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Abstract 

Cost management and financing are among the most significant competitive fac-
tors in the logistics industry, just as in different sectors. Logistics companies, or 
logistics service providers (LSPs), are in quest of dissimilar ways for achieving 
the target of reducing their costs and raising their profits in order to step forward 
among others in this ever-increasing intensive competitive environment. Since 
LSPs take part in multiple stages of a supply chain, this target does not become 
advantageous only for them, but also for other parties exist in a supply chain. 
However, it is observed that there is little research on LSPs and cost management 
in the literature. More particularly, existing studies show that cost structure 
analysis of LSPs, in a systematic and comprehensive way, remained insufficient 
in the logistics field. From this point of view, in this on-going research, studies 
focusing on cost structure and financing of logistics companies are investigated. 
As a result of this research, missing points remained in previous studies are scru-
tinised, research gaps revealed from these studies are highlighted, and alterna-
tive research areas for future studies are suggested.  

Keywords: Logistics industry, cost management, financing, logistics service pro-
viders         

1. INTRODUCTION 

Logistics have become an important supply chain component due to the ever-
increasing intense competition across the globe (Ramanathan et al., 2014). As a 
result of this competition and globalisation, companies seek to minimise their 
costliest element, which is usually transportation or logistics operations (Daim 
et al., 2013). To minimise the logistics costs, transportation operations need to 
be improved at first. Such improvement also enables the expansion of the net-
work which holds the potential of influencing global flows of people and goods 
(Negrey et al., 2011). This being the case, companies consider the outsourcing 
option by making collaborations with logistics service providers (LSPs) in order 
to reduce their logistics costs. Accordingly, the demand on LSPs rises the im-
portance of logistics companies and makes the competition in the logistics indus-
try fiercer.  

On the other hand, due to this increasing competition in the logistics industry 
(Yang et al., 2016), LSPs are in pursuit of finding dissimilar ways to differentiate 
themselves from their competitors. To differentiate, LSPs should meet their cus-
tomer expectations from different aspects and increase customer satisfaction 
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while focusing on the reduction of their costs. In the logistics literature, existing 
studies mainly discusses on service package of LSPs in relation to outsourcing 
activities (Hofmann, 2009) while the operational improvements for logistics 
companies has received limited attention by researchers. Similarly, as Wallen-
burg (2009) pointed out, the preferability of the focus either on cost or on per-
formance improvements remains unclear for LSPs. Furthermore, in addition to 
the insufficient body of research on logistics financing, the articles continue to 
exist rather journalistic in nature by mainly disregarding the perspective of LSPs 
(Hofmann, 2009). What is more, since cost is regarded as a competitive factor for 
logistics companies (Karaa and Geyikçi, 2015) and new strategies needed to be 
developed by LSPs to reduce their costs during their operation planning (Yang et 
al., 2016), it is imperative to study on cost of LSPs. Consequently, in this paper, 
we focus on cost structure and financing of LSPs, as a way of differentiation strat-
egy, by highlighting the present and future research directions in the logistics 
field.   

The structure of the current paper is organised as follows. In Section 2, the re-
search methodology is summarised whereas the application of this methodology 
and the findings from the literature are presented in Section 3. Finally, the con-
clusions drawing from this research are discussed in Section 4. 

2. METHODOLOGY 

The current on-going research seeks to explore the existing studies in the inter-
section of two main fields, which are: logistics and finance. In order to accomplish 
this purpose, a literature review was conducted systematically by means of three 
databases and some relevant keywords. In addition, several keyword pairs were 
also conducted in Google Scholar in order not to miss any paper in the Turkish 
logistics context. Subsequently, the final list of studies was formed after examin-
ing the concepts of the revealed research from these searches. At the end of these 
stages, studies included in the final list were reviewed to present the current sta-
tus of the focused research area and to indicate the future research directions.  

3. APPLICATION AND LITERATURE FINDINGS  

In order to reveal the existing studies in the research area, the conducted steps 
throughout the literature search process are listed as follows:  

Step 1: Deciding on the keyword pairs and databases 

In this step, appropriate keyword pairs and databases were selected in accord-
ance with the purpose of this research.   

Step 2: Searching existing studies in the research area 

Following the first step, previously decided keywords were used in three data-
bases, namely Wiley Online Library, ScienceDirect, and Scopus. The keywords, 
databases, and number of studies revealed from these searches are presented in 
Fig.1.  
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Fig.1. Number of studies revealed from database searches 

Throughout these searches, different phases were applied to each of these data-
bases due to their different infrastructures. The changes between these phases, 
in terms of the number of studies, were separated by the star sign in Fig.1. For 
instance, in Wiley Online Library, the search was initially carried out in the ab-
stracts and the search was then limited to journals only whereas abstracts, titles, 
and keywords were explored in the one-phase search within ScienceDirect in-
vestigation. Concerning Scopus, four phases were fulfilled. In the first phase, ab-
stracts, titles, and keywords were checked, followed by exclusion of the papers 
studied in different areas (e.g. ‘medicine’), choosing of a suitable language (e.g. 
English) to make papers understandable, and setting a limitation to explore arti-
cles and articles in press only by excluding several academic studies (e.g. disser-
tations). All in all, 13 papers, as shown in the total column in Fig.1., were deter-
mined as the initial list of studies to be examined in this research after eliminat-
ing duplicates. 

Step 3: Further search in Google Scholar 

Subsequent to these two steps, several keyword pairs, written in Turkish, were 
also used in Google Scholar in order not to miss any relevant article from the 
literature. Fig.2. depicts the number of studies found in this search. Yet, it is 
worth noting that, although two studies were initially found in the first search, 
solely one of them is included in our evaluation due to our set limit to the articles 
only.  

Fig.2. Number of studies found in Google Scholar 

Step 4: Including/excluding some studies to form the final list of studies 

After all these processes, 14 studies formed the latter list in this research. How-
ever, among these 14 articles, some were not accessible due to the university 
database system restrictions, while some were decided to be excluded after read-
ing the titles and abstracts. As a consequence, eight studies were found relevant 
in accordance with the scope of this research and these articles formed the final 
list of studies, as shown in Table 1, to be examined in this research.  
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Table 1. The final list of studies examined in this research 
Authors Titles of the Articles 

Wallenburg 
(2009) 

Innovation in logistics outsourcing relationships: proactive 
improvement by logistics service providers as a driver of cus-
tomer loyalty 

Cigolini et al. 
(2013) 

Using simulation to optimize transhipment systems: Applica-
tions in field 

Yang et al. 
(2016) 

Collaborative distribution between two logistics service pro-
viders 

Hofmann 
(2009) 

Inventory financing in supply chains: A logistics service pro-
vider-approach 

Giuliano et 
al. (2009) 

Financial services offered by a multidisciplinary B2B net-
work 

Einbock 
(2006) 

Effects of the Austrian road toll system on companies 

Negrey et al. 
(2011) 

One Package at a Time: The Distributive World City 

Karaa and 
Geyikçi 
(2015)
  

Determination of the weights and logistics cost drivers in lo-
gistics sector by analytic network process (Analitik ağ süreci 
ile lojistik sektöründe lojistik maliyet unsurları ve 
ağrılıklarının belirlenmesi) 

 

Among these eight papers, six are mainly related to the scope of this research in 
terms of focusing on LSPs and considering the logistics industry or logistics as 
well as delivery operations. For instance, Karaa and Geyikçi (2015) aimed at de-
termining prioritisation of cost elements existing in the logistics industry in or-
der to reduce these costs for logistics companies. Thus, they categorised five 
main cost criteria and conducted the Analytic Network Process (ANP) method to 
prioritise both these five criteria and 23 sub-criteria by considering interrela-
tionships in the network structure. Their results exhibited that transportation 
costs are the most significant cost element in the logistics sector. More particu-
larly, in their study, the criterion of fees and rent prices of freight vehicles has 
the highest score while fuel costs criterion is the second highest within the trans-
portation cost category. Yet, as a limitation, the categorisation of costs remained 
limited to some extent since there are various other logistics operations and 
value-added activities that LSPs serve. In addition, financing cost was considered 
by the authors as a sub-criterion rather than being evaluated more broadly in the 
logistics operations.  

In another study, Yang et al. (2016) showed the impacts of collaborative distri-
bution between two LSPs on delivery cost and delivery time. They used some 
assumptions and proposed several findings, such as a collaborative distribution 
is conditionally profitable for LSPs, and the total profit conditionally grows when 
one LSP alters its equilibrium price. However, in their paper, they mainly focused 
on the horizontal cooperation. As a result of this, they took into consideration 
only delivery cost and neglected different types of costs that are independent of 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-493X.2009.03164.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-493X.2009.03164.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-493X.2009.03164.x/full
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84884543291&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22cost+analy*%22&st2=%22supply+chain%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=D7C2D8FB792A3A1BC2AC1E0CFEA91AD6.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a90&sot=b&sdt=cl&cluster=scosubtype%2c%22ar%22%2ct&sl=98&s=TITLE-ABS-KEY%28%22cost+analy*%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22service+provider*%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22logistics%22%29&relpos=0&citeCnt=2&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84884543291&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22cost+analy*%22&st2=%22supply+chain%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=D7C2D8FB792A3A1BC2AC1E0CFEA91AD6.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a90&sot=b&sdt=cl&cluster=scosubtype%2c%22ar%22%2ct&sl=98&s=TITLE-ABS-KEY%28%22cost+analy*%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22service+provider*%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22logistics%22%29&relpos=0&citeCnt=2&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-71949125491&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22financing%22&st2=%22supply+chain%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=D7C2D8FB792A3A1BC2AC1E0CFEA91AD6.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a380&sot=b&sdt=cl&cluster=scosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct%2bscosubjabbr%2c%22MEDI%22%2cf%2c%22AGRI%22%2cf%2c%22DENT%22%2cf%2c%22NURS%22%2cf&sl=96&s=TITLE-ABS-KEY%28%22financing%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22service+provider*%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22logistics%22%29&relpos=1&citeCnt=21&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-71949125491&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22financing%22&st2=%22supply+chain%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=D7C2D8FB792A3A1BC2AC1E0CFEA91AD6.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a380&sot=b&sdt=cl&cluster=scosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct%2bscosubjabbr%2c%22MEDI%22%2cf%2c%22AGRI%22%2cf%2c%22DENT%22%2cf%2c%22NURS%22%2cf&sl=96&s=TITLE-ABS-KEY%28%22financing%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22service+provider*%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22logistics%22%29&relpos=1&citeCnt=21&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-62149133908&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22financing%22&st2=%22supply+chain%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=D7C2D8FB792A3A1BC2AC1E0CFEA91AD6.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a380&sot=b&sdt=cl&cluster=scosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct%2bscosubjabbr%2c%22MEDI%22%2cf%2c%22AGRI%22%2cf%2c%22DENT%22%2cf%2c%22NURS%22%2cf&sl=96&s=TITLE-ABS-KEY%28%22financing%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22service+provider*%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22logistics%22%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-62149133908&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22financing%22&st2=%22supply+chain%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=D7C2D8FB792A3A1BC2AC1E0CFEA91AD6.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a380&sot=b&sdt=cl&cluster=scosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct%2bscosubjabbr%2c%22MEDI%22%2cf%2c%22AGRI%22%2cf%2c%22DENT%22%2cf%2c%22NURS%22%2cf&sl=96&s=TITLE-ABS-KEY%28%22financing%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22service+provider*%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22logistics%22%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-33644890758&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%22financing%22&st2=%22supply+chain%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=D7C2D8FB792A3A1BC2AC1E0CFEA91AD6.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a380&sot=b&sdt=cl&cluster=scosubtype%2c%22ar%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct%2bscosubjabbr%2c%22MEDI%22%2cf%2c%22AGRI%22%2cf%2c%22DENT%22%2cf%2c%22NURS%22%2cf&sl=96&s=TITLE-ABS-KEY%28%22financing%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22service+provider*%22%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28%22logistics%22%29&relpos=4&citeCnt=4&searchTerm=
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2427.2011.01046.x/full
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horizontal cooperation, such as inventory costs, and administrative costs. Re-
garding the importance of inventory financing, possibly conducted by LSPs, Hof-
mann (2009) pointed out that there is a need for improvement in the inventory 
financing within the supply chain, especially by implementing the “network per-
spective” and, therefore, it was noted by the author that LSPs should not be only 
responsible for operational activities, such as transport, storage, handling, but 
also for the inventory financing function. Although the author emphasised that 
the additional financing activities may open up new opportunities and enable 
competitive advantages for the LSPs, the methodological approach of the paper 
remained conceptual in nature. In other words, the proposed approach did not 
transcend the explorative approach that contains the discussion of existing mod-
els. Furthermore, the cost structure was not assessed comprehensively by the 
author.   

Moreover, Wallenburg (2009) focused on understanding the effect of proactive 
improvement (cost versus performance) on customer loyalty (represented by 
retention, extention, referral by the customer). The author conducted a web-
based survey and used the structural equation modeling technique to analyse the 
answers of 298 managers, working at different German companies in different 
industries by taking responsibility of logistics operations. The main results of the 
paper showed that proactive cost improvement and proactive performance im-
provement have nearly equal importance in terms of producing customer loy-
alty. More specifically, according to the results, when the outsourced services are 
simple and the contracting period is short, cost improvement is the main driver 
of customer loyalty whereas performance improvement becomes the primary 
driver for customer loyalty when the outsourced services are complex and the 
contracting period turns into the long-term.  However, in the paper, as the author 
highlighted, reactive improvements are prevalent in practice while proactive im-
provements are much less common. In this regard, the research has a shortfall in 
terms of representing the reality. Furthermore, regarding the cost improvement, 
cost reduction was predominantly emphasised throughout the paper and this 
caused a slight evaluation of cost performance for the logistics concept, particu-
larly from the LSPs’ perspective.  

In addition, our literature review revealed that specific logistics or delivery op-
erations were discussed in two studies. In the former one, Cigolini et al. (2013) 
proposed both a simulation-based meta model to assist LSPs in sizing tranship-
ment systems and a methodology that can be quickly used for building simula-
tion models of transhipment systems in real-life conditions. They also presented 
two case studies that the suggested methodological approach was successfully 
implemented to size transhipment systems. In the paper, under favour of the 
simulation meta-model, they emphasised that an effective cost analysis can be 
performed by considering the anticipated effects on revenues and investments. 
However, despite the inclusion of some operational cost types, their paper has a 
deficiency of showing different costs within the cost structure of LSPs. In addi-
tion, their focus was remained largely limited to the maritime logistics domain. 
In the latter study, Negrey et al. (2011) implemented a case study involving UPS 
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Airlines, and a US city, Louisville, in order to show how local economic develop-
ment endeavors, together with the extension of air-cargo delivery services, affect 
a city to transform it into a distributive world city. Their analysis indicated that 
logistics replaced some of job losts (e.g. manufacturing and trade jobs), as well 
as professional employment arise, although it still performed a much slower 
pace than nationally. In their paper, however, the main context remained limited 
to a distributive world city case study irrespective of cost structure and financing 
of a LSP.   

On the other hand, LSPs or logistics operations were discussed to some extent in 
some papers, although the focal points of these studies were different than these 
notions. For instance, Giuliano et al. (2009) studied particularly on the FLUID-
WIN research project which is a platform that focuses on business-to-business 
(B2B) manufacturing networks and their interactions with the logistics and fi-
nancial service providers. They emphasised that the FLUID-WIN enables the 
combination of logistics-related information with financial services. Yet, their pa-
per lacks presenting the cost structure and financing of LSPs and remained too 
specific to the FLUID-WIN research project. In another paper, studied by Einbock 
(2006), the consequences of the new (back then) Austrian road pricing system 
on companies were presented by discussing the effects from different aspects 
and conducting a survey to the companies operating in Austria. The sample was 
constituted by industrial enterprises, trading companies, and LSPs. According to 
the results, toll costs serve as an incentive for reorganising transport and logis-
tics as well as intensified cooperation with other LSPs. Moreover, LSPs expect a 
very strong rise in sales-price originating from the increased road prices. Alt-
hough LSPs can see this situation as an occasion, the results showed that they do 
not see such a strong effect on their competitiveness compared to industrial com-
panies. As a limitation of the paper, the main focus of the paper was not about 
the evaluation of the cost structure of LSPs and, also, the author described the 
effects on costs in terms of five management sub-systems, which are planning 
system, monitoring system, information system, organisation system, and hu-
man resources management system.  

As a consequence, the reviewed literature in this research showed that several 
studies exist in the intersection of the logistics and finance research domains. In 
this regard, more particularly, majority of the eight papers discussed in this sec-
tion revealed that there is a growing importance on the subject of evaluation of 
cost structure and financing of LSPs in the literature; however, it is worth to note 
that there are still some research gaps to be explored in the logistics field regard-
ing these subjects. 

4. CONCLUSIONS  

Logistics companies have faced with various challanges during their operations 
and, in order to remain competitive in the industry, they initally need to look for 
different ways of reducing their costs. In addition to the cost reduction achieve-
ments, financing policies and activities are also significant competitive drivers 
that need to be considered carefully by logistics companies. Thus, cost structure 
analysis and financing turns out to be an important subject to be focused in the 
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logistics field. However, our literature review demonstrated that, notwithstand-
ing the relevance of several articles, there is a shortage of targeted research on 
cost structure and financing of logistics companies.  

Based on the existing research, this research has highlighted and presented sev-
eral research gaps that can be used as a research motivation for other research-
ers in future studies. First, various types of costs need to be investigated and cat-
egorised both comprehensively and systematically in the logistics industry, par-
ticularly by considering the LSPs’ perspective. Second, in addition to the cost 
structure analysis, financing policies and activities need to be carefully examined 
and discussed for logistics companies. Third, an empirical analysis regarding cost 
structure and financing of logistics companies can be conducted with different 
techniques (e.g. survey) and/or through various multi-criteria decision making 
techniques, after implementing a comprehensively developed conceptual model.  

On the other hand, there are several limitations of this research. First, more 
and/or different keywords as well as databases could be used by the researchers 
while examining the existing studies. Second, due to the subjectivity, some arti-
cles could be removed at the early stage of review whilst some could be included 
in the final stage. Thus, the final list of studies could be formed with a less/more 
amount of papers. 
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İSLAMİ VE KAMU BANKALARININ KARLILIK PERFORMANSLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI: ELECTRE, ORESTE, WSA, TOPSİS UYGULAMALARI 

Öğr. Gör. Burhan GÜNAY* Adalet GÜNAY† 

 

ÖZET 

İslami bankacılık tüm dünyada son yıllarda hızlı bir büyüme göstermektedir. 
“Faizsiz Bankacılık’ adı altında yaygınlaşan İslami bankalar, başlangıçta 
Müslüman ülkelerde faaliyet gösterirken bugün tüm dünyada, tasarrufların 
değerlendirilmesi ihtiyacıyla gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu bağlamda bu 
çalışmada; İslami bankacılık ile ilgili bilgi verildikten sonra Türkiye bankacılık 
sektöründeki İslami ve Devlet bankalarının 2012-2016 yılları arasındaki karlılık 
performansları karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma yapılırken öncelikle İslami 
bankalar ve devlet bankaların bilanço ve gelir tablolarından veriler elde 
edilmiştir. Bu veriler bu analizde kullanılacak rasyoların ölçümü için gereklidir. 
Banka karlılığını ölçmek için üç finansal orandan yararlanılmıştır; bu oranlar 
varlık karlılığı, öz sermaye karlılığı ve sürdürülebilir faaliyetlerden vergi öncesi 
kar/zarar’dır. Çalışmanın analiz kısmında, Çok Kriterli Karar Verme yöntem-
lerinden ELECTRE, ORESTE, WSA ve TOPSİS yöntemleri kullanılarak en iyi 
bankaların seçilmesi ile ilgili öneriler sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İslami Bankalar, Devlet Bankaları, Çok Kriterli Karar Verme, 
Performans  

THE COMPARİSON PROFİTABILITY PERFORMANCE ANALYSİS OF İSLAMİC 
BANK AND PUBLİC BANK: ELECTRE, ORESTE, WSA, TOPSİS METHODS 

ABSTRACT 

Islamic banking is growing rapidly in recent years around the World. İslamic 
Banks have originally been operating in Muslim sayıries; however today all 
around the world these banks are gradually gaining more importance in need of 
evaluating the savings. Therefore in this study, after giving information about İs-
lamic banking, the profitabilty performance of İslamic and Public banks in Tur-
key’s banking sector are compared between in 2012 and 2016 years. While this 
measurement is being done, firstly, data from the balance sheets and income 
statements of Islamic banks and public banks were collected. These data are nec-
essary for the measurement of the ratios that will be used in this analysis. Three 
financial ratios are used to evaluate the bank profitability which are return on 
asset, return on equity and profit before tax of sustainable operations. In the 
analysis part of the study, by using multicriteria decision making methods 
ELECTRE, ORESTE, WSA and TOPSIS then the suggestions on the selecting the 
best banks are offered. 

Keywords: İslamic Banks, Public Banks, Multi Criteria Decision Making, Perfor-
mance 

                                                           
* Aksaray Üniversitesi Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, 
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†  Aksaray Üniversitesi Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, ada-
letgunay28@gmail.com  



10 
 

1. GİRİŞ    

Serbest piyasa ekonomilerinde faiz oranları, referans değer olma bakımından 
kritik bir rol oynamaktadır. İslam dininde özellikle faizin yasaklanmış olması, 
Müslümanların önemli bir kısmının, faizli işlemlerden kaçınmasına ve 
dolayısıyla klasik bankalarla çalışma konusunda isteksiz olmasına neden olmak-
tadır. Bu durum ise ulusal düzeydeki tasarrufların ekonomiye aktarımında, faizli 
bankacılık sisteminin fon transferi sürecinde yetersiz kalabilmesiyle 
sonuçlanmaktadır. Bu sorun, İslami Finans prensiplerle uyumlu çalışan finansal 
aracıların gündeme gelmesine neden olmuştur. (Erdem, 2010: 277-278). 

İslami Finans kavramı genel olarak her türlü finansal faaliyet ve işlemlerin İslami 
kurallar çerçevesinde uygulandığı sistemdir. İslam dinine göre faizin haram ka-
bul edilmesi nedeniyle modern finans anlayışına alternatif bir alan olarak değer-
lendirilen İslami finans son yıllardaki gelişmeler ışığında global finans 
piyasalarında alternatif bir alan olarak hızla gelişmiştir.  

İslami finans, dar anlamda İslami bankacılık, ülkemizdeki adıyla katılım 
bankacılığı, faizsiz çalışmayı ilke edinmiştir. Faiz esasına göre çalışan konvansiy-
onel bankacılığa alternatif olarak kar-zarara katılımı esas alan bir sistemdir. 
2008 küresel finans krizinin ardından, mevcut sisteme önemli bir alternatif 
olarak görüldüğünden bilinirliliği Dünya genelinde artmıştır (SERPAM, 2013:2).   

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de İslami bankacılığa olan ilgi artmaktadır. 
Türkiye’de katılım bankacılığı faaliyetleri 1985 yılında özel finans kurumları 
olarak başlamış 2005 yılında katılım bankacılığı adıyla devam etmiştir. Dünyada 
olduğu gibi, özellikle 2008 krizinin ardından Türk bankacılık sektöründeki 
payları hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır.   

Türkiye’de 2’si son yıllarda faaliyete başlayan kamu sermayeli olmak üzere 5 
katılım bankası faaliyet göstermektedir. Kamunun katılım bankacılığı sektörüne 
giriş yapması sektöre büyüme ivmesi katacağı düşünülmektedir. Katılım 
bankaları gelecek yıllarda bankacılık sektöründe aldıkları payları daha da 
artırmayı planlamaktadırlar. Katılım bankalarının bankacılık sektörü içindeki 
payını artırması demek daha çok mevduat bulmaları anlamına gelmektedir. Daha 
çok mevduatı da daha çok finansal tüketiciyi katılım bankalarına çekerek 
sağlayacaklardır. (Yıldırım ve Çakar, 2016: 553).  

Çalışmanın amacı; finansal piyasalardaki payı gittikçe artan katılım bankalarının 
karlılık performanslarının kamu bankaları ile karşılaştırılarak analizinin yapıl-
masıdır. Çalışmada; karlılık performansının analizinin gerçekleştirilmesi için 
Çok Kriterli Karar Verme (ÇKVV) Yöntemlerinden Outranking sınıfında yer alan 
ELECTRE, ORESTE, WSA ve TOPSİS modelleri kullanılacaktır. Analiz için gerekli 
kriterler, ilgili bankaların bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve gelir 
tablolarından elde edilen verilerle literatürde kabul görülmüş 3 karlılık 
ölçütüdür. Bu ölçütler sırasıyla Aktif Karlılığı (ROE), Öz sermaye Karlılığı (ROA) 
ve Sürdürülebilir Faaliyetlerden Vergi Öncesi Kar Zarardır. 2012-2016 yılları 
arasında gerçekleştirilen çalışmada; performans ölçümü için uygulanan model-
lerinin benzerlikleri ve farklıkları ortaya konularak en iyi karlılık performansına 
sahip bankaların sıralaması ortaya konulacaktır.  
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2. İSLAMİ BANKACILIK   

Dünyanın birçok yerinde dini inançları nedeniyle faiz gelirlerinden uzak duran 
halk kesimleri bulunmaktadır. Bu kesimler, dini hassasiyetleri doğrultusunda bi-
rikimlerini klasik faiz temelli finansal sisteme dâhil etmekten kaçınmış ve bu du-
rum fonların atıl kalması sonucunu doğurmuştur. İslam ülkelerinin sa-
nayileşmeye başlamasıyla beraber söz konusu toplumlarda yatırımların finans-
manı noktasında yeni ve ciddi ihtiyaçlar doğmuştur. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda 
hem orta ve uzun vadede yatırımların finansmanının sağlanması böylelikle 
kalkınmaya katkıda bulunulması hem de söz konusu atıl fonların ekonomiye ka-
zandırılması faizsiz çalışan yeni bir finansal sistemin içerisinde İslami 
bankacılığın doğmasına neden olmuştur (Buğan, 2015: 17).  

İslami bankacılık, İslami hukuk sistemine paralel olarak düzenlenmiş, çalışma il-
kelerini başta Kur’an ve Sünnet olmak üzere İslami kaynaklara dayandıran bir 
finans alt sistemidir. İslami bankalar, faizsiz çalışması ve risk paylaşımı getirmesi 
sebebiyle geleneksel bankalardan ayrılır (Parlakkaya vd,2011;398). 

İslami Bankalar (Katılım Bankaları), sermayesine ilaveten yurt dışında ve yurt 
içinde özel cari hesaplar ve kar-zarara katılma hakkı veren hesaplar yoluyla fon 
toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek amacıyla faaliyet gösteren ve toplanan fon-
ları mevzuatına belirtilen usullerle, her türlü zirai, ticari faaliyetlerin ve hiz-
metlerin finansmanında, ortak yatırımlarda, yurt dışı teminat mektubu verilme-
sinde, ihracat ve ithalatın finansmanında, yatırımlara ilişkin ekipmanların temin 
edilip, firmalara taksitle satılması veya kiraya verilmesi gibi hususlarda 
kullandırabilen mali kuruluşlardır. ( Özel Finans Kurumlarının Kurulmasına 
İlişkin 16/12/1998 ve 83/7506 Sayılı Kararname)    

İslami bankacılık, kurulduğu günden bu yana hem aktif büyüklüğü hem de 
sektörde faaliyet gösteren banka sayısı bakımından büyümektedir. İslami usul-
lerle çalışan bankalar, bugün itibariyle 50’den fazla ülkede faaliyet göstermekte-
dir. 

2.1. İslami Bankaları Ortaya Çıkaran Nedenler   

Faizsiz bankacılığın ortaya çıkış nedenleri genel olarak; ekonomik, dini ve sosyal 
nedenler olmak üzere üç grupta toplanmaktadır.  

2.1.1. Ekonomik Nedenler   

Faizsiz bankacılığın doğusunu hazırlayan ekonomik nedenlerin basında, 1970’li 
yıllarda, İslam ülkelerinin petrol kaynaklarından sağladıkları büyük petrol gelirl-
eri gelmektedir. OPEC ülkelerinin o dönemlerde petrol fiyatlarını yukarı çek-
mesiyle birlikte petrol ihraç eden Müslüman ülkelerin gelir ve birikimleri büyük 
meblağlara varmıştır. Petro-dolar olarak adlandırılan bu ülkelerin dış ticaret 
tasarrufları batılı ülkelere kaymış, İslam ülkelerinin kalkınma ve gelişimine katkı 
sağlamamıştır. (Doğan, 2008: 19)    

2.1.2. Dini Nedenler  

Faizin haram olduğuna inanan insanların ve İslami kaynakların faizi haram 
olarak görmesiyle birlikte kişilerin atıl fonlarını değerlendirme düşüncesi faizsiz 
bankacılığın dogmasına neden olmuştur. 
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2.1.3. Sosyal Nedenler    

Toplumun bireylerden meydana gelmesi, bireylerin ise eşit olmayıp farklı 
sınıflara mensup olması sosyal barısın sağlanabilmesi için kişilerin aralarında iyi 
ilişkiler kurulmasını gerektirmektedir. İyi ilişkilerin kurulması için de zengin-fa-
kir arasındaki uçurumun kapatılması gerekmektedir. Faizsiz bankalarda gelir sa-
hiplerinin, faiz aracılığıyla gelirlerine gelir katmasını ortadan kaldırmada faydalı 
bir kurum olarak kendini göstermektedir.(Doğan, 2008: 20). 

2.2. İslami Bankaların Özellikleri   

İslami bankalarının özellikleri şunlardır (Bilir, 2010: 10): 

 İsminden de anlaşıldığı üzere faizsiz bankalardır, faize yer vermezler. 
Müşterilerinden ne faiz alırlar ne de müşterilerine faiz verirler. 

 İslami prensiplere göre çalıştıkları için faiz haramdır ancak ticaret ve kâr 
ise helaldir. İslami kurallara göre para ticareti yapmak yasaktır bu yüzden 
mal ticareti yaparlar. 

  Kâr-zarar ortaklığı ve sermaye iştiraki içerir. Sermaye sahibi karını gi-
rişimciyle paylaşabilir. 

 Yatırımlar ahlaka uygun ve İslam dininin kurallarına göre yapılır. Örneğin; 
alkol, kumar, silah kaçakçılığı gibi konular İslam dini tarafından yasaklanan, 
dışlanan yatırım türleridir. 

 Mutlak risk vardır ve bu riski sermayeyi borç veren kişi ve kurumlar üs-
tlenir. Sermayeyi işletenin herhangi bir riski yoktur. 

 İslami bankacılığın temel felsefesi insana öncelik tanımaktır. İnsanın ger-
eksinimlerini karşılama, insanın mutlu ve huzurlu olması, ona değer ver-
ilmesi esastır. 

2.3. İslami Bankacılığın Türkiye’deki Gelişimi    

Türkiye’nin katılım bankacılığı olarak ifade edilen bankacılık modeliyle 
tanışması, kapalı ekonomiden dışa açık serbest bir piyasa ekonomisine geçişin 
yaşandığı 1980‟li yıllarda, uluslararası piyasalara uyum sağlama sürecinde 
gerçekleşmiştir (Özcan ve Hazıroğlu, 2000;9). Ülkemizde İslami prensipler ref-
erans alınarak bankacılık faaliyetlerinin yapılmasına 16.12.1983 tarih, 83/7506 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile “özel finans kurumu” adı altında izin ver-
ilmiştir.  

Özel finans kurumları 1999 yılında 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nda değişiklik 
yapılmasına ilişkin 4491 sayılı Kanunla, bazı maddeler dışında, Bankalar Kanunu 
kapsamına alınmasına karar verilmiştir. 01.11.2005 tarihinde yürürlüğe giren 
5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile isimleri “katılım bankası” olarak değiştirilmiş 
ve Türk mali sisteminin bir tamamlayıcısı olarak kabul edilmişlerdir. 
Günümüzde faaliyet gösteren altı katılım bankasındaki hesaplar Tasarruf Mevd-
uat Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altına alınmış ve 2005 yılındaki düzen-
lemeden sonra hızlı bir şekilde büyümeye başlamışlardır. (SERPAM, 2013; 7). 
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Bankacılık Kanunu’na göre katılım bankaları, cari ve katılım hesabı adı altında 
fon toplayabilmekte ve katılım hesabı sahipleri bankanın işlemlerinden doğacak 
kâr ve zarara ortak olabilmektedir. Fon kullandırmada ise; kâr/zarar ortaklığı 
yöntemi, üretim desteği sağlama ve finansal kiralama olmak üzere başlıca üç 
yöntem kullanılmaktadır (Özsoy, 2011;120). Katılım bankaları ticaret ve sanayi 
kesimine nakit kredi yerine, yasal mevzuatın öngördüğü tekniklerle finansman 
desteği sağlamaktadır. Katılım bankaları bu finansman teknikleri yoluyla sadece 
üretime ve sınai, ticari ve sabit sermaye yatırımı şeklinde reel ekonomiye fonları 
kullandırmaktadır (TKBB,2007;27).   

Türkiye’de mevcut 6 adet katılım bankası mevcut olup, iki banka kamu sermayeli 
katılım bankalarıdır. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Bankacılık Düzen-
leme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 22 Temmuz 2016 tarih ve 6947 sayılı 
kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 107. maddesinin son fıkrası 
uyarınca Asya Katılım Bankası A.Ş’nin faaliyet izni kaldırılmıştır. Tablo 1’de 2017 
yılı itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının kuruluş ve faali-
yet yılları yer almaktadır.      

Tablo 1: Faaliyette olan katılım bankalarının kuruluş ve faaliyet yılları (2017)     
Katılım Bankasının Adı Kuruluş Yılı Faaliyet Yılı 

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 1984 21 Ocak 1985 
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 1988 31 Mart 1989 
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 2005 30 Kasım 2005 
Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 2014 12 Mayıs 2015 
Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 2015 26 Şubat 2016 

Katılım bankalarının Türkiye geneline yayılmış şube ve alternatif hizmet ağları, 
gelişen ürün ve hizmet gamları, her geçen dönem artan istihdam seviyeleri ve 
Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine yaptıkları sürekli katkı bir 
bütün olarak değerlendirildiğinde, katılım bankacılığı sektörünün, 2015 yılsonu 
itibarıyla ülkemiz finans sisteminin temel taşlarından birisi olmuştur. Türkiye 
katılım bankacılığı sektörünün toplam aktif büyüklüğü, 2015 yılında %15,3 
büyüme kaydederek 120,3 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2009 yılında, bankacılık 
sektörü aktiflerine göre %4 olan katılım bankaları pazar payı, 2015 sonunda 1,1 
puan artışla %5,1’e yükselmiştir Orta ve uzun vadede katılım bankacılığı sektörü 
pazar payının, kamu katılım bankalarının da desteğiyle 2025 itibarıyla %15’e 
ulaşacağını tahmin edilmektedir.  (http://www.tkbb.org.tr/Documents/Yonet-
melikler/KATILIM_2015_TR_final.pdf)  

3. VERİ SETİ ve METODOLOJİ      

Çalışmanın amacı önemi gittikçe artan katılım bankalarının karlılık perfor-
manslarının değerlendirilmesidir. Bu kapsamda çalışmada analiz için 2012-2016 
yılları arasında Türkiye’de faaliyette bulunan katılım bankaları ile kamu 
bankaları alternatif olarak seçilmiştir. Kamu bankalarının çalışmaya dahil 
edilmesindeki amaç, hem analiz için alternatif banka sayısını artırmak hem de 
kamu sermayeli büyük bankalar olmasından dolayı sektörün temel taşları 
arasında oldukları içindir.   
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Çalışmanın analizinde karlılıkları değerlendirilecek katılım ve kamu bankaları ve 
analizde kullanılacak kodları Tablo 2’de gösterilmiştir.     

Tablo 2: Analizde kullanılacak bankalar (alternatifler) ve kodları 
Devlet Bankaları Alternatif Kodu 
Türkiye Halk Bankası A.Ş. KAM1 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. KAM2 
Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. KAM3 
  
Katılım Bankalar Alternatif Kodu 
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. KAT1 
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. KAT2 
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. KAT3 
T.C. Ziraat Katılım Bankası A.Ş. KAT4 
Vakıf Katılım Bankası A.Ş. KAT5 

Çalışmanın analizi 2012-2016 yılları arasındaki katılım ve kamu bankalarını 
kapsamaktadır. Ancak kamu destekli kurulan katılım bankalarından T.C. Ziraat 
Katılım Bankası A.Ş. faaliyete geçme yılı 2015 ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş faali-
yete geçme yılı 2016 olduğundan, analize faaliyete geçtikleri yıllarda dahil 
edilmiştir. Böylece 2012-2014 yılları arasında analize katılacak banka sayısı 6, 
2015 yılında 7 ve 2016 yılında 8 banka olmuştur. Daha önce belirtildiği üzere 
çalışmada Asya Katılım Bankası A.Ş. analiz dışı bırakılmıştır.    

Bankaların finansal durumunun analizinde, mali tablolarında yer alan tutar-
lardan çok, bu kalemler arasındaki ilişkinin matematiksel ifadesi olan oran ana-
lizini kullanmak daha anlamlı olmaktadır (Akgüç, 2012: 453). Katılım bankaları 
ve kamu bankaların işleyişleri birbirinden farklı olsa da aynı makroekonomik 
değişkenlere maruz kaldıkları için bu çalışmada banka belirleyicileri olarak 
bankaya özgü değişkenler dikkate alınmıştır.  

Literatür incelendiğinde bankaların karlılığını analiz eden çalışmalarda karlılık 
ölçütleri olarak en çok aktif karlılığı ve öz sermaye karlılığı oranlarının 
kullanıldığı belirlenmiştir. Bu çalışmalardan bazıları Bourke (1989), Molyneux 
ve Thorton (1992), Samad ve Hasan (1999), Hassan ve Dridi (2010), Siraj, Ansari 
ve Rehman (2011), Pillai (2012), Amba ve Almukhareeq (2013) Şamiloğlu 
(2013), Doğan (2013) ve Gökalp (2014)’dır. Bu çalışmalar esas alınarak bu 
araştırmada banka karlılığının ölçülmesinde aktif karlılığı ve öz sermaye karlılığı 
oranları seçilmiştir. Ayrıca literatürdeki diğer karlılığın belirleyici konumundaki 
oranlardan olan sürdürülebilir faaliyetlerden vergi öncesi kar/zarar oranı da 
çalışmaya dahil edilmiştir.   

Analiz kapsamında kullanılacak oranlar Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)  
ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin internet sitelerinden, ilgili bankaların 
bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarından elde edilmiştir. Tablo 3’de 
ilgili oranlar, hedefler ve performansa etkisi gösterilmiştir.    
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Tablo 3: Analizde kullanılacak oranlar, oranlara ilişkin hedefler ve performansa 
etkisi 

Oranlar 
 

Kodu Hedefler Performansa 
Etkisi 

Aktif Karlılığı (ROA) K1 Maksimum Olumlu 
Öz sermaye Karlılığı (ROE) K2 Maksimum Olumlu 
Sürdürülebilir Faaliyetlerden 

Vergi Öncesi Kar/Zarar 
K3 Maksimum Olumlu 

Aktif karlılığı oranı, bankaların varlıklarını ne ölçüde verimli kullandıklarını, 
dolayısıyla yaptıkları yatırımlardan ne ölçüde kar elde ettiklerini değer-
lendirilmek açısından önemlidir. Öz sermaye karlılığı oranı ise; bankaların faali-
yetleri sonucunda ortakların elde ettiği karın değerlendirilebilmesi ve bir yöne-
tim performans göstergesi olduğundan dolayı önemli bir orandır.   

4. YÖNTEM     

Günümüzde kararların hızlı ve etkin bir şekilde verilmesi rekabet ortamında 
işletmelerin en önemli hedeflerinden biri olmuştur. İşletmelerin hızla değişen 
çevresel koşullara hızla uyum sağlamaları ve bu değişime paralel olarak etkin 
kararlar alabilmeleri, karar verme sürecinde çok sayıda nitel ve nicel faktörü bir 
arada değerlendirebilen bilimsel yöntemleri kullanmaları ile mümkündür. Bu sü-
reçte kullanılabilecek yöntemlerin başında Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) 
(Multi-Criteria Decision Making) yöntemleri yer almaktadır. (Dağdeviren, 2005: 
25)  

Çok Kriterli Karar Verme” de en yaygın olarak kullanılan başlıca yöntemler; 
Ağırlıklı Toplam Yöntemi (Weighted Sum Method), Ağırlıklı Çarpım Yönt-
emi(Weighted Product Method), Analitik Ağ Süreci Analitik Hiyerarsi Süreci 
(AHP-Analytic Hierarchy Process), ELECTRE (For Elimination and Choice Trans-
lating Reality), TOPSIS (For the Technique for Order Preference by Similarity to 
Ideal Solution), VİKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Re-
senje), PROMETHEE (Preference Ranking Organisation Method for Enrichment 
Evaluations), Gri İlişkisel Analiz, ORESTE (organisation, rangement et synthèse 
de données relationnelles), MAPPAC (Multicriterion Analysis of Preferences by 
Means of Pairwise Actions and Criterion Comparisons) yöntemleridir. (Gerşil ve 
Palamutçuoğlu, 2015: 61)  

Çalışmada bankaların karlılık performanslarını ölçmek için bahsedilen Çok 
Kriterli Karar Verme yöntemlerinden ELECTRE, ORESTE, WSA ve TOPSİS yönt-
emlerinden yararlanılmıştır. İzleyen bölümde bu yöntemler kısaca tanıtılmıştır.     

4.1. ELECTRE Yöntemi       

ELECTRE (Elemination and Choice Translating Reality English) yöntemi ilk kez 
1966 yılında Beneyoun tarafından ortaya atılmış birçoklu karar verme yönt-
emidir. Yöntem, her bir değerlendirme faktörü için alternatif karar noktaları 
arasında ikili üstünlük kıyaslamalarına dayanır. Aynı zamanda bu yöntem öne 
geçme veya baskınlık ilişkisine dayanan bir yöntemdir, her bir ölçüt için bir 



16 
 

verimlilik bir de önem ölçüsü tespit edilir. Tayin edilen verimlilik ölçüleri üzerin-
den her bir seçeneğe not verilir. (Evren ve Ülengin 1992). Karar verici özellikle 
uyumluluk ve uyumsuzluk limitlerini belirlemelidir.     

ELCTRE üzerinde yapılan çalışmalar sonunda altı farklı ELECTRE metodolojisi 
geliştirilmiştir. Bunlar sırasıyla; ELECTRE I,  ELECTRE II, ELECTRE III, ELECTRE 
IV, ELECTRE IS ve ELECTRE TRI’dir. ELECTRE yöntemleri çok kriterli karar ger-
ektiren seçim, sıralama ve atama problemlerine çözüm bulabilmektedir. 
ELECTRE I ve ELECTRE IS seçim problemlerinde kullanılırken, ELECTRE II, III ve 
IV sıralama problemlerinde, ELECTRE TRI ise atama problemlerinde 
kullanılmaktadır. (Keleş ve Tunca 2015: 206)  

Çalışmada; sıralama problemlerinde kullanılmakta olan ELECTRE III yöntemi 
uygulanmıştır. ELECTRE III, en çok kullanılan ELECTRE yöntemlerinden biri-
sidir. Bu yöntemin ana amacı; her bir kritere göre alternatiflerin birbirlerine naz-
aran ikili üstünlük dereceleri belirlenmek suretiyle sayıda alternatifin amaca uy-
gunluk derecesine göre sıralanmasıdır. (Ulubeyli ve Manisalı, 2005:175)   

4.2. ORESTE Yöntemi       

M. Roubens (1979) tarafından geliştirilen ORESTE (Organisation, rangement et 
synthèse de données relationnelles) kıdemli olma / önemli olma / tercih edilme 
ilişkisine dayanan sıralama yöntemlerinden biridir. ORESTE yönteminin M. Rou-
bens tarafından önerilmesinin ardından, Roubens 1980 yılında ORESTE’nin 
temellerini gösterdiği makalesini; 1982 yılında ise ORESTE’yi bir vaka analizinde 
kullandığı çalışmasını yayımlamıştır. (Eroğlu vd, 2015: 85)   

ORESTE yöntemi, ELECTRE yönteminde de olduğu gibi uyumsuzluğu da göz 
önünde bulundurarak, alternatiflerin tamamını ya da bir kısmını sıralayabilir. 
ÇKKV yöntemlerinin birçoğu, farklı kriterler hakkında oranlar, sıra ilişkileri, 
tercih fonksiyonu vb. detaylı bilgilere ihtiyaç duyarken; ORESTE alternatiflerin, 
A = {a1, a2, a3……am} ,  C={c1, c2, c3....cm}kriterlerine göre sıralanması ve yine bu 
kriterlerin kendi içindeki önem seviyelerine göre sıralanması ile ilgilenir 
(Dinçer, 2011: 8)      

Karar verme problemlerinin ORESTE ile çözümünde 2 ayrı aşama bulunmak-
tadır. (Aktaran: Eroğlu vd, 2015: 85): 

1. Kriter sırası ile kriterlere bağlı olarak alternatiflerin sırasına dayanan ve alter-
natiflerin global tam ön sıralamasının oluşturulması (ORESTE I) 

2. Çelişki ve kayıtsızlık analizlerinin yapılmasının ardından alternatifler üzerinde 
kısmi ön sıralamanın oluşturulması (ORESTE II)     

4.3. WSA Yöntemi      

WSA (Weighted Sum Approach) ; alternatifler kümesi içerisinden, maksimum 
faydayı sağlayan seçeneğin belirlenmesini hedef alan bir yöntemdir. Yöntem; 
normalize edilmiş kriter ağırlıkları dikkate alınarak, alternatiflerin global fayda 
değerinin hesaplanması esasına dayanmaktadır (Dinçer, 2011: 22). Uygulama 
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şeklinin basitliği nedeniyle farklı alanlarda kullanılmış bir çok kriterli karar 
verme yöntemidir.     

WSA dört aşamadan oluşmaktadır:  Normalizasyon, her bir alternatife ilişkin 
fayda değeri tespiti, toplam faydanın belirlenmesi ve fayda değerlerine göre 
sıralama aşamalarıdır.     

4.4. TOPSİS Yöntemi      

Karar verme sürecinde kullanılan yöntemlerden birisi olan TOPSIS, alternatifler 
arasından en iyi seçimin yapılmasına imkân tanıyan bir tekniktir. TOPSIS 1981 
yılında Hwang ve Yoon tarafından geliştirilmiş çok kriterli karar verme (ÇKKV) 
yöntemlerinden birisidir.(Hwang ve Yoon, 1981). TOPSIS kelimesi, Technique 
for Order Preference by Similarity to Ideal Solution kelimelerinin baş harflerin-
den oluşmaktadır.   

TOPSIS yöntemi kullanıcısından az sayıda girdi parametresi alırken çıktılarının 
anlaşılması oldukça kolaydır. TOPSIS yöntemi ile karar verirken seçilen bir alter-
natifin ideal çözüme yakın olması ve ideal olmayan çözüme (negatif ideal) de 
uzak olması beklenir (Lai ve diğerleri, 1994). Eğer amacımız getiri ise ideal 
çözüme yakınlık demek getirinin maksimizasyonu, negatif ideal çözüme uzaklık 
ise maliyetin minimizasyonu anlamına gelmektedir. Arzulanan alternatifin ideal 
çözüme yakınlığı beklenirken bir o kadar da negatif ideal çözümden uzak olması 
beklenir. Bir başka ifade ile TOPSİS ile alternatifler içinden ideal olan çözüme 
yakın, negatif ideal çözüme uzak olanı seçilir.( http://www.muhli-
sozdemir.com/blog/topsis/?lang=TR)  

TOPSİS yöntemi rasyonelliği ve kolay kavranabilirliği, hesaplamadaki basitliği ve 
değerlendirme kriterlerinin ağırlıklandırılmasına imkân vermesi gibi avantajları 
nedeniyle literatürde en çok kullanılan tekniklerden biridir (Çakır ve Perçin, 
2013, 452).   

Literatür incelendiğinde TOPSIS yöntemi; araştırmacılar tarafından, tesis yeri 
secimi, tedarikçi secimi, performans olçumu ve değerlendirilmesi, makine sec-
imi, dış kaynak kullanımı gibi farklı alanlardaki çok kriterli karar verme prob-
lemlerinin çözümünde kullanıldığı görülmektedir. (Günay ve Ayyıldız, 2017: 
122)        

5. BULGULAR     

Analiz kapsamında katılım ve kamu bankalarının (alternatiflerin) finansal 
tablolarından elde edilen oranlar ile kriterler oluşturulmuş ve çok kriterli karar 
verme yöntemlerinden ELECTRE, ORESTE, WSA ve TOPSİS yöntemleri ile 2012-
2016 yılları arasındaki karlılık performansının analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz 
MS EXCEL programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan kriter 
ağırlıklarının birbirine eşit olduğunu varsayımıyla analiz gerçekleştirilmiştir.    

Çalışma kapsamında ele alınan dört farklı ÇKKV yönteminde kriterlere eşit 
ağırlık verilerek elde edilen 2012 yılına ait banka performans sıralamaları Tablo 
4’teki gibidir. 
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Tablo 4: 2012 yılının analiz sonuçları 
Alternatifler ELECTRE ORESTE TOPSİS WSA 

KAM1 1 1 1 1 
KAM2 2 2 2 2 
KAM3 4 5 6 5 
KAT1 5 4 4 4 
KAT2 6 5 5 6 
KAT3 3 3 3 3 

Tablo 4 incelendiğinde; analizde uygulanan bütün yöntemlerde ilk üç sırala-
manın aynı olduğu görülmektedir. KAM1 alternatifi bütün yöntemlerin sonu-
cunda en iyi karlılık performansına sahip alternatif seçilmiştir. KAT2 alternatifi 
ELECTRE, ORESTE ve WSA yöntemlerine göre en kötü alternatif seçilmiştir. An-
cak ORESTE yöntemine göre KAT2 alternatifi KAM3 alternatifi ile aynı skoru 
alarak beraber sonuncu olmuşlardır. 2012 yılı değerlendirildiğinde uygulanan 
yöntemlerin büyük ölçüde benzer sonuçlar verdiği görülmektedir.   

Çalışma kapsamında ele alınan dört farklı ÇKKV yönteminde kriterlere eşit 
ağırlık verilerek elde edilen 2013 yılına ait banka performans sıralamaları Tablo 
5’de verilmiştir.     

Tablo 5: 2013 yılının analiz sonuçları 
Alternatifler ELECTRE ORESTE TOPSİS WSA 

KAM1 1 1 1 1 
KAM2 2 2 2 2 
KAM3 4 4 5 4 
KAT1 3 3 3 3 
KAT2 5 6 6 6 
KAT3 6 5 4 5 

Tablo 4 incelendiğinde; 2012 yılında olduğu gibi analizde uygulanan bütün yönt-
emlerde ilk üç sıralamanın aynı olduğu görülmektedir. 2013 yılı için KAM1 alter-
natifi bütün yöntemlerin sonucunda en iyi karlılık performansına sahip alternatif 
seçilmiştir. KAT2 alternatifi ORESTE, TOPSİS ve WSA yöntemlerinde en kötü per-
formans gösteren alternatif olmuştur. 2013 yılı değerlendirildiğinde uygulanan 
yöntemlerin büyük ölçüde benzer sonuçlar verdiği görülmektedir.     

2014 yılının analiz sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur.     

Tablo 6: 2014 yılının analiz sonuçları 
Alternatifler ELECTRE ORESTE TOPSİS WSA 

KAM1 2 2 2 2 
KAM2 1 1 1 1 
KAM3 3 3 4 4 
KAT1 4 4 3 3 
KAT2 5 5 5 5 
KAT3 6 6 6 6 

Tablo 6’a göre önceki yıllardan farklı olarak KAM2 alternatifi en karlılık perfor-
mansına sahip olan banka olmuştur. ELECTRE ve ORESTE yöntemlerinin 
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sıralama sonuçları ile TOPSİS ve WSA yöntemlerinin sıralama sonuçları aynı 
çıkmıştır. Tablo 6 incelendiğinde genel olarak tüm yöntemlerin büyük oranda 
benzer sonuçlar verdiği görülmektedir.    

Tablo 7’de 2015 yılına ait analiz sonuçları sunulmuştur. Önceki yıllardan farklı 
olarak alternatif banka sayısı bir artmış ve analize KAT4 alternatifi eklenmiştir.      

Tablo 7: 2015 yılının analiz sonuçları 
Alternatifler ELECTRE ORESTE TOPSİS WSA 

KAM1 2 2 3 2 
KAM2 1 1 1 1 
KAM3 4 6 6 5 
KAT1 3 3 4 3 
KAT2 5 5 5 4 
KAT3 6 4 7 7 
KAT4 7 7 2 6 

Tablo 7 incelendiğinde; KAM2 tüm yöntemlere göre en iyi karlılık performansı 
gösteren alternatif olmuştur.  KAM1 alternatifi de ELECTRE,.ORESTE ve WSA 
yöntemlerine göre en iyi karlılık performansı alternatif olmuştur. Tablo 7’de dik-
kat çeken ayrıntı ise analize bu yıl eklenen KAT4 alternatifinin TOPSİS yöntemine 
göre en iyi performansa sahip ikinci alternatif olarak bulunmasıdır. Genel olarak 
Tablo 7 incelendiğinde analiz sonucunda yöntemler arası benzerlikler 
görülmektedir.    

Tablo 8’de 2016 yılına ait analiz sonuçları sunulmuştur. Önceki yıllardan farklı 
olarak alternatif banka sayısı bir artmış ve analize KAT5 alternatifi olarak 
eklenmiştir. Alternatif bankların 2016 yılına ait yıllık verileri çalışmanın 
gerçekleştirildiği tarihte henüz yayınlanmadığı için Tablo 8 alternatif bankaların 
9 aylık verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur.   

Tablo 8: 2016 yılının analiz sonuçları 
Alternatifler ELECTRE ORESTE TOPSİS WSA 

KAM1 3 3 4 3 
KAM2 1 1 1 1 
KAM3 5 4 5 5 
KAT1 4 7 7 7 
KAT2 2 2 2 2 
KAT3 6 7 6 6 
KAT4 7 6 8 8 
KAT5 8 5 3 4 

Tablo 8’e göre KAM2 alternatifi ve KAT2 alternatifi bütün yöntemlere göre 
sırasıyla en karlılık performansı gösteren alternatifler olmuşlardır. Tablo 8’de 
dikkat çeken ayrıntı ise analize bu yıl dahil edilen KAT5 alternatifinin TOPSİS 
yöntemine göre en iyi üçüncü karlılık performansına sahip alternatif seçilme-
sidir. Tablo 8 genel olarak incelendiğinde analizde kullanılan yöntemlerin verdi-
kleri sonuçlar arasında benzerliklerin olduğu görülmektedir.      
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6. SONUÇ ve ÖNERİLER   

İslami bankalar, bankacılık işlemlerini faizsiz olarak gerçekleştirmek üzere 1983 
yılında ”Özel finans kurumu” adı altında Türk mali sistemi içine girmiştir. Kar 
payı esasına dayalı şekilde, 1983–1999 yılları arasında, 15 yıl boyunca oldukça 
sınırlı bir hukuki altyapıya dayanarak faaliyetlerini sürdüren İslami bankalar, 
1999 yılında bankalar kanununa tabi olmuş ve Türk bankacılık sisteminin 
tamamlayıcı bir parçası olmuşlardır. 2005 yılında bankalar kanununa bütünü ile 
tabi olarak “katılım bankaları” adını alan İslami bankalar, bu dönemden itibaren 
daha sağlıklı bir hukuki zeminde faaliyetlerini geliştirerek devam etmektedirler. 
Türk bankacılık sistemi içinde aktif büyüklüğü bakımından, katılım bankaları 
2015 yılı itibariyle %5,1 paya sahiptir. Katılım bankalarının gelişme süreçleri de-
vam etmekte, şube ağları genişlemekte ve sektör içinde pazar paylarını her yıl 
genişletmektedir.   

Katılım bankalarının bankacılık sektöründeki öneminin her geçen yıl artmasıyla 
bu bankaların performanslarının değerlendirilmesi önemli hale gelmiştir.  
Katılım bankalarıyla ilgili akademik literatürde hem yerli hem de yabancı birçok 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada akademik literatürde yapılan önceki 
çalışmalarla aynı doğrultuda ilgili bankaların karlılık performanslarının değer-
lendirilmesi yapılmıştır. Ancak önceki çalışmalardan farklı olarak Çok Kriterli 
Karar Verme yöntemlerinden 4 farklı yöntem çalışmada uygulanmış ve yöntem-
ler arası benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmuştur.     

2012-2016 arasındaki yıllarda faaliyette bulunan katılım ve kamu bankalarının 
finansal tablolarından yararlanılarak üç adet kriter oluşturulmuş ve ilgili 
yıllardaki alternatiflere (bankalara), Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden 
ELECTRE, ORESTE, TOPSİS ve WSA yöntemleriyle çalışmanın analizi 
gerçekleştirilmiştir. Karlılık performansının ölçümü için oluşturulan kriterlere 
literatür incelenerek ve akademisyenlerin görüşü alınarak eşit ağırlıklandırma 
yapılmıştır. Analizde; 2012, 2013 ve 2014 yıllarında 3 kamu ve 3 katılım bankası, 
2015 yılında 3 kamu ve 4 katılım bankası ve son olarak 2016 yılında ise 3 kamu 
ve 5 katılım bankasının verilerinden yararlanılmıştır.    

Çalışmada uygulanan analiz sonucunda genel olarak kamu bankalarının karlılık 
performansları başarılı bulunmuştur. Kamu bankalarından en başarıları, Halk 
Bankası A.Ş. (KAM1) ve Ziraat Bankası A.Ş. (KAM2) olmuştur. Katılım bankaları 
ise İlgili yıllarda yapılan analiz sonucunda kamu bankalarının gerisinde kal-
mıştır. Katılım bankalarından en iyi karlılık performansı gösterenler ise 
çalışmada ilgili yıllara göre değişiklik göstermiştir. Katılım bankalarının karlılık 
performansının bu pozisyonda olmasının sonucunun detaylı olarak araştırılması 
başka çalışmalarının sorunsalı olabilir. Önceden bahsedildiği üzere bu 
çalışmanın önemi, 4 faklı Çok Kriterli Karar Verme yönteminin aynı anda uygu-
lanmasıyla karlılık performansının değerlendirilmesidir. Çalışmada 
gerçekleştirilen analiz sonucunda uygulanan bütün yöntemlerin büyük oranda 
benzer sonuç verdiği görülmüş ve aynı ayda kullanılabilecekleri sonucu elde 
edilmiştir. Sonraki çalışmalarda araştırmacıların,  analizlerde daha fazla Çok 
Kriterli Karar Verme yöntemini uygulamaları ve kullanılan kriterlere farklı 
ağırlıklar vererek sonuçları bu şekilde karşılaştırmaları yerinde olacaktır.     
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DIŞ BORÇ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Taha Bahadır SARAÇ Arş. Gör. Muhammed Hasan YÜCEL 

 

ÖZET 

Ekonomik büyümenin temel belirleyicileri içerisinde yer alan sermaye biri-
kiminin oluşturulması gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir ekonomik 
problem olarak kabul edilmektedir. Özellikle tasarrufların istenilen düzeyde 
oluşmadığı gelişmekte olan ülkelerde sermaye birikimi de artamamaktadır. Bu 
nedenle gelişmekte olan ülkeler tasarruf yetersizliğine bağlı olarak oluşan 
sermaye birikimlerini yükseltmek amacıyla dış borçlanma yapmaktadırlar. Bu 
amaç doğrultusunda hazırlanan bu çalışmada ise (2000:1-2016:3) döneminde 
Türkiye’de dış borç düzeyi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. 
Eşik değer regresyon analizinin benimsendiği çalışmada dış borç düzeyinin 
ekonomik büyüme üzerinde negatif etki meydana getirdiği tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Dış Borç, Ekonomik Büyüme, Eşbütünleşme, Türkiye 

EXTERNAL DEBT AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP: TURKEY 
EXAMPLE 

Doç. Dr. Taha Bahadır SARAÇ Arş. Gör. Muhammed Hasan YÜCEL 

ABSTRACT 

The formation of capital accumulation which is one of the main determinants of 
economic growth is regarded as an important economic problem in terms of de-
veloping countries. Especially in developing countries where savings are not at 
the desired level, capital accumulation does not increase either. For this reason, 
developing countries are engaged in external borrowing in order to increase 
their capital accumulation due to insufficient savings. In this study prepared for 
this purpose (2000: 1-2016: 3), the relationship between the level of external 
debt in Turkey and economic growth has been examined. In the study in which 
the threshold value regression analysis was adopted, it was found that the exter-
nal debt level had a negative effect on economic growth. 
Keywords: External Debt, Economic Growth, Cointegration, Turkey 

GİRİŞ 

Dış borçlanma bir ülkenin kalkınmasının finansmanında ve diğer ihtiyaçlarının 
karşılanmasında önemli bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Özellikle 
yurtiçi tasarrufları yetersiz düzeyde olan ülkelerde dış borç yardımıyla sermaye 
yatırımları gerçekleştirilmekte ve ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlana-
bilmektedir. Dış borçların ekonomik büyümeye olan katkısının artırılması nok-
tasında ise dış borçların hangi alanlarda kullanıldığı önem kazanmaktadır. Diğer 
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bir deyişle dış borçların üretken olmayan sektör yatırımlarının finansmanında 
veya daha önceden alınan dış borçların finansmanında kullanılması ilgili ülkenin 
dış borç krizine girme ihtimalini artırabilmektedir. Özellikle 1973 ile 1979 yılları 
arasında OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) üyesi ülkelerin artan petrol 
fiyatlarının etkisiyle borç verme imkanlarının genişlemesi  yüksek borç düzeye 
sahip fakir ülkeler olarak tanımlanan ülkelerin dış borç yüklerinin artmasına ve 
1980’li yıllarda bu ülkelerin borç ödeme sıkıntısı yaşamalarına neden olmuştur 
(Siddique vd., 2015: 1). Söz konusu bu ülkelerde yaşanan borç krizleri ise dış 
borçlanmanın ekonomik etkilerini konu alan çalışmaların artmasını sağlamıştır. 
Bu çalışmalardan dış borçlanma ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 
inceleyen çalışmalar incelendiğinde ise tam bir görüş birliği olmadığı 
görülmektedir. Bu görüşlerden, zamanlararası borçlanma modeline göre, dış 
borçlanma ile ülkenin daha fazla yatırım yapma imkanına sahip olacağı 
vurgulanırken, borçla büyüme modelinde ise dış borçlanma ile bir ülkenin cari 
işlemler açığını finanse ettiği ve yatırım hızını artırdığı sürece büyüyeceğinden 
söz edilmektedir. Son olarak Krugman (1988) tarafından geliştirilen borç fazlası 
yaklaşımına göre bir ülkenin mevcut borçları gelecekte ödeyebileceği seviyenin 
üstüne çıkması durumunda yerli ve yabancı yatırımların olumsuz etkilene-
bileceği ve ekonomik büyümenin azalabileceği ileri sürülmektedir (Bilginoğlu ve 
Aysu, 2008: 4-8).  Bu bağlamda hazırlanan bu çalışmada ise Türkiye’de (1968-
2017) döneminde dış borç seviyesi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Ekonometrik yöntem olarak eşik değer regresyon 
yönteminin benimsendiği çalışma ekonometrik analiz sonuçlarının yer aldığı 
bölümün ardından sonuç bölümü ile tamamlanmıştır.  

EKONOMETRİK ANALİZ SONUÇLARI     

Dış borç ve ekonomik büyüme ilişkisinin incelendiği çalışmada (2000:1-2016:3) 
dönemine ait toplam dış borcun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı ve 1998 fi-
yatlarına göre hesaplanmış reel gayri safi yurtiçi hasıla verileri kullanılmıştır. 
Söz konusu verilerin elde edilmesinde ise TCMB EVDS (Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi ve TÜİK (Türkiye İstatistik Ku-
rumu) veri tabanlarından yararlanılmıştır. Dış borcun gayri safi yurtiçi hasıyla 
oranı dışında reel gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde değişimi olarak ifade edilen 
reel ekonomik büyüme oranı mevsimsellik etkisinden arındırılmıştır. Eşik değer 
regresyon analizinin gerçekleştirilmesi çalışmada kullanılan değişkenlerin birim 
kök içerip içermedikleri ADF (Augmented Dickey Fuller) ve PP (Phillips Perron) 
birim kök testleri ile incelenmiş ve test sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Birim Kök Test Sonuçları 

Değişkenler 
ADF PP 

a b a b 
Dış Borç/GSYİH -1.469548 

(1) 
-0.686398 

(0) 
-1.520606 

(5) 
-1.510328 

(5) 
D(Dış Borç/GSYİH) -5.119408 

(0) 
-5.115695 

(0) 
-5.260989 

(4) 
-5.242525 

(4) 
Ekonomik Büyüme 

Oranı 
-7.884237 

(0) 
-7.826033 

(0) 
-7.931515 

(3) 
-7.876536 

(3) 
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Notlar: 1) Parantez içerisindeki değerler, ADF testi için gecikme uzunluklarını, 
PP testi için ise uygun band genişliklerini göstermektedir.  

2) ADF testi için uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesinde Schwarz Bilgi kri-
teri, PP testinde ise uygun band genişliğinin belirlenmesinde ise Newey-West 
Bandwidth kriteri kullanılmıştır.  

3) a: Sabitli Modeli, b: Sabit ve Trendli Modeli, (d) ise değişkenlere ait verilerin 
birinci farklarının alındığını ifade etmektedir. 

Tablo 1’deki sonuçlara göre dış borç/GSYİH serisinin birinci fark seviyesinde, 
ekonomik büyüme oranı serisinin ise düzey değerinde birim kök içermediği 
tespit edilmiştir. Serilerin birim kök testlerinden sonra ise serilerin birim kök 
içermediği seviyeleri kullanılarak eşik değer regresyon analizi gerçekleştirilmiş 
ve elde edilen sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Eşik Değer Regresyon Analizi Sonuçları 
Değişkenler Katsayılar Katsayıların Olasılık Değerleri 

Ekonomik Büyüme Oranı < -0.5359608 (Gözlem Sayısı : 12) 
D(Dış Borç/GSYİH) -1.310134 0.0000 

Sabit Terim -3.788343 0.0000 
Trend 0.030393 0.0053 

-0.5359608 <= Ekonomik Büyüme Oranı < 1.585869 (Gözlem Sayısı : 
27) 

D(Dış Borç/GSYİH) -0.123793 0.2001 
Sabit Terim 0.521905 0.0874 

Trend -0.001902 0.8088 
1.585869 <= Ekonomik Büyüme Oranı < 3.695461 (Gözlem Sayısı : 17) 
D(Dış Borç/GSYİH) -0.037617 0.7328 

Sabit Terim 2.510221 0.0000 
Trend 0.004147 0.6615 

3.695461 <= Ekonomik Büyüme Oranı (Gözlem Sayısı : 10) 
D(Dış Borç/GSYİH) 0.151264 0.5650 

Sabit Terim 4.367728 0.0000 
Trend 0.015521 0.3540 

Tanısal Testler 
Normallik Testi: 2.456960 (0.292737) 
Breucsch-Pagan-Godfrey Değişen Varyans Testi F İstatistik Değeri : 
1.441535 (0.1818) 
Breusch-Godfrey Otokorelasyon Testi F İstatistik Değeri : 0.163998 
(0.8492) 
Eşik Değer Testi Ölçeklendirilmiş F İstatistik Değeri : 47.62399  
Eşik Değer Testi için Kullanılan Kritik Değer : 16.83  

Notlar: 1) Parantez içerisindeki değerler ilgili istatistik değerlerinin olasılık de-
ğerlerini göstermektedir.  

Tablo 2’deki sonuçlara göre ekonomik büyüme artış oranının azaldığı dönem-
lerde dış borcun GSYİH içersindeki oranının artmasının ekonomik büyüme oranı 
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üzerinde yüzde 5 önem düzeyinde negatif bir etki meydana getirdiği belir-
lenmiştir.  

SONUÇ 

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma hızlarını artırabilmek 
için ilave yatırımlar yapmaları gerekmektedir. Söz konusu yatırımlar da tasarruf 
miktarına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu noktada dış borçlanma ile 
gelişmekte olan ülkeler tasarruf ihtiyaçlarını karşılamakta ve yatırımlarını fi-
nanse etmektedirler. Bununla birlikte gelişmekte olan ülkelerde dış borçlan-
manın tercih edilmesinin diğer bir nedeni ise bu ülkelerde dış ödeme 
sıkıntılarının kronik bir problem oluşturmasıdır. Sürekli dış açık veren bu 
ülkelerin ithalat harcamalarını karşılayacak ölçüde döviz geliri elde 
edememeleri dış borçlanmayı da beraberinde getirmektedir. Dış borcun 
yükünün bu şekilde artması ülkenin dış borçlarının sürdürebilirliğini olumsuz 
etkilemekte ve ülke ilave yatırımlarını karşılayacak kaynak bulmakta zorlanabil-
mektedir. Yatırımlar için kaynak sıkıntısının yaşanması ise ülkenin ekonomik 
büyümesi üzerinde olumsuz etki meydana getirebilmektedir.  Dış borçlanmanın 
ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkileri olmakla birlikte dış borçlanma yol-
uyla elde edilen kaynakların ülkede katma değer meydana getiren sektörlerin 
yatırımında kullanılması ise ekonomik büyümeyi olumlu etkilemektedir. Bu an-
lamda hazırlanan bu çalışmada Türkiye’de dış borçlanma ile ekonomik büyüme 
arasında hangi yönde bir ilişkinin bulunup bulunmadığı tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre düşük ekonomik büyüme ortamında 
ülkenin dış borç yükünün artmasının ekonomik büyüme oranları üzerinde 
olumsuz etki meydana getirdiği ortaya konulmuştur.  
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THE EFFECT OF TIME MANAGEMENT ON PRODUCTIVITY IN 
ORGANIZATIONS 

Adnan Celik*   Nashwan Al Bayati†   Orhan Çoban‡  Tahir Akgemci§    

 

ABSTRACT 

The concept of organization is derived from organon (organ). This concept in-
cludes the achievement of individual goals, which they can’t fulfill on their own, 
by coming together with other individuals. Here, in the group, there is the con-
vergence of effort, knowledge and skills. The organization is a division of labor, 
coordination system, order or structure (Şimşek and Çelik, 2016a: 25). The main 
area of activity of the time management is related to all managers, from the pri-
vate life of the individual to the low-level employees from the senior managers. 
The goal of time management is to enable individuals, and especially managers, 
to use their time efficiently and effectively (Çelik and Akatay, 2016: 31). Nowa-
days, economics is regarded as a necessary result of the famine characteristic 
which strikes all economic facts. Because of this feature, at the beginning of eco-
nomic activity, it is important to keep resource waste at minimum level, to pro-
vide maximum benefit and to keep a blessing / burden relation. The principle of 
economics consists of two sub-principals such as frugality and student turnover 
in general (Şimşek and Çelik, 2016b: 160). Time has a very important role in daily 
life whether it is for individual or organizational. People have become aware of 
time’s important and thus time was explored by many researches in order to get 
its benefit. Most importantly, time management is useful also. This work titled 
"The Effectiveness of Time Management on Productivity in Organizations" basi-
cally aims to evaluate these issues together. The study is on theoretical scale and 
includes literature review. In this title, "time and time management, productivity 
and the effect of time management on productivity in organizations" are ex-
plained. 

Keywords: Time, Time Management and Productivity,  

1. INTRODUCTION 
 
The phenomenon of globalization, which makes itself felt in all areas of social, 
cultural and economic life today, also affects businesses in different dimensions. 
Many different issues, such as the structure of businesses, management conven-
tions and modes of production, either enter into a rapid development process or 
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are completely renewed (Çelik, 2010: 49; Zerenler, 2007: 293-294). The fact that 
the effective management of the time is also very important in this context. 
Effective time management was also very useful, but the concept of time directed 
people for a time discipline. Time or timelessness causes stress in some people. 
This is one of the many reasons why time management has occurred. People who 
evaluate time well experience less stress and their work is becoming more com-
patible. When stress is associated with "speediness" in everyday life, it may be 
closely related to time management. Because a person who uses time well does 
not get into a lot of stress, especially managers who complain that they have not 
been able to spend their time, will not experience much stress if they manage 
their time well (Aydın, 2008: 171; Çelik, 2010: 230). 
Organizations that manage time in the best way will succeed in their field and 
achieve high productivity. However, in order to achieve this, it is necessary to 
determine the causes of the time loss and to create a solution. The organs and 
departments of organization must manage the time in the best way. In this direc-
tion, some shortcomings in the business environment with time management 
can be recognized and completed early. Thus, the organization will suffer from 
both loss of time and loss of time caused by material losses. This situation affects 
the performance positively for employees and organizations.  
The time source is the only source that has been mentioned for all ages. Because 
the time not restart, the elapsed time is irreversible, uncontrolled, and the time 
stream is an unstoppable resource. Time management is not just about perceiv-
ing organizations or people's work life. Employees have to pay attention to the 
use of time in their private lives and to give importance to time management. If 
a person uses time well, he or she could be successful both in private and busi-
ness life. Therefore, it is necessary to evaluate the present moment well.   

This work titled "The Effectiveness of Time Management on Productivity in Or-
ganizations" is basically prepared in three sub-chapters. In the title of "Time and 
Time Management", the titles of "The Concept of Time, Type of Times and Time 
Management" are covered. In the title of "Productivity", "Advantages of Produc-
tivity, Productivity Types, Productivity Levels and Factors Affecting Productiv-
ity" are explained. In the last chapter, it is related to "The Effectiveness of Time 
Management on Productivity in Organizations". The work was finally completed 
with "Conclusion and Suggestions". 

2. TIME AND TIME MANAGEMENT 

2.1. The Concept of Time  

Time is an uninterrupted process where events can’t be controlled from past to 
present. It is the cosmic process that takes place in every kind of existence, in-
cluding time, movement and existence (Tengilimlioğlu, et al., 2003: 3).  

Time is a phenomenon that we live in every day and every moment, but we do 
not stay on it, or even know exactly what it is. Everyone in the world is the only 
resource they have the time equal, but it is very difficult to define because of the 
lack of time dimensions (because of lack of width, length, and depth), so people 
can't evaluate equally (Özdemir, 2006: 49). 
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At the beginning of the 2000s, the lifestyle and business conditions were much 
improved and differentiated from the one hundred years ago. Thanks to techno-
logical developments, jobs which could take days or months can be done in a very 
short time nowadays. The acceleration of lifestyle so much further increases the 
pressure of time on people, and for this reason the people of this age has faced 
with the problem of time insufficiency. This problem has brought about how to 
manage people's time effectively and efficiently (Kocabaş and Erdem, 2003: 
192). 

Human intelligence has difficulty finding the appropriate answer to this ques-
tion. There is nothing in the world that does not involve time, such as a timeless 
place, a case, it is not possible to think for a moment. Even when we say "nothing 
is happening now" there is a need for a time concept. The seconds will continue 
to progress and gain meaning. Time is an invaluable resource. It goes in a certain 
regularity. It is not possible to recover the past time. Everyone living in the world 
has 24 hours a day. No one can buy more time, steal time, store it and take it back 
with no methods. The only thing people can do is to evaluate time in the best way 
(Demir, 2016: 3). 

Time is an incalculable and invaluable resource. It flows unintentionally in a 
given rhythm, 60 seconds per minute, 60 minutes per hour. The elapsed time 
cannot be recovered. Time is a resource that is democratic and everyone shares 
equally: we all have 24 hours, no matter how rich you are, there is no possibility 
to buy more time. You cannot save time, you cannot borrow it, you cannot steal 
it, you cannot change it in any way. All you can do is to evaluate the time at your 
best. Among the sources we have, time is the least understood and worst used 
resource (Scoot, 1997: 9). 

2.2. Type of Times 

The meaning and types of the time are different according to different environ-
ments and assets. The types of time can be grouped into seven sub-headings as 
seen in a general approach (Akgemci and Çelik, 2016: 7): 

-Objective Time: Objective time' or, in other words, 'truthful or real time' can be 
measured in hours, the source of which is the earth turning around the sun, the 
time is constant and the same for all people. Activities such as arrival to work, 
departure times, arrangement of appointments, time spent at meetings, end of 
prepared projects and reports are determined with objective time. Objective 
time in this direction is a major source of stress (Özer, 2011: 488). 

-Subjective (Psychological) Time: It is the time when it is felt or perceived. Re-
gardless of what the watch is pointing to, you feel the duration of an event to be 
short or long. And according to that, we decide for a short or long time. When 
the clock time is measured with very precise units, it is difficult to understand 
the subjective time. It may vary depending on the situation. For example, the 
chess game is very short and fast for the players. And on the other hand, it may 
seem rather slow for a viewer who is not interested in the game (Sabuncuoğlu 
and Tüz, 2001: 281). 
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-Biological (instinctual) Time: Time has a biological effect on all living things. 
There is a "body clock" that organizes the life of living beings and allows their 
organs to fulfill their vital functions in time. The following examples can be 
given for body clock studies; Some animals are mating at certain seasons, win-
ter drowsiness at certain times, and the like. People also fulfill their vital func-
tions, such as sleeping and eating, through the body clock that every living thing 
has. This is also called "biological clock" (Tengilimlioğlu, 2003: 19). 

-Time in Terms of Sociology: Sociological time is a tool for the common activities 
that people do depending on their calendar. E.g.; Feast, ceremony, anniversary 
and memorial days. It refers to some social action that brings people together 
at certain times such as months and years (Sabuncuoğlu and Tüz, 1998: 93). 

-Organization Time: The activities to be performed within a certain period of 
time in order to be able to produce goods and services are the sum of the time 
spent by employees and machines (Akgemci and Çelik, 2016: 9). 

-Time in Economics: The concept of time is a unit of measure that is often ex-
pressed. For example, the wage paid for the worker's is calculated on the hour, 
day, week, month or year, and the interest paid to foreign capital is paid accord-
ing to time periods. The rent paid to natural resources is taken as a compensa-
tion for using a certain amount of time in production (Sabuncuoğlu and Tüz, 
1998: 227). 

-Time in Terms of Management: It can be classified as labor time and managerial 
time. Labor time refers to the time employees spend on production. Adminis-
trative time defines the time administrators use to perform their administrative 
functions (Akgemci and Çelik, 2016: 9). 

2.3. Time Management 

In recent years, researchers have become more interested in human life, and the 
time it is recognized that directly affects the productivity of the person has 
gained importance. Time management has come to the fore in order to be effec-
tive and productive at times. Time management is the process of applying the 
management functions such as planning, organizing and controlling in order to 
reach the goals of the person in private and business life effectively and effi-
ciently (Tektaş and Tektaş, 2010: 222). 

According to the literature, the concept of time management was first used by 
F.W Taylor. Taylor observed the productivity of workers in production and con-
ducted time studies. Thus, work has been intensified to increase the productivity 
of workers' labor force. However, it has been revealed that it is more important 
for managers to use time more efficiently than after 1970's (Samuk, 2014: 30). 

 Time management is not the management of a constant real time which streams 
now, time management is to make ourselves fit for time and to manage within 
the time. Time management is to fit as much work and activity as possible into 
the scarce time. Briefly, time management is the management of works and ac-
tivities in a certain time period (Tengilimlioğlu, 2003: 32). 
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First of all, one of the questions that comes to mind is the question "Is time really 
manageable?" In fact, time is an abstract fact and it is not possible for a person to 
stop the flow of time or to intervene in time. However, people can gain time by 
controlling life, events in life, namely, by managing oneself. Managing time means 
that we are putting ourselves in control or putting a plan on our life, in other 
words, to manage ourselves (Topal, 2009: 9). 

Today, changes and developments in technology have changed the way people 
view time management. Knowledge is now very easily accessible. Because the 
internet, e-mail modems are always available and accessible everywhere, so the 
exchange of information is easier. This allows the managers to change their de-
cisions according to the changing circumstances of the time. Efficiency in organ-
izational life today has become very important for employee performance and 
budget success (Özer, 2011: 497).  

There are two aspects of managing a better time: things we want to do and avoid 
doing (Smith, 1998: 15). 

For example, we might want to: 

-To use time more effectively in the workplace, And benefit from time. 

-To do more work at the present time. 

-Sharing time well between our parents and the workplace 

-To feel more comfortable, equipped and safe in our time management. 

 What we would like to avoid from doing is the following: 

-Wasting time. 

-To forget doing important things 

-Not - Finishing work at the appointed time. 

-Lose control and get angry. 

-Time management deals with "kronos" from the meaning of Greek chronoloijk 
time. The Kronos time is linear and sequential. Every part of the time is im-
portant. For example, no seconds are more important than any other. It sets the 
rhythm of our life, by the base of time. Whereas in the world, there are such great 
cultures that they approach life from the kairos, the "appropriate time", or the 
good use of time or the "quality time" paradigm (Sabuncuoglu and Paşa, 2002: 
7). 

The important part of time management is not what you do all the time and even 
what you have to do, but what you want to do. You will understand that the things 
we do with love and desire are as important as the things we do not want to do. 
And as time goes by, it becomes normal and you become a better time manager 
(Atkinson, 1997: 21). 

In the title of "Time Management", it is useful to explain "the secrets of time man-
agement, the goal and purpose of time management, types of time management, 
time management techniques and effective time management traps":  
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2.3.1. The Secrets of Time Management 

Some people around the world can share time for the works out of business not 
only develop their career, in spite of being too busy. This question was asked in 
America in the 1950s. The answer is; knowing how to do the job in the shortest 
time and with the least amount of effort. So you do not work anymore, you work 
smarter. We cannot manage time; We can only manage ourselves according to 
time, which requires organization and planning. So we can use the time effec-
tively by this way (Josephs, 1997: 8). 

2.3.2. The Goal and Purpose of Time Management   

Time management is a management technique born and spread in Denmark as 
an educational tool to help workers and managers better plan and organize their 
time. Today, it has become one of the most important tools of success especially 
in professional working life (Özer, 2011: 499). 

2.3.3. Types of Time Management 

-Personal Time Management: Managing time well is on an individual level; Ca-
reer creates opportunities for better planning and preparation of the future, 
more reading and learning, following all new developments and technologies, 
allocating more time to family and other people, resting, having fun, thinking 
new ideas, launching new projects (Tektas, 2010: 222). 

-Management of Business Time. Work time constitutes part of the personal time 
in  working life. In the management of the work time, as well as the person at 
work, the managers, and the structure of the organization are also influential. 
Managers guide and supervise the management of the working times of the em-
ployees and they have to use their working time very well in order to be more 
productive in the working environment and increase their job satisfaction and 
motivation (Kılıç, 2015: 14). 

-Organizational Time Management: Managing the time effectively for manager 
with the right to direct, plan and manage their organizational activities in busi-
nesses life that have a crucial place in socio-economic life are not sufficient. Due 
to the effective management of the organizational time used during the same 
organizational activities, they have great responsibilities. In this direction, 
managers are not only obliged to effectively manage their own personal time, 
but also have an obligation to deal with, plan and coordinate the effective time 
management of the organization. Because time is one of the most important 
sources of organization. However, to be able to make time a necessary source 
for the staff in the whole organization is an activity that depends on the man-
ager's management style (Akçınar, 2014: 18). 

-Managerial Time Management: Before involving the concept of managerial time, 
the concept of management must be known. Management can be summarized 
as planning, organizing, directing and supervising, in other words controlling 
business activities for the realization of a specific purpose. Managerial time is 
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the sum of the machine time required by planning, organizing, execution, coor-
dination, supervision and manager education activities to realize a goal that can 
bring together more than one human being and to achieve this purpose 
(Toksoy, 2010: 29). 

2.3.4. Time Management Techniques 

-Determination of goals and targets for effective time management; As it is 
known, the aim is to finalize a desired work. The target is where you want to 
reach. As you can see, these two concepts complement each other. Just as it is 
in all the jobs that we want to achieve, there must be a clear purpose in time 
management. The important point here is that the goal must clear. People have 
numerous choices about how to use their personal time. For this reason, they 
spend most of their time trying to decide what to do. Indefinite aims at this 
point lead to postponement behavior which is the main enemy of time manage-
ment (İşcan, 2008: 7). 

-Planning: If you do not know where to go, no road can take you there. As a result 
of this way of saying, whether it is personal or organizational, an unplanned 
work will never reach the target. Planning is, in the broadest sense, to identify 
work ahead of time. The main aim is to prepare the company for the change to 
be made and to anticipate how to behave in the face of unexpected situations. 
Planning is a bridge between the present and the future (Sabuncuoglu and Paşa, 
2002: 12). 

2.3.5. Effective Time Management Traps 

In the scope of "Effective Time Management Traps", "time traps caused by a per-
son" and "time traps originating from work" are important.  

First, the components of "Time Traps Caused by A Person" are explained: 

-Absence of self-discipline: Self-discipline is the ability to demonstrate correct 
behaviors by willingly and understanding the causes without the pressure, con-
trol and fear of an external authority. People who develop self-discipline in per-
sonal time management are more successful because they are not in time con-
trol as they are not in control of anybody from the outside (Tengilimlioğlu, 
2003: 67). 

-Delay: Snooze, steals time, prevents reaching the targets, puts the person under 
pressure and causes the stress. It causes the relations to deteriorate and as a 
result leads to the decline of respectability. If delaying turns into a habit, the 
people live in an atmosphere of stress and crisis that they cannot find time and 
they load this tension to their colleagues and they always face unexpected 
problems because they made the things just on time hardly. In other words, 
postponement is another form of inability (Rodoplu, 2001: 43) 

-Uncertainty of Goals:  It is necessary to start by thinking of the end and deter-
mining the exact place where you will be. In order to understand where you are 
right now and the steps you take, you always must to know where you are going 
(Sabuncuoğlu and Tüz, 2008: 274). 
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-Extreme Social Relations: Naturally, as in all areas, socialization in the limited 
extent is also commonplace at work. But extreme socialization is a time-trap. 
As natural communication channels evolve in an organization, non-work-re-
lated interviews reach remarkable intensity (Toksoy, 2010: 32). 

-Perfectionism:  "Better is enemy of good". Some meticulous people want to pur-
sue excellence. But an extreme perfectionist tendency will inevitably lead to 
loss of time. The important thing is to realize the right business in the first time 
and quickly (Sabuncuoğlu and Tüz, 2008: 278). 

-Instability:  Managers want to have enough time to analyze and evaluate all op-
tions before making a decision. However, very few of them have this oppor-
tunity. As Flory put it, "The greatest time thief is instability." In the decision-
making phase, most managers hesitate or refrain from taking decision. (Gü-
reşçi, 2005: 32). 

 -Fail to say, No:  Some people have difficulties to say "no". They need to under-
stand that saying "yes" are worse than saying "no" to those who are asking 
them. Because they are used to saying "yes" all the time, those who cannot say 
"no" are wasting both their time and own time (Özdemir, 2006: 77). 

-Untidy Table: "Scattered table" disease, one of the most important of the time 
traps, which is caused by the desire to store all kinds of written documents on 
the table. Table organization, effects performance closely (Sabuncuoğlu and 
Tüz, 2008: 276). 

 -Open door policy:  This policy, which is needed to get to know your subordi-
nates and to ensure uninterrupted communication well, is corrupted over time. 
And everybody goes inside to say "hello", by causing the manager to distract 
himself (Sabuncuoğlu and Paşa, 2002: 74). 

-Determination of priorities: Planning priorities, planning important jobs ac-
cording to their importance, performing difficult and important tasks in the 
time zone where the employee is most effective and productive will eliminate 
Time trap (Şahin, 2015: 11). 

Next, the components of the "Time Traps Originating from Work" heading are ex-
plained: 

-Bureaucracy and paperwork:  The bureaucracy approach developed by Ger-
man-born Weber defended the principles of hierarchy. And he gave importance 
to written communication. Relations to be established within hierarchical du-
ties are based on written communication. And these documents are stored in 
files as evidence (Sabuncuoğlu and Tüz, 2008: 280). 

-To limit visits by time: At the beginning of visit you should clearly state how long 
you will be able to share time. The time limit for telephone conversations by 
subordinates should be the secretariat's responsibility (Rodoplu, 2001: 54). 

-Phone calls: The phone is one of the communication tools we use the most and 
benefit. It closes the distance between the parties, saves time for an interview. 
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But one of the most important tools to save time is also one of the biggest time 
traps at the same time (Silahtaroğlu, 2004: 83). 

-Unnecessary Meetings: Through the meetings, workers and managers are aware 
of their responsibilities, the work to be done, the distribution of tasks, the mo-
tivation of the workers and the problems to be solved. Necessary meetings are 
important for organizations in terms of time management, and unnecessary 
meetings lead to waste of time. The essential reason for the realization of un-
necessary meetings is the need for extreme communication demand. Even for 
an administrator or a worker, it is the easiest solution to make a meeting for 
the situations where it is difficult to decide. Therefore, the first solution for the 
problems encountered should not be the meeting (Şahin, 2015: 14). 

-Lack of coordination: Harmonization of all resources and actions is called coor-
dination For the realization of organizational goals. Coordination is an im-
portant management tool in ensuring organizational integrity and continuity 
(Tengilimlioğlu, 2003: 106). 

-Unhealthy working environment: It is known that almost all of the factors such 
as the regular working environment, quiet, ventilation, well heated and well 
cooled environment, illumination, the color of the walls, the design of the fur-
niture and the room, affect human efficiency (Sabuncuoğlu and Paşa, 2002: 62). 

3. PRODUCTIVITY 

 Today, the concept of productivity is in a big mess. The reason for this complex-
ity is due to the difficulty of translating the concept from the western language 
to our language and thus the confusion between them. At the same time, there is 
a confusion in the western languages for this concept. This complexity can even 
be problematic. Everyone is working to increase productivity more. However, 
this productivity is perceived differently by people in different fields of study or 
working in different professions. Moreover, some other concepts are mixed with 
or replaced by the concept of productivity (Ceylan, 2009: 62). 

Productivity; To ensure that the available resources are used correctly and effec-
tively, to maximize their performance and usefulness. Efficiency is sometimes 
described as producing the same output at less cost, or producing more products 
at the same input cost. For this reason, any factor that increases productivity is 
not important as it only allows more products to be manufactured. Producing 
more products at the same time is also important to ensure efficiency as it allows 
to benefit from scale economies (Düşüngülü et al., 2014: 94). 

For centuries people have been meeting their needs to survive and maintain 
their existence. Whether alone, in the family or in society, people who cannot 
meet their needs cannot live (Özkan, 2010: 5). Due to the fact that society has 
been growing in every direction, needs have also increased rapidly. For this rea-
son, continuous studies and works are carried out to increase the productivity. 
In order for survive of people, productivity needs to be constantly increased. 
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Human beings have already met their needs with blessings as they were in na-
ture, and collected and appropriate goods and possibilities to meet their needs. 
Then developed this situation and began to produce what nature has given in a 
more abundant and more varied manner. This is because of the increase in the 
population and the decrease in the quantity of nature, and thus the concept of 
productivity has begun to gain importance (Cetin, 2006: 3). 

Efficiency shows us how well we have benefited from the resources available. 
The relationship between output and input gives us efficiency. Efficiency is to 
obtain as much of the product as possible from the resources available, or to ob-
tain the same product with fewer resources (Pazarcık and Çoygun, 1985: 49). 

3.1. Advantages of Productivity     

The fact that prosperity depends directly on productivity makes productivity 
more important. And this issue is accepted by everyone today. There is no human 
activity that does not benefit from increased productivity. In this case, the in-
crease in gross national income or gross national product is important not be-
cause the use of additional capital or labor is the result, but rather because of the 
increase in the efficiency and quality of the workforce. In other words, when 
productivity is increased, it increases faster than the national income or gross 
national product input factors. For this reason, if productivity gains are distrib-
uted in proportion to the contribution, productivity increase leads to a direct in-
crease in quality of life (Prokopenko, 2011: 22). 

3.2. Productivity Types 

Efficiency means that proportional relations are not fragmented; Operating effi-
ciency is determined as the relationship between the output of the whole of the 
production factors or any production factor used in the production process with 
efficiency (Tözün et al., 1991: 5): 

-Full efficiency: is defined as the ratio of output to total production factors used 
to produce this output and to the output of a particular production activ-
ity.                   

-Partial productivity: defined as the proportion of output produced by a given 
production movement to the production factor. It is possible to talk about the 
partial efficiency such as labor power, raw material, etc., according to the pro-
duction factors that the product is proportioned. 

-Marginal productivity: is defined as the rate of change of an increase or decrease 
in a unit change occurring in a particular production factor and either increase 
or decrease. 

3.3. Productivity Levels 

-Micro Level Efficiency: Since the geographical boundaries of the economy are 
spread all over the world, not in a narrow space, The only condition to survive 
in today's business world is the competitive power. Businesses derive compet-
itive power from efficiency. It should be considered as a whole together with 
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the environment in which company exists, and in this context, internal and ex-
ternal factors affecting the productivity of the enterprise should be studied in 
a good way (Sarı, 2006: 9). 

-Macro-Level Efficiency: Macro-level efficiency evaluation refers to the measure-
ment of the absolute level of efficiency and the trend of the past expressed in a 
series of indices. Without such a measure, gross domestic product (GDP), gross 
national product (GNP), national income (MG) or value added (GDP) may not 
reflect national or sectorial economic wealth correctly (Özbek, 2007: 32) . 

3.4. Factors Affecting Productivity 

3.4.1. External Factors 

-Social Factors: Population of the State, the quantity of this population, the dis-
tribution according to the regions, population structure and the age, the family, 
gender, the degree of education, the literacy rate, the family size, Conditions 
and habits constitute the social environment. The structure of the population 
is very important, and its productivity has all kinds of effects (Kaya, 2005: 23) 

-Economic Shifts: The most important economic changes, the employment rate, 
the composition of the capital, are among the factors that affect productivity in 
technology. Because, as technology develops, efficiency increases and compet-
itiveness possibilities come into question. Shifts in the employment sector from 
the agricultural sector to the manufacturing sector have led to productivity in-
creases across economies in developed countries (Özçelik, 2010: 31). 

-Government Policies and Infrastructure: Government policies should support 
the objectives of increasing productivity. Many public administration decisions 
and policies, such as practices, prices, income and salary regulations, transpor-
tation and communication, energy, financial measures and incentives in public 
institutions, significantly affect productivity. The identification and amend-
ment of these policies and strategies is often the product of legal and institu-
tional activities (Erol, 2009: 38). 

3.4.2. Internal Factors 

Controllable factors are defined as internal factors. Internal factors are divided 
into two parts: the difficulty of change and the time required. These are solid and 
flexible factors (Özçelik, 2010: 22). 

Here, "Inelastic Factors Solid" is explained first: 

-Product: Product factor productivity is the measure of the ability of production 
to have the characteristics required for output. These properties determine the 
value of the use of a product, which means the customer is ready to buy a cer-
tain quality product. In order for the product to fully benefit from "space", 
"time" and "price", it is necessary to sell at reasonable prices at the right time 
and place (Bozkurt, 2009: 49). 



38 
 

-Technology: The use of new technologies in production raises quality reduces 
costs and has an important place in productivity growth. In this context, it is 
possible to reach the highest efficiency level with the knowledge-intensive 
techniques and with the least cost. Therefore, in order to increase productivity, 
it is necessary to use new technologies in production and services and to utilize 
information technologies at every stage of the process (Erol, 2009: 34). 

-Materials and Energy: Significant results can be achieved with the smallest ef-
fort to reduce material and energy consumption. Among the vital sources of 
productivity followings could be mentioned: raw materials and indirect mate-
rials (chemicals, oils, fuels, spare parts, engineering materials, packaging mate-
rials) (Özçelik, 2010: 25). 

Then, "Flexible Factors" are considered: 

-Human: The first keyword that comes to mind in terms of productivity is 'hu-
man'. human is the most precious existence of a formation. But this factor alone 
is never enough. It is necessary to manage it effectively in order to make people 
'efficient employees'. Every manager should be able to build motivated and suc-
cessful teams from employees of different characters (Kaya, 2005: 19). 

-Management: It is seen that applications such as the lack of purpose and man-
agement unity between management and organizational levels, the inadequacy 
of hierarchy principles and the avoidance of plans and programs in the processes 
that are done at the same time negatively affect the operating efficiency in the 
hands of the inexperienced management of an enterprise (Erol, 2009: 35 ). 

-Organizational structures and systems: A good organizational structure pro-
vides the brain team, authority transfer and control area, specialization, division 
of labor and cooperation. And aims to show high efficiency (Bozkurt, 2009: 50). 

-Business Methods: Using work method techniques, the way they are done, the 
movements they make, the tools used, the workplace discipline and machines; 
aims to increase the efficiency of the work done. Business methods can be im-
proved by systematically analyzing existing methods, removing unnecessary 
transactions, and ensuring that tasks are done with less effort, time and cost 
(Kaya, 2005: 22). 

4. THE EFFECT OF TIME MANAGEMENT ON PRODUCTIVITY IN 
ORGANIZATIONS 

Time words have an important place in the life of individuals and organizations, 
with being a concept that covers everything and every moment. In order to 
achieve better productivity than individuals and organizations, it is necessary to 
understand and analyze time management and to provide employees with infor-
mation and training on time management. Effective management and use of time 
in this direction will make the organization a worldwide brand. In order to get 
better efficiency from the time of the employees, it is necessary to prevent their 
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problems and to reduce the problems minimum. It is necessary to avoid the fac-
tors that cause stress for employees at work, to provide easy transportation to 
the place of work. 

Workers think that they need to be directed and intensified in the time frame 
they can spend most efficiently during the day. Making the work in an efficient 
time period will increase the productivity of the employees by affecting the per-
formance of the employees positively. In this direction, managers should deter-
mine the time period in which they can obtain the most efficiency in working 
hours, taking into account the situation of the organizations and employees. And 
work should focus on this time. This situation is important to increase opera-
tional efficiency and ensure business continuity (Demir, 2016: 78). 

In this research, it is necessary to use the resources which are in the possession 
of the organizations effectively in today's shacks, what can be done when time 
and people come together, or in other words how these two sources should be 
used in a way that will provide a benefit to the organization can actually achieve 
the efficiency of the organization that uses these two resources in a good way. 
But in order to achieve this, the people in the organization need to be educated 
about time. 

In the global and competitive environment of our era, organizations need more 
powerful ideas to be able to operate effectively and efficiently, to be superior to 
their competitors and to survive. In addition to these ideas, different forms of 
management and search for resources to become the best are increasing day by 
day. Today, the "time" in which everyone has equal amounts is the most im-
portant source of difference from others. The time, however, is a concept that has 
not been considered much and is not known exactly what it is (Paşalı, 2011: 33). 

The concept of time is explained in this study. Time is an invaluable resource, but 
it streams very simple and cheap today, like a wind. The concept of time is almost 
never cared by anyone. But for a person who has to perform a work on time must 
be even more valuable than gold. For this reason, Objective time in time types or 
real time is the most important time for a person. Time is not a tool and it's not a 
company that you manage. In this case, we should enter into order or discipline 
in the time we have. Planning and goal setting in time management helps you to 
make the best use of time. A good time manager should pass time traps, and need 
to be overcome These traps to reach the efficiency goals that have been identi-
fied. 

Time is mathematically equal time concept for all people. Clearly, time for indi-
viduals is the duration of activities that take place entirely in a certain time or 
place. When the time management in organizational management is taken into 
consideration, the biological rhythm relation of time and organization workers 
comes to foreground. The time periods when each person's physical and biolog-
ical performance is low and high constitute the biological rhythm. Biological 
rhythm is important in terms of using time efficiently. Higher levels of difficulty 
must be done at times when mental performance is highest. Depending on the 
decline in mental and physical performance, the degree of importance and the 
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severity of the work done in the right proportion must also be reduced so that 
they are used effectively and efficiently. Time management does not depend 
solely on individuals (Şahin, 2015: 5). 

Time and productivity relationship: When the employee is most productive, he / 
she has to do the most important and hard work, which affects the organization 
positively because the organizer becomes more productive in this direction 
when he or she finds out more efficient time in the organization. However, it is 
important to reward those who use the time well in order to activate this situa-
tion so that they motivate other employees. 

5. CONCLUSION AND SUGGESTIONS 

The recognition of the importance of time management in organizations and the 
time management in traditional organizations increase the trust factor. Time or-
ganization increases the productivity of production processes. Inadequate time 
management and misalignment lead waste of time. The lack of daily goals and 
plans lead waste of time. We are aware of time importance in organizations. To 
emphasize the difference between the time perspective and the traditional per-
spective, Identifying factors that affect time loss will reduce time loss to identify 
factors, make better use of time and effective use. It emphasizes the importance 
of time in production, service and efficiency organizations and ensures time 
management and good organization. The organization of the work and determin-
ing the most important development processes of the day are the most important 
factors in eliminating the waste of time. Time management often leads to con-
flicts and inconsistencies and conflict prevention in management terms. Reduc-
ing wasted time ensures that organizations have higher productivity growth. It 
is necessary for organizations to tell the employees through the education about 
time management. This encourages employees to evaluate the idle time. 

Whether you are in social life or in business life, this is the key to deserving good 
productivity. In all organizations time management practice ensures that the 
work is organized in a good way. Develop plans for day-to-day business pro-
cesses that contribute to the ease of implementation of time management. It is 
up to the field of time management to motivate employees to complete the nec-
essary work and thereby reduce waste of time. In order to create a positive at-
mosphere, time management should be aimed.  

The most important of these sections is the human resources department .Be-
cause the organization takes its power and productivity from the human factor, 
giving the necessary importance to this factor causes the efficiency of the organ-
ization to increase. The awarding of employees who complete the job as soon as 
possible by calling their employees individually or in groups makes a great con-
tribution to the management of the organization in time, because this encourages 
other employees to complete their work as soon as possible. In this direction, the 
organization has reached two goals, the first short time but more production 
which in way means productivity for the organization in this case and the second 
is the provided time management for the organization. 
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When trying to survive a project in the organization, it is necessary to have two 
plans: the original plan and the second plan which is a plan that can be used when 
there is a failure in the first one, or when there are any problems due to natural 
conditions, thus preventing time lose.  Time management can have beneficial 
consequences for micro, or for all elements in the macro environment. Everyone 
who wants to be an individual, or even organizational productivity, should be 
able to manage time effectively. Effective management of time provides effi-
ciency and efficiency. Thus, net added value can be created both in the company 
and in the national economy. 
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ÖZET 

Hisse senedi getirilerinin zamana bağlı değişiminde, piyasa portföyünün getiri-
sinin yanında firma büyüklüğü, defter değeri/piyasa değeri oranı, makroekono-
mik faktörler gibi risk faktörleri etkili olabilmektedir. Finansal varlık fiyatlama 
modeline, firma büyüklüğü ve defter değeri/piyasa değeri oranı risk faktörleri-
nin eklenmesiyle Fama ve French (1993) tarafından üç faktörlü varlık fiyatlama 
modeli geliştirilmiştir ve bu geliştirilen denge modeli varlık fiyatlarını açıkla-
mada kullanılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Borsa İstanbul için üç fak-
törlü varlık fiyatlama modelinin hisse senedi getirilerini açıklama güçlerinin test 
edilmesidir. Piyasa riskinin, firma büyüklüğünün, defter değeri/piyasa değeri 
oranının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisini panel veri analiziyle araştıran 
bu çalışmada, firma büyüklüğü ve hisse senedi getirileri arasında negatif yönlü; 
defter değeri/piyasa değeri oranı ile hisse senedi getirileri arasında pozitif yönlü 
bir ilişki tespit edilmiştir. Üç faktörlü varlık fiyatlama modelinin Borsa İstanbul 
için gerçekleştirilen test sonuçları, modelin Borsa İstanbul’da uygulanabilirliğine 
ilişkin kanıt sunmaktadır. Sonuç olarak, 1993:3-2005:2 dönemini kapsayan ça-
lışmada, Borsa İstanbul için piyasa riskinin, firma büyüklüğünün, defter de-
ğeri/piyasa değeri oranının hisse senedi getirilerini etkileyen anlamlı risk fak-
törleri olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular ise, ilgili risk faktörlerine ilişkin risk 
primlerinin piyasa tarafından fiyatlandırıldığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fama ve French Üç Faktör Modeli, Firma Büyüklüğü, Defter 
Değeri/Piyasa Değeri Oranı, Borsa İstanbul. 

AN INVESTIGATION OF VALIDITY OF FAMA AND FRENCH THREE FACTOR 
MODEL WHICH IS ONE OF ALTERNATIVE ASSET PRICING MODELS FOR 

BORSA ISTANBUL 

ABSTRACT 

In the time dependent changing of stock returns, beside market portfolio return, 
risk factors like firm size, book value/market value rate, macroeconomic factors 
can be efficient. With the addition of firm size and book value/market value rate 
risk factors to capital asset pricing model, three factors asset pricing model has 
been developed by Fama and French (1993) and this equilibrium model is used 
to explain asset pricing. The main purpose of this study is to test the power of 
Fama and French three asset pricing model in explaining stock returns for Borsa 
İstanbul. In this study which investigates the effects of market risk, firm size, 
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book value/market value rate on stock returns through panel data analysis, neg-
ative direction relation between firm size and stock returns; positive direction 
relation between book value/market value rate and stock returns were found. 
The test results of three factor asset pricing model performed for Borsa İstanbul 
present evidence related to the applicability of model for Borsa İstanbul. Conse-
quently, in the study covering 1993:3-2005:2 period, it was determined that for 
Borsa İstanbul, market risk, firm size, book value/market value rate are risk fac-
tors that effect stock returns statistically significant. Therefore, these findings in-
dicate that risk premiums related to risk factors are priced by market. 

Key Words: Fama and French Three Factor Model, Firm Size, Book Value/Mar-
ket Value Rate, Borsa İstanbul.  

1. GİRİŞ 

Literatürde sermaye maliyetinin tahmin edilmesinde hangi varlık fiyatlama 
modelinin kullanılması gerektiği tartışma konusudur ve bu konu üzerinde fikir 
birliği sağlanamamıştır. Finansal Varlık Fiyatlama (FVF) modelinin değişen 
piyasa şartlarına karşı, beklenen getirileri açıklamada bir takım eksikliklere sa-
hip olduğu bilinmektedir. FVF modeli, hisse senedi getirilerini açıklamak için 
modele piyasa riskinden başka hiçbir faktörü dâhil etmemektedir. Uygulamalı 
çalışmalarda ise, FVF modelinin hisse senedi getirilerini açıklamada yeterli bir 
model olmadığı dile getirilmiştir (Fama ve French, 1993, 1995, 1996, 1998; Da-
vis, Fama ve French, 2000). 

FVF modelinde, piyasa riskinin hisse senedi getirilerini açıklayan tek risk faktörü 
olması ve modelin firma büyüklüğü, defter değeri/piyasa değeri (D/P) oranı gibi 
faktörleri içermemesi dolayısıyla anomalilere kaynaklık ettiği varsayılan aşırı 
getirilerin model tarafından tahmin edilemeyeceğini göstermektedir. Bu durum 
ise, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasalarında Fama ve French Üç Faktörlü 
Varlık Fiyatlama (ÜFVF) modeli ve FVF modeli baz alınarak oluşturulan alter-
natif varlık fiyatlama modellerinin FVF modeli ile açıklanamayan varlık fiyatlama 
anomalilerini açıkladığı iddialarına kaynaklık etmektedir. Dolayısıyla, FVF mod-
elinin eksiklikleri nedeniyle yapılan çalışmalarda modele yeni değişkenler ekle-
nerek çok faktörlü varlık fiyatlama modelleri ile menkul varlıkların getirileri 
açıklanmaya çalışılmıştır. 

FVF modeline ilk eleştiri Roll (1977) tarafından gerçekleştirilmiştir. Roll, piyasa 
portföyünün gözlemlenemediği için test edilmesinin birtakım zorluklar 
içerdiğini ifade etmiştir. Çünkü Roll’a göre, bu durumda beta tahmininde piyasa 
portföyünün kullanılmasının yanlış tahmin sonuçları doğuracağı muhtemeldir. 
Banz (1981) ise, çalışmasında piyasa değerine göre sıralamasını yaptığı hisse se-
netleri için oluşturduğu portföylerde piyasa değeri küçük firmaların, piyasa 
değeri büyük firmalara göre daha fazla getiri elde ettiklerini tespit etmiştir. Basu 
(1983), hisse senedi getirilerini Fiyat/Kazanç (F/K) oranına göre sıralamış ve 
düşük F/K oranına sahip olan firmaların yüksek kazanç elde etmelerinin FVF 
modeli ile açıklanamayacağını belirtmiştir. Lakonishok, Shleifer ve Vishny 
(1994) gibi davranışsal finansçılar ise, yüksek D/P oranına sahip firmaların, 
düşük D/P oranına sahip firmalara göre yüksek getiri elde etmelerini 
yatırımcıların piyasaya gelen haberlere aşırı tepki vermelerine bağlamaktadır-
lar. 
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Fama ve French 1993 yılında gerçekleştirdikleri çalışmalarında, çok faktörlü 
modeller arasında yer alan üç faktör modelini geliştirmişlerdir. Fama ve French 
(1992), ortalama hisse senedi getirilerinin zamana bağlı farklılaşmasını 
incelerken, firma büyüklüğü ve D/P oranı faktörlerinin de etkili olabileceğini be-
lirtmişlerdir. Bunun üzerine Fama ve French (1993, 1996), FVF modeline belir-
tilen iki yeni faktörü ekleyerek ÜFVF modelini geliştirmişlerdir. ÜFVF modelinde 
yatırımcı, piyasa riski, firma büyüklüğü riski ve D/P oranı riski olmak üzere üç 
risk faktörüne maruz kalarak risk alma derecesine bağlı olarak getiri elde et-
mektedir. Fama ve French (1993), 1960’lı yıllardan sonra büyüklük ve D/P oranı 
risk faktörlerinin aslında ABD hisse senedi piyasası getirilerini FVF modelinden 
daha iyi açıkladığını belirtmişlerdir. 

ÜFVF modelinde, hisse senedi beklenen getirilerinin piyasanın risksiz faiz oranı 
üzerindeki aşırı getirisine, piyasa değeri küçük hisse senetlerinden oluşturulmuş 
portföyün getirisi ile piyasa değeri büyük hisse senetlerinden oluşturulmuş port-
föy getirisi arasındaki farka (SMB), D/P oranı yüksek hisse senetlerinden oluştu-
rulmuş portföy getirisi ile D/P oranı düşük hisse senetlerinden oluşturulmuş 
portföy getirisi arasındaki farka (HML) ilişkin duyarlılıklarına bağlı olduğunu 
ifade edilmiştir (Gökgöz, 2008: 45-46). 

𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 = 𝛽𝑖𝑚[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] + 𝛽𝑖𝑠𝐸(𝑆𝑀𝐵) + 𝛽𝑖ℎ𝐸(𝐻𝑀𝐿) + 휀𝑖,𝑡   (1) 

Yukarıda (1) numaralı eşitlikte yer alan değişkenler Fama ve French (1993, 
1996) tarafından şöyle tanımlanmaktadır: 

𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓: İnceleme kapsamına alınan portföyün veya i varlığının risksiz faiz 

oranı üzerindeki beklenen getirisi, 
𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓: Piyasa portföyünün risksiz faiz oranı üzerindeki beklenen getirisi, 

SMB: Piyasa değeri küçük ve büyük hisse senedi getirileri arasındaki fark, 
HML: Yüksek ve düşük D/P oranına sahip hisse senetlerinin getirileri arasındaki 
fark, 
𝛽𝑖𝑚: Portföyün veya i varlığının aşırı getirilerinin, piyasanın aşırı getirilerine olan 
duyarlılığı, 
𝛽𝑖𝑠: Portföyün veya i varlığının aşırı getirilerinin, SMB getirilerine olan duy-
arlılığı, 
𝛽𝑖ℎ: Portföyün veya i varlığının aşırı getirilerinin, HML getirilerine karşı duy-
arlılığı olarak ifade edilmektedir. 
휀𝑖,𝑡: Hata terimidir ve çeşitlendirmeyle giderilebilen sistematik olmayan riski 
ifade etmektedir. 

ÜFVF modelinde beta katsayıları, 𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 ile 𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓, SMB ve HML 

arasındaki çoklu regresyon işlemi sonucu elde edilen eğim değerleri olarak be-
lirtilmektedir. Burada SMB hisse senetlerinin büyüklüğüne yönelik risk faktörü 
ve HML hisse senetlerinin yüksek ve düşük D/P oranlarına sahip olmalarından 
dolayı meydana gelen risk faktörü olarak modelde yerini almaktadır. 

Çalışmamız altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde sunulan girişin ardından, 
ikinci bölümde konuyla ilgili kısa ve açık bir literatür özeti yer almaktadır. 
Üçüncü ve dördüncü bölümde çalışmada kullanılan veriler ve yöntem tanıtılıp, 
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beşinci bölümde çalışma kapsamında elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Ça-
lışma, sonuç ve genel değerlendirmelerin yer aldığı altıncı bölümle son bulmak-
tadır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI  

Gelişmiş piyasalarda Fama ve French ÜFVF modelinin test edildiği çalışmalarda 
ulaşılan genel kanı, modelin sermaye piyasalarında geçerliliği yönündedir. Fama 
ve French (1993) tarafından iddia edilen firma büyüklüğü ve hisse senedi 
getirileri arasında negatif yönlü ilişki olduğu savı, gelişmiş piyasaların ba-
zılarında desteklenirken; bazı gelişmiş piyasalarda reddedilmiştir. Benzer du-
rum D/P oranı etkisi için de mevcuttur. Yani gelişmiş piyasalar için yapılan 
çalışmalarda, D/P oranı ve hisse senedi getirileri arasındaki pozitif yönlü 
ilişkinin negatif yönlü olduğu veya D/P oranı etkisinin mevcut dahi olmadığı bul-
guları da birtakım sermaye piyasaları için elde edilmiştir. 

Fama ve French (1995), hisse senetlerini riskli kılan faktörler üzerinde 
çalışmışlar ve 1963-1992 yılları için NYSE, AMEX ve NASDAQ borsalarında işlem 
gören hisse senetlerinin aşırı getirileri ile firma değeri ve D/P oranı etkisi 
ilişkisini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular, yazarların 
1993 yılında gerçekleştirdikleri çalışmada elde edilen sonuçlarıyla benzerlik 
taşımakta ve sonuçlar piyasa değeri küçük firmaların piyasa değeri büyük firma-
lara göre daha yüksek, D/P oranı yüksek firmaların D/P oranı düşük firmalara 
göre daha yüksek getiri elde ettiği yönündedir. Fama ve French (1998), bir diğer 
çalışmalarında 13 gelişmiş ile 16 gelişmekte olan ülke için hisse senedi getirileri 
ve risk faktörleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. İnceleme kapsamına alınan 
hisse senetlerinden yüksek D/P oranlı firmalar değer hisseleri olarak isim-
lendirilirken; düşük D/P oranlı hisse senetleri büyüme hisseleri olarak isim-
lendirilmiştir. Araştırma sonucunda, 1975-1995 dönemleri için ilgili piyasalarda 
değer priminin varlığı bulgusu, diğer bir ifadeyle dünya piyasalarında değer 
hisselerinin büyüme hisselerinden daha fazla getiri elde ettiği kanısı kabul 
edilmiştir. Chui ve Wei (1998), Hong Kong, Kore, Malezya, Tayvan ve Tayland 
hisse senedi piyasalarında işlem gören hisse senetleri üzerinde çalışmışlardır. 
1977-1993 dönemini kapsayan araştırma sonucunda yazarlar, araştırma 
kapsamına alınan tüm piyasalarda, ortalama hisse senedi getirisi ile piyasa betası 
arasında zayıf düzeyde ilişkinin olduğu kanısına varmışlardır. Ayrıca yazarlar, 
Tayvan dışındaki piyasalarda firma büyüklüğü etkisinin var olduğunu ifade 
ederken, D/P oranı etkisinin yalnızca Hong Kong, Kore ve Malezya hisse senedi 
piyasalarında geçerli olduğu bulgusunu da eklemişlerdir. Sonuç olarak, 
yazarların elde ettiği bulgular Fama ve French’in (1993), bulguları ile tutarlılık 
arz etmektedir.  

Drew, Naughtan ve Veeraraghavan (2003), ÜFVF modelini Çin Shangai Borsası 
üzerinde araştırmışlar ve piyasa değeri küçük hisse senetlerinden meydana 
gelen portföyün getirisinin, piyasa değeri büyük hisse senetlerinden meydana 
gelen portföyün getirisinden daha fazla, D/P oranı büyük hisse senetlerinin 
oluşturduğu portföyün getirisinin, D/P oranı düşük portföyde yer alan hisse se-
netlerinin getirisinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Malin ve 
Veeraraghavan (2004), ÜFVF modelini Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık 
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sermaye piyasaları için araştırmışlar ve finansal olmayan firmaları inceleme 
kapsamına almamışlardır. Elde edilen bulgular, Fransa ve Almanya için küçük 
firma etkisinin, Birleşik Krallık için ise büyük firma etkisinin var olduğu yönün-
deki sonuçlarına işaret etmektedir. 

Cao, Leggio ve Schniederjans (2005), Çin hisse senedi piyasaları üzerinde 
çalışmışlar ve ÜFVF modelinin Çin sermaye piyasaları üzerinde etkili olup olma-
dığını yapay sinir ağları ile araştırmışlardır. İnceleme sonuçları doğrultusunda 
yazarlar, ÜFVF modelinin hisse senedi getirilerini açıklamada oldukça başarılı 
bir model olduğunu belirtmişlerdir. Walid ve Ahlem (2008), 2002-2007 dönemi 
için Japonya hisse senedi piyasaları üzerinde ÜFVF modelini test etmişler ve 
modelin Japonya hisse senedi piyasası için hisse senedi getirilerindeki değişimi 
başarılı bir şekilde açıkladığını ifade etmişlerdir.  

Polonya hisse senedi piyasası için ise Olbrys (2010), Varşova Borsası’nda 2002-
2009 dönemi için ÜFVF modelini araştırmış ve modelin Polonya hisse senedi 
piyasasında geçerli olduğu sonucuna varmıştır. Al-Mwalla ve Karasneh (2011), 
Amman hisse senedi piyasasında ÜFVF modelinin geçerliliğini test etmişler ve 
ÜFVF modelinin hisse senedi getirileri için FVF modeline göre açıklayıcılığının 
daha güçlü olduğunu ifade etmişlerdir. Brailsford, Gaunt ve O'Brien (2012), 
1986-2002 yıllarını baz alarak Avustralya hisse senedi piyasası üzerinde Fama 
ve French ÜFVF modelini çalışmışlar ve elde edilen bulguların ABD sermaye 
piyasaları ile benzer olduğunu, yani ÜFVF modelinin Avustralya hisse senedi 
piyasaları için açıklayıcılığının yüksek olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. 
Chou ve diğ. (2012), Japonya sermaye piyasaları için 1978-2006 zaman 
aralığında ÜFVF modeli üzerinde çalışmışlardır. Yazarlar, Fama ve French ÜFVF 
modelinin 1990’lı yıllarda anomalileri daha başarılı bir şekilde açıkladığını, fakat 
modelin farklı piyasalarda dönem dönem incelenip geçerliliğinin sürekli 
araştırılmasının daha başarılı sonuçlar vereceğini ifade etmişlerdir. Zaremba 
(2015), Merkez ve Doğu Avrupa piyasaları üzerinde, 2001-2014 dönemi için 
(Çalışma 11 ülkeyi kapsamaktadır) firma büyüklüğü ve momentum etkilerini 
incelemiş ve momentum ile firma büyüklüğü etkilerinin hisse senedi getirilerini 
açıklamada başarılı olduklarını ifade etmiştir. 

Sehgal (2016), Hindistan sermaye piyasasında işlem gören 500 şirket üzerinde 
firma büyüklüğü etkisini 2003-2015 zaman aralığı için test etmişlerdir. Araştır-
mada Hindistan sermaye piyasalarında işlem gören firmalara ilişkin güçlü bir 
firma değeri etkisi belirlenmişken, firma büyüklüğünün ölçümünde net çalışma 
sermayesi, net satışlar, toplam varlıklar gibi alternatiflerin de kullanılabileceği 
ifade edilmiştir. 

Türkiye için yapılan çalışmalara bakıldığında, Aksu ve Önder (2003) ise, 1993-
1997 zaman aralığı için aylık frekansta veri kullanarak ÜFVF modelinin 
geçerliliğini Borsa İstanbul’da işlem gören firmalar için gerçekleştirmişlerdir. 
Yazarlar, firma büyüklüğü ve D/P oranı etkilerinin Borsa İstanbul için geçerli 
olduğu kanısına varmışlar; nitekim firma büyüklüğünün açıklayıcılığının oldukça 
yüksek olduğunu ayrıca belirtmişlerdir. Doğanay (2006) ise, 1995-2005 dönemi 
için piyasa risk primi, firma büyüklüğü ve D/P oranı faktörleri ve hisse senedi 
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getirileri arasındaki ilişkiyi zaman serisi regresyon analizi ile araştırmıştır. Doğa-
nay, kullanılan risk faktörlerinin Türk sermaye piyasalarında pozitif yönde etki-
leyen anlamlı risk faktörleri oldukları sonucuna varmıştır. 

Yine Canbaş, Kandır ve Erişmiş (2008), yatay kesit analizi yardımıyla, firma 
büyüklüğü ve D/P oranı etkisini Borsa İstanbul için araştırmışlar; bir önceki 
çalışmaları ile benzer sonuçlar elde etmişlerdir ve sonuçlar yazarların oluştur-
dukları değer ve büyüme portföylerinin hisse senedi getirilerini açıklamada 
başarılı olduğu yönündedir. Gökgöz (2008), ÜFVF modelini 2001-2006 dönemi 
için sektörel bazda zaman serisi regresyon analizi ve kesit regresyon analizi ile 
Borsa İstanbul üzerinde incelemiş; nitekim Sınai, Hizmetler ve Gayrimenkul 
sektörlerinde ÜFVF modelinin güçlü bir geçerlilik sergilediğini ifade etmiştir. 
Güzeldere ve Eren Sarıoğlu (2012), 1999-2011 zaman aralığı için ÜFVF modeli-
nin Borsa İstanbul için geçerliliğini test etmişlerdir. Yazarların elde ettikleri 
sonuçlara göre, hisse senedi getirileri ile piyasa getirisi, firma büyüklüğü ve D/P 
oranı değişkenleri arasında pozitif yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir. Ancak, 
firma büyüklüğü ile hisse senedi getirisi arasındaki pozitif ilişki Fama ve 
French’in (1993) firma büyüklüğü ile hisse senedi getirileri arasındaki negatif 
ilişki olduğu yönündeki bulgusu ile tutarsızlık göstermekle birlikte; ÜFVF mod-
elinin Borsa İstanbul için ilgili dönemde hisse senedi getirilerini açıklamada 
başarılı olduğu yazarlar tarafından ek olarak vurgulanmıştır. 

Öte yandan Ünlü (2011), Borsa İstanbul için ÜFVF modelini test etmiş ve firma 
değeri etkisi ile D/P oranı etkisinin varlığını regresyon analizi incelemiştir. Yazar 
gerçekleştirdiği çalışmada, Fama ve French (1995) ile tutarlı sonuçlar elde etmiş 
ve bu sonuçlar Borsa İstanbul için düşük piyasa değerine sahip firmaların 
ortalama getirilerinin, yüksek piyasa değerine sahip olan firmaların ortalama 
getirilerinden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca yazar, yüksek D/P 
oranına sahip firmaların getirilerinin, düşük D/P oranına sahip firmaların 
getirisinden daha yüksek olduğunu belirtmiştir.  

Kara (2016) ise, 2006-2014 dönemi için ÜFVF modelini Borsa İstanbul üzerinde 
sektörel bazda panel veri analizi ile çalışmış ve sektörler arasında modelin 
geçerliliği ile ilgili farklılık olup olmadığı incelemesine çalışmasında yer ver-
miştir. Ancak araştırma sonucunda, Borsa İstanbul için yapılan uygulama 
sonuçları yazarı, mali ve hizmetler sektörü hariç sektörel bazda oluşturulan 
modellerin başarılı olmadığı, ancak tüm sektörlerin dâhil edilmesiyle oluştu-
rulan modelin hisse senedi getirilerini daha başarılı bir şekilde açıkladığı; ek 
olarak risk faktörlerinin katsayılarının yönünün sektörler için farklılaştığı 
kanısına ulaşmıştır. 

3. VERİ SETİ  

Bu çalışma, Temmuz 1993-Haziran 2005 dönemi için Borsa İstanbul’da işlem 
gören finansal olmayan firmaları kapsamaktadır. Finansal şirketlerin çalışmaya 
dâhil edilmemesinin nedeni, hisse senetleri ile portföy oluşturularak yapılan 
çalışmalarda, finansal sektörde işlem gören şirketlerinin karşılaştırmada sıkıntı 
teşkil etmesidir. Fama ve French (1992), araştırmalarına finansal şirketleri dâhil 
etmemişlerdir. Bu durumun sebebi olarak yazarlar, finansal şirketlerin kaldıraç 
oranlarının yüksek olmasından ileri geldiğini belirtmişlerdir. Çünkü yüksek 
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kaldıraç oranı, finansal şirketler için normal sayılabilirken, finansal olmayan şir-
ketler için finansal sıkıntı doğurabilecek nitelikte olabilmektedir. 

İlgili dönemde, özkaynakları negatif olan firmalar inceleme dışında tutulmuştur 
(Fama ve French, 1996: 55-83). Ayrıca, bilanço ve kapanış fiyatlarına ulaşılama-
yan firmalar, ilgili yıl için örneklem kapsamına alınmamıştır. Bu kriterlere uyma-
yan firma, kriterleri sağladığı yılda tekrar örnekleme dâhil edilmiştir. İflas eden 
firmaların çalışmaya dâhil edilmemesi, hayatta kalma yanlılığına sebep olmakta 
ve iflas durumunda olmayan güçlü firmaların getirilerini olduğundan yüksek 
göstermektedir. Dolayısıyla iflas eden firmalar çalışma kapsamına alınmış, 
hayatta kalma yanlılığına müsaade edilmemiştir. İflas eden firmaların dönem 
sonu getirileri ise, işlemin durdurulmasından sonra yılın kalan ayları için BIST 
100 endeksi baz alınarak bir yıla tamamlanmıştır (Öztürkatalay, 2005: 119). 
Çalışmada işlem maliyetleri ve vergilerin olmadığı varsayılmıştır. Yukarıda be-
lirtilen kısıtlardan ötürü her yıl inceleme kapsamına alınan şirket sayısı 
değişmiştir. 

Çalışmada kullanılan veriler çeyrek dönemlik olarak uygulamaya dâhil 
edilmiştir. Hisse senedi ve endeks kapanış verileri ile mali tablo verileri Borsa 
İstanbul CD veri seti ve internet sitesinden ve elde edilmiştir. Faiz oranı 
değişkeninin elde edildiği Hazine bonosu verileri, www.tcmb.gov.tr internet 
adresinden temin edilmiştir. Çalışmada kullanılan finansal oranlar, firmaların 31 
Aralık 1992 ve 31 Aralık 2003 yılsonu mali tablo verilerinden hesaplanmıştır. 
Mali tabloların 1992 yılından itibaren başlamasının sebebi, Borsa İstanbul’un 
1986 yılında faaliyete geçmiş olmasına rağmen, 1991 yılından önce sağlıklı mali 
tablo değerlerine ulaşılamamasıdır.  

Firma kazançlarının bilançolar ilan edilmeden önce yatırımcıya ulaşmış olması 
şeklinde varsayım ileri bakış yanlılığı (look ahead bias) durumunu ortaya 
çıkarmaktadır (Öztürkatalay, 2005: 118). İleri bakış yanlılığını önlemek için 
getiriler 1 Temmuz 1993 ve 30 Haziran 2005 dönemleri itibariyle hesaplanmıştır 
(Fama ve French, 1993: 10). Nitekim, bu yöntemin uygulanması ile mali tablo 
verilerinin hisse senedi fiyatlarına yansımasına olanak tanınma durumu söz ko-
nusu olup, bilgilendirme etkisi bertaraf edilmektedir (Ünlü, 2011: 81). Getiriler 
için özsermaye hallerine göre düzeltilmiş hisse senedi ve endeks verileri 
kullanılmıştır*. Çalışmada reel getiriler kullanılacağı için getiriler, GSYİH de-
flatörü ile deflate edilerek reel hale dönüştürülmüştür. Endeks getirisi için BIST 
100 endeksi kullanılmıştır. Risksiz faiz oranı olarak, gösterge niteliği taşıması ve 
işlem hacminin yoğunluğundan dolayı daha sağlıklı fiyat oluşumu sağlaması 
sebebiyle hazine bonosu yıllık bileşik referans faiz oranları üç aylık değerlere dö-
nüştürülerek kullanılmıştır. 

3.1 Araştırma Kapsamında Test Edilecek Olan Varlık Fiyatlama Modeline 
Dâhil Edilen Portföylerin Oluşturulması 

Bu çalışmada Fama ve French (1996) tarafından uygulanan portföy oluşturma 
yöntemine benzer yöntem uygulanmıştır. Literatürde yapılan çalışmalar incele-
nerek, hisse senedi getirileri üzerindeki etkileri belirlenmiş olan firma 

                                                           
*Getiri hesabına temel teşkil eden formül: 𝑅𝑡 = (

𝑝𝑡

𝑝𝑡−1
− 1)’dir.  
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büyüklüğü ve D/P oranı faktörleri portföy oluşturma kriteri olarak esas 
alınmıştır. Portföylerin oluşturulmasında, firma büyüklüğünün ölçütü olarak 
piyasa değeri kullanılmıştır. Piyasa değeri, dolaşımdaki hisse senedi sayısı ile 
hisse senedi fiyatının çarpılması sonucu elde edilmiştir. D/P oranı ise, hisse 
başına defter değerinin hisse senedinin piyasa fiyatına bölünmesi ile bulun-
muştur. Portföylerin oluşturulmasında ilk koşul, kullanılacak olan muhasebe 
verilerinin portföy oluşturma tarihinde açıklanmış olmasıdır. Çünkü 12 aylık 
bilançolar genellikle bir sonraki yılın altı aylık dönemi süresince tamamlanmak-
tadır (Canbaş, Kandır ve Erişmiş, 2008: 7). Bu kapsamda, portföy oluşturmada 
normal faaliyet dönemi olan Ocak-Aralık dönemi kullanılmamıştır. Analizlerde 
12 aylık tabloların kullanılması tercih edilmiştir. Bu tercihin sebebi, yıllık 
tabloların kullanılması ile mevsimsellik sorununun ortadan kaldırılabileceği 
savıdır. Portföyler, her t yılının Haziran ayı itibariyle oluşturulmuştur. Böylelikle, 
t-1 yılına ilişkin bilanço verileri ile t yılı Haziran ayı hisse senedi getirileri 
eşleştirilmiştir. Bu durumda bir firmanın hem t-1 yılının Aralık ayında hem de t 
yılının Haziran ve Aralık ayında işlem görüyor olması gerekmektedir. 

Hisse senetlerinin, her bir t yılına ait olan piyasa değeri, ilgili yılın Haziran ayın-
daki piyasa değerlerinin hesaplanması suretiyle elde edilmiştir. Haziran ayı 
piyasa değerleri hesaplandıktan sonra, ilk aşamada her t yılının Haziran ayı iti-
bariyle getiri verisi bulunan tüm hisse senetleri, ilgili şirketlerin piyasa 
değerlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır. İkinci aşamada, sırala-
maya tabi tutulan hisse senetleri iki hisse senedi portföyüne dâhil edilmiştir. Bu 
ayrımın yapılmasında medyan değer esas alınmıştır. Piyasa değeri medyan 
değere eşit ve medyan değerin altında olan hisse senetleri piyasa değeri küçük 
portföy grubuna dâhil edilmiş; piyasa değeri medyan değerin üstünde olan hisse 
senetleri piyasa değeri büyük portföy grubuna dâhil edilmiştir. Daha sonra, her 
iki portföyün getirileri ile zaman serisi oluşturulmuştur. Portföy getirileri, port-
föyde yer alan hisse senetlerinin getirilerinin eşit-ağırlıklı ortalamalarının 
alınması ile hesaplanmıştır*. 

Hisse senedi getirilerini önemli ölçüde etkilediği kabul edilen bir diğer faktör 
D/P oranı ise, t-1 yılı Aralık ayı defter değerinin t-1 yılı Aralık ayı piyasa değerine 
bölünmesi ile hesaplanmıştır. Bu şekilde D/P oranları hesaplandıktan sonra, D/P 
oranına göre oluşturulan portföylerin hesaplanması üç aşamada 
gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, ilgili şirketlerin tüm hisse senetleri D/P 
oranına göre büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. Sonraki aşamada, sıralanan 
hisse senetleri; düşük (%30), orta (%40), yüksek (%30) olmak üzere üç adet 
portföy oluşturulmuştur. Son aşamada ise, her üç portföyün getirileri zaman ser-
isine dönüştürülmüş ve portföy getirileri portföyde yer alan hisse senetlerinin 
getirilerinin eşit ağırlıklı ortalamalarının hesaplanması ile elde edilmiştir. 

Bu çalışmada Fama ve French (1996) ile paralel bir yöntem takip edilmiş ve firma 
büyüklüğü ile D/P oranı kriter olarak kullanılarak, altı adet kesişim portföyü 
oluşturulmuştur. Araştırma kapsamına alınan hisse senetlerinin risksiz faiz 
oranını aşan getirileri, modelde bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Üç faktör 

                                                           
*Çalışmada ilk olarak değer ağırlıklı portföyler ile çalışılmış, ancak optimal sonuçlar eşit ağırlıklı port-
föylerle çalışıldığında elde edilmiştir. Dolayısıyla bulgular eşit ağırlıklı portföyler için yorumlanmış ve 
raporlanmıştır.  
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modeli için oluşturulan firma büyüklüğü etkisi için iki (Küçük ve Büyük) adet, 
D/P oranı etkisi için (Düşük=%30, Orta=%40, Büyük=%30) üç tane portföyün 
kesişimi olan altı adet portföyü aşağıdaki şekilde ifade etmek mümkündür: 

S/L: Piyasa değeri küçük, D/P oranı düşük hisse senetlerinin oluşturduğu port-
föyü, 
S/M: Piyasa değeri küçük, D/P oranı orta büyüklükteki hisse senetlerinin 
oluşturduğu portföyü, 
S/H: Piyasa değeri küçük, D/P oranı yüksek hisse senetlerinin oluşturduğu port-
föyü, 
B/L: Piyasa değeri büyük, D/P oranı düşük hisse senetlerinin oluşturduğu port-
föyü, 
B/M: Piyasa değeri büyük, D/P oranı orta büyüklükte hisse senetlerinin oluştur-
duğu portföyü, 
B/H: Piyasa değeri büyük, D/P oranı yüksek hisse senetlerinin oluşturduğu port-
föyü temsil etmektedir. 

Altı kesişim portföy getirilerinin hesaplanmasında eşit ağırlıklı hisse senedi 
getirileri kullanılmış, ilgili portföy getirileri her yıl t yılı Temmuz ayından t+1 yılı 
Haziran ayına kadar olan dönem için hesaplanmış ve portföyler t+1 yılı Haziran 
ayında yeniden oluşturulmuştur. Piyasa değeri ve D/P oranı etkisi için altı 
kesişim portföyü SMB ve HML risk faktörleri hesaplanması için kullanılmıştır. 

3.2 Hisse Senedi Getirilerini Açıklamak İçin Varlık Fiyatlama Modelinde 
Yer Alan Faktörlerin Hesaplanması ve Kurulan Varlık Fiyatlama Modeli 

Hisse senedi getirilerini açıklamak için, üç tane faktörü belirlenmiştir. (𝑅𝑚) −
𝑅𝑓 (Piyasanın getirisi ile risksiz faiz oranı arasındaki fark), SMB (Piyasa değeri 

küçük hisse senetlerinden oluşan portföyün getirisi ile piyasa değeri büyük hisse 
senetlerinden oluşan portföyün getirisi arasındaki fark), HML (D/P oranı yüksek 
hisse senetlerinden oluşan portföyün getirisi ile D/P oranı düşük hisse se-
netlerinden oluşan portföyün getirisi arasındaki fark) risk faktörleridir. Model 
kapsamında kullanılan risk faktörlerinin özetlenmiş şekilde anlatımı aşağıda yer 
almaktadır. 

𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓, piyasa primini ifade etmekte olup, piyasanın risksiz faiz oranı 

üzerindeki getirisine işaret etmektedir. SMB büyüklük primini göstermekte, 
HML değer primini ifade etmektedir. Belirtilen SMB ve HML faktörleri şu şekilde 
hesaplanmıştır: 

SMB: ((S/L-B/L)+(S/M-B/M)+(S/H-B/H))/3 
HML: ((S/H-S/L)+(B/H-B/L))/2 

Bu çalışmada Fama ve French ÜFVF modelinin test edilmesi için panel veri ana-
lizi tercih edilmiştir. Büyüklük ve D/P oranı kriterlerinin kullanılmasıyla oluştu-
rulan portföylerin risksiz faiz oranı üzerindeki getirileri panel veri analizi için 
bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Hisse senedi getirilerini tahmin etmek 
amacıyla oluşturulan regresyon modeli aşağıda yer almaktadır. 

𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 = 𝛼0+𝛽𝑖,𝑡[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] + 𝑠𝑖,𝑡𝐸(𝑆𝑀𝐵) + ℎ𝑖,𝑡𝐸(𝐻𝑀𝐿) + 휀𝑖,𝑡                (2) 
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Yukarıda yer alan (2) numaralı eşitlik Fama ve French ÜFVF modelini 
göstermektedir. Denklemlerde yer alan değişkenlere ilişkin katsayıların anlamlı 
çıkmasına ek olarak, 𝛼0’ın katsayısının sıfır veya katsayının prob değerinin istat-
istiki olarak anlamsız olması, ilgili modelin Borsa İstanbul’da geçerli olduğuna, 
modelde varlık fiyatlama sorunu olmadığına ve modele dâhil edilecek başka 
değişken olmadığına işaret etmektedir (Korkmaz, Yıldız ve Gökbulut, 2010: 99). 
ÜFVF modelinin ampirik testleri için kullanılacak veriler Excelde düzenlenmiş 
olup, ilgili varlık fiyatlama modelinin uygulaması Eviews ve Stata programları 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

4. YÖNTEM 

Bu çalışmada aşırı getiriler ile(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓, SMB ve HML değişkenleri arasındaki 

ilişkiyi tespit etmek için panel veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın 
ÜFVF modelinin uygulaması aşamasında statik panel veri metodolojisi 
tanıtılmıştır. Bu çalışma kapsamında statik panel veri modelleri kullanıldığı için, 
dinamik panel veri modelleri çalışma kapsamı dışında tutulmuş ve dinamik 
panel veri modellerine yer verilmemiştir. 

4.1 Panel Veri Regresyon Modelleri 

Panel veri kullanılarak meydana getirilen regresyon modelleri, panel veri re-
gresyon modelleri olarak nitelendirilmektedir (Gujurati, 1995: 636). En sade 
haliyle bir panel veri regresyon modeli aşağıdaki gibi ifade edilmektedir: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡        i=1,…………, N; T=1,…….., n                      (3) 

Yukarıda eşitlik (3)’te yer alan i, firma, hane, ülke gibi bireysellere; t ise zamana 
işaret etmektedir. İ indisi yatay kesit boyutunu gösterirken, t indisi zaman serisi 
boyutunu ifade etmektedir. Bireysel etkiyi temsil eden 𝛼𝑖, t zaman ve i yatay 
kesitine ait bireysel etkileri içeren sabit özelliğindedir. Bu şekildeki ilgili model 
klasik regresyon modelidir. Basit k değişkenli bir doğrusal panel veri regresyon 
modeli ise, genel olarak aşağıdaki gibi sunulmaktadır: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑖𝑡𝑋2𝑖𝑡 +⋯…… .+𝛽𝑘𝑖𝑡𝑋𝑘𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡     i=1,…………, N; T=1,…….., n    (4) 

Bu modelde Y bağımlı değişkeni, X bağımsız değişkeni (k-1 adet) ve 휀𝑖𝑡, sıfır 
ortalama ve sabit bir varyansa sahip olan hata terimini göstermektedir. İ kesit 
veri boyutunu, t zaman serisi boyutunu göstermektedir. Y değişkeni, bir bi-
rimden diğerinde ve bir zaman periyodundan sonraki zaman periyodunda farklı 
değerlere sahip bir bağımlı değişken olduğunda, kesit boyutu için i, zaman peri-
yodu için t olmak kaydıyla iki alt indisle raporlanmaktadır. İlgili genel model, 
sabit ve regresyon parametrelerinin her dönem periyodunda tüm bireyler için 
ayrışmasına müsaade etmektedir (Pazarlıoğlu ve Gürler, 2007: 37). 

Panel veri modelleri genel sınıflaması statik ve dinamik olmak üzere iki şekilde 
yapılmaktadır. Statik modeller, değişkenler arasındaki dinamik yapıyı göz 
önünde bulundurmamaktayken; dinamik panel veri modelleri bağımlı ve 
bağımsız değişkenler arasındaki dinamik yapıyı göz önünde bulundurmaktadır-
lar.  
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4.1.1 Statik Panel Veri Modelleri 

Statik panel veri modelleri, bağımlı değişkeni açıklamak için bağımlı ve bağımsız 
değişkenlerin gecikmeli değerlerinin kullanılmadığı, diğer bir ifadeyle değişken-
lerdeki dinamik yapının dikkate alınmadığı modellerdir. En temel statik panel 
modeli havuz modelidir. Denklem (4)’te yer alan modelde, katsayılar farklı bi-
rimler için farklı zaman periyotlarında farklı değerlere sahip olabilmektedir. Bu 
durumda tahmin edilen parametre sayısı, kullanılan gözlem sayısından fazla 
olmakta ve de bu özellikteki model tahmin edilememektedir. Bu durumdan 
dolayı, panel veri analizinin kullanıldığı çalışmalarda daha çok hata terimlerinin 
özellikleri ve de katsayıların değişebilir nitelikte olması ile ilgili farklı var-
sayımlar ile farklı modeller elde edilebilmektedir. Farklı varsayımlarla elde 
edilen bu modeller Sabit Etkili (Fixed Effects) model ve Tesadüfi Etkili (Ran-
dom Effects) model olarak isimlendirilmektedir. İki modelde de 휀𝑖𝑡, hatalarının 
bütün zaman periyotlarında ve tüm bireyler için bağımsız N (0, 𝜎𝑒

2) şeklinde 
dağıldığı kabul edilmektedir (Pazarlıoğlu ve Gürler, 2007; Griffits ve Carte, 1993: 
37). 

4.1.1.1 Havuzlanmış (Pooled) En Küçük Kareler Modeli 

Havuzlanmış en küçük kareler modelinin vermiş olduğu tahmin sonuçlarının 
temel aldığı hipotezlerden biri yatay kesit (N) veri matrisleri arasında farklılığın 
mevcut olmadığını varsaymasıdır. Bir başka ifadeyle, model tüm yatay kesitler 
için ortak bir sabit terim belirlemektedir. Bu şekilde modelde yer alan hata 
teriminin birimlere veya birimlere ve zamana göre değişimi içermediği kabul-
lenilmektedir (Gökbulut, 2009: 148). 

Havuz modelinde sabit parametre olan (𝛼) ve açıklayıcı değişkenlere ilişkin par-
ametreler (𝛽𝑘𝑖𝑡) birimlere veya birimlere ve zamana göre farklılık arz et-
memekte, benzer kalmaktadır. Şöyle ki havuz modelinde, ortak sabit tahmin edi-
cisi her bir kesit birim için aynı sabiti tahmin ederek 𝛼’nın kesit birimler için ben-
zer olduğunu kabul etmektedir. Tüm i ve t’ler için 𝛽𝑘𝑖𝑡=𝛽𝑘  ve 𝛼=𝛼0 şeklinde be-
lirtilmektedir. İlgili denklem ise aşağıdaki formu almaktadır: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡                                                    (5) 

Havuzlanmış en küçük kareler denklemi ile ifade edilebilen modelde, her bir 
yatay kesitle ilgili belirli etkileri yansıtan kukla değişkenler olmaksızın tüm gru-
pların verileri havuzlanamamakta ve açıklayıcı değişkenlerin bağımlı değişken 
üzerindeki etkileri incelenmektedir. Fakat ilgili model N tane kesit biriminden T 
döneminde temin edilen veriyi bir dönemde biriktirmiş veriyle eşit hale dö-
nüştürmektedir. Bu şekilde zaman boyutu ortadan kaldırılmaktadır (Yalçın, 
2005: 44). 

4.1.1.2. Sabit (Fixed) Etkiler Modeli 

Panel veri analizinde Denklem (4)’te yer alan modelde 𝛽2𝑖𝑡 ve 𝛽𝑘𝑖𝑡 arasındaki 
katsayılar farklı birimler için farklı periyotlarda farklı değerlere sahip 
olabilmektedir. Bu sebepten ötürü, modelin tahmin edilmesi aşamasında, mod-
elin sabit terimi, katsayıları ile hata terimine ilişkin varsayımlar 
gerçekleştirilmekte ve bu duruma bağlı olarak farklı modeller tahmin edilmekte-
dir. 
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Bu modellerden birisi de eğim katsayılarının zaman ve kesit birimlerinin her ikisi 
içinde benzer olduğu; fakat sabit katsayının yatay kesit birimlerine göre değişir 
olduğu sabit etkiler modelidir. Bu modelde yatay kesit birimleri arasındaki 
farklar sabit terimdeki farklılıklarla ifade edilmekte, panel veri modeli kukla 
değişken ile tahmin edilmektedir. Bu sebeple sabit etkiler modeli, kukla değişken 
modeli olarak da isimlendirilmektedir. Denklem (4) göz önünde bulundu-
rulduğunda, sabit etkiler modelinde 𝛽1𝑖𝑡=𝛽1𝑖 , 𝛽2𝑖𝑡=𝛽2, 𝛽3𝑖𝑡=𝛽3, olduğu kabul 
edilmektedir. Bu durumdan yola çıkılarak denklem aşağıdaki formda yazıla-
bilmektedir: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑖𝑡𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑖𝑡𝑋3𝑖𝑡 +⋯…+ 𝛽𝑘𝑖𝑡𝑋𝑘𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡     (6) 

Ayrıca, sabit etkiler modeli sabit terimin kesitlere veya zamana göre değiştiği tek 
yönlü ve hem birimlere hem de zamana göre değiştiği çift yönlü modeller 
şeklinde iki şekilde uygulanabilmektedir. Bu durumda sadece sabit parametre 
değişmekte ve sabit terim zamana göre değil, fakat kesit bazında değişiklikler 
sergilemektedir. Öyle ki zaman boyutu sabit ile korunmasına rağmen, bireyler 
arasındaki davranışlarda farklılık gösterdiği belirtilmektedir. Denklem (3) bu 
bağlamda aşağıda (7) numaralı eşitliğe dönüşür ve ardından 𝛽1𝑖𝑡 ifadesinin 
çıkarılmasıyla eşitlik (8) meydana gelir: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑖𝑡 +⋯ .… .+𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡                                                     (7) 
𝑌𝑖𝑡 = 𝛽11𝐷1𝑖 + 𝛽12𝐷2𝑖 +⋯ .… .+𝛽1𝑁𝐷𝑁𝑖 + 𝛽2𝑖𝑋2𝑖𝑡+𝛽𝑘𝑖𝑋𝑘𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡                        (8) 

4.1.1.3 Tesadüfi (Random) Etkiler Modeli 

Panel veri analizlerinde, örneklemde yer alan bireyler tesadüfi olarak seçilmiş 
veya birey ana kütlesinden temsilci olarak alınması durumunda kullanışlılığı 
yüksek tahmin yöntemi olan tesadüfi etkiler modeli uygulanabilmektedir. Bu 
modelde, bireylerin rassal olarak seçilmesinden ötürü, gözlenen bireysel 
farklılıklar rassal olmaktadır. İfade edilen bu farklılıklara Tesadüfi (Rassal) 
Etkiler adı verilmektedir. Tesadüfi etkiler örneklem sürecinin bir neticesidir. 
Sabit etkiler modeli, yatay kesit birimlerine ilişkin gözlemlenemeyen etkileri za-
man içerisinde değişmeyen bir parametre şeklinde göz önüne almakta iken, 
tesadüfi etkiler modeli yatay kesit birimlerine ait değişiklikleri 휀𝑖𝑡 şeklinde rassal 
değişkenler olarak varsaymaktadır. Bu açıdan tesadüfi etkiler modeli Varyans 
Bileşen veya Hata Bileşen modeli olarak da isimlendirilmektedir. Şayet bi-
rimler rastlantısal olarak seçilmişse, kullanımı daha rahat olan tesadüfi etkiler 
modeli ile çalışılmaktadır. Elbette ki birimler tesadüfi olarak seçildiği için, bi-
rimler arasındaki farklılıklar rassal özellik taşımaktadırlar (Gökbulut, 2009: 
152). 

Tesadüfi etkiler modelinde yatay kesit birimleri arasındaki farklılıkların hata 
terimi gibi rassal olduğu kabul edilmektedir. Bu modellerde, yatay kesit bi-
rimlerinde veya birimlere ve zamana göre meydana gelen değişimler, modele 
hata teriminin bir unsuru olarak eklenmektedir. Bu durumun en önemli sebebi 
ise, sabit etkiler modelinde ortaya çıkan serbestlik derecesi kaybını engelleme-
sidir. Çünkü tesadüfi etkiler modelinde önem arz eden birimlere veya birime ve 
zamana özel katsayılarının var olması değil, birimlere veya birime ve zamana 
özel hata bileşenlerinin mevcutluğudur. 
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Tesadüfi etkiler modelinde önem taşıyan, birimlere veya birime ve zamana özel 
katsayıların olması değil, birimlere veya birime ve zamana ait hata unsurlarının 
varlığıdır. Yine tesadüfi etkiler modeli, sadece birimler ve zamana göre meydana 
gelen farklılıkların sebep olduğu etkiler değil, aynı zamanda örnek kapsamı 
dışında kalan etkileri de göz önünde bulundurmaktadır. Tesadüfi etkiler modeli, 
(7) numaralı denklemde (𝛽1𝑖) rassal değişken olarak alınırsa, şu şekilde açıklan-
abilmektedir: 

𝛽1𝑖 = 𝛽1 + 𝜇𝑖                                                         (9) 

Eşitlik (9)’da, 𝛽
1
, ana kütlenin ortalama sabit ifadesi olup, bilinmeyen bir para-

metredir ve 𝜇𝑖 , birey davranışlarındaki bireysel faklılıkları göz önünde bulun-
duran gözlemlenemeyen tesadüfi hatalardır. 𝜇𝑖 ’ler birbirlerinden ve 𝜇𝑖𝑡’lerden 
bağımsızdır. (9) numaralı eşitlik (7) numaralı eşitliğe yerleştirilirse aşağıdaki 
denklemler ortaya çıkmaktadır: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑖𝑡 +⋯ .… .+𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 + 𝜇𝑖                      (10) 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1 + ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖𝑡
𝐾
𝑘=2 + (𝑢𝑖𝑡 + 𝜇𝑖)                                     (11) 

Denklem (11) tesadüfi etkiler modelinin genel gösterimini sunmaktadır. 
Tesadüfi etkiler ifadesinin kaynağı (𝑢𝑖𝑡 + 𝜇𝑖) teriminden gelmektedir. Bu terim 
iki unsurdan oluşmaktadır. 𝑢𝑖𝑡, tüm hatalara işaret ederken; 𝜇𝑖 , bireysel spesifik 
hatayı, bireysel farklılıkları ve sabit zamana göre bireyler arasındaki değişimi 
ifade etmektedir. 

5. BULGULAR VE YORUM 

Bu çalışmada, yıllara göre araştırma kapsamına alınan firma sayıları Tablo 1’de 
sunulmuştur. Araştırma Temmuz 1993-Haziran 2005 inceleme dönemini kapsa-
maktadır ve ortalama olarak 161 firma araştırma kapsamına alınmıştır.  

Tablo 1. Araştırma Kapsamına Alınan Firmalar 
Yıllar Firma Sayısı 
1993 98 
1994 112 
1995 132 
1996 152 
1997 168 
1998 191 
1999 175 
2000 170 
2001 180 
2002 175 
2003 184 
2004 195 

Ortalama 161 

SMB ve HML risk faktörlerinin hesaplanmasına temel teşkil eden port-
föy getirilerinin Tablo 2’de 1993:3-2005:2 dönemine ilişkin 
tanımlayıcı istatistikleri sunulmuştur. 
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Tablo 2. Portföylerle İlgili Tanımlayıcı İstatistikler  

Değişkenler Ort. Max. Min. 
Standart 
Sapma Eğiklik Basıklık 

Jarque- 
Bera (Prob) 

SL 0,23 1,47 0,04 0,30 3 11,78 226,52 (0,00) 
SM 0,23 1,57 0,04 0,32 3,01 11,95 233,22 (0,00) 
SH 0,24 1,55 0,05 0,32 3 11,67 221,89 (0,00) 
BL 0,22 1,60 0,04 0,32 3,08 12,25 247,07 (0,00) 
BM 0,21 1,56 0,03 0,31 3,07 12,28 247,74 (0,00) 
BH 0,23 1,56 0,05 0,31 2,96 11,49 214,44 (0,00) 

Tablo 2’ye bakıldığında, 1993:3-2005:2 zaman aralığı için çalışmada oluşturulan 
SL, SM, SH, BL, BM, BH portföyleri için ortalama getiriler sırasıyla (%): 0,23; 0,23; 
0,24; 0,22; 0,21; 0,23’tür. Bu sonuçlar, piyasa değeri küçük ve D/P oranı yüksek 
firmalara yatırım yapıldığında kazanç elde edilebileceğine işaret etmektedir. 
Portföylerin standart sapmalarına bakıldığında, birbirlerine yakın standart sap-
maya sahip oldukları belirlenmiştir. En yüksek ortalama getiri, SH portföyünde 
elde edilmiştir. Piyasa değeri küçük firmalar portföyü (SL, SM, SH), piyasa değeri 
büyük firmalar portföyünden (BL, BM, BH) daha yüksek getiri sağlamıştır. 
Yüksek D/P oranına sahip firmaların oluşturduğu portföy (SH, BH), düşük D/P 
oranına sahip firmaların portföyünden (SL, BL) daha fazla getiri sağlamıştır. Bu 
bulgular literatürde yer alan sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Tablo 3’te ise 
𝑅𝑖 − 𝑅𝑓, 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓, HML ve SMB değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler her iki 

inceleme dönemi için raporlanmıştır. 

Tablo 3. 𝑅𝑖 − 𝑅𝑓, 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓, HML ve SMB Değişkenlerine Ait Tanımlayıcı İstatisti-

kler 
Değişken-

ler 
Ort. Max. Min. Standart 

Sapma 
Eği-
klik 

Basıklık Jarque- 
Bera (Prob) 

𝑅𝑖 − 𝑅𝑓 0,11 2,86 -0,46 0,28 3,67 17,33 138037,5 (0,00) 

𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 0,03 0,54 -0,09 0,14 2,33 8,15 25773,42 (0,00) 

HML 0,07 0,14 0,01 0,03 -0,25 2,4 323,83 (0,00) 
SMB 0,11 0,15 0,01 0,03 -0,12 2,13 435,88 (0,00) 

Tablo 3’te 1993:3-2005:2 dönemi için 𝑅𝑖 − 𝑅𝑓, 𝑅𝑚 −𝑅𝑓 , HML ve SMB değişken-

lerinin ortalama değerlerinin sırayla (%): 0,11; 0,03; 0,07; 011 olduğu 
görülmektedir. Sonuçlar 1993:3-2005:2 dönemi için en çok büyüklük ve değer 
priminin var olduğuna işaret etmektedir. 

Bütün zaman seri analizlerinde olduğu gibi, yatay kesit ve zaman serisi analizle-
rinin birlikte kullanıldığı panel veri analizlerinde de değişkenlerin durağan ol-
ması gerekmektedir. Panel birim kök testlerinin çoğu, regresyon denklemlerinin 
bir bileşen olarak eklenmesiyle ADF testinin uzantısına dayanmaktadır. Fakat 
panel veri tahmin süreci zaman serilerine göre daha karmaşıktır. Panel veri tah-
mininde, heterojenliğin derecesi dikkat edilmesi gereken bir faktör olmaktadır. 
Paneldeki tüm birimlerin aynı özelliklere sahip olmadığını, durağan ve durağan 
olmayabileceğini fark etmek önemlidir (Asteriou ve Hall; 2007: 366). 

Panel birim kök testleri iki gruba ayrılmaktadır. Birinci nesil birim kök testleri 
birimler arasında korelasyon olmadığını kabul etmektedirler. En çok bilinen bi-
rinci nesil birim kök testleri Levin, Lin ve Chu; Harris ve Tzavakis; Breitung; Ha-
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dri; Im, Peseran ve Shin; Fisher ADF; Fisher, Philips ve Perron birim kök tes-
tleridir. Eğer birimler arası korelasyon varsa, birinci nesil birim kök testlerinin 
gücü zayıflamaktadır. İkinci nesil birim kök testleri ise, birimler arasında korela-
syon olduğunu varsaymaktadır. Bu testlerden en çok bilinenleri ise Peseran; Bai 
ve Ng; Philips ve Sul; Moon ve Perron panel birim kök testleridir. Panel veride 
setinde, yatay kesit bağımlılığının varlığı reddedilirse, birinci nesil birim kök tes-
tleri kullanılabilir. Ancak, panel veri setinde yatay kesit bağımlılığı varsa, ikinci 
nesil birim kök testini kullanmak daha güçlü, daha etkin ve tutarlı sonuçların elde 
edilmesini sağlayabilecektir (Tatoğlu, 2012: 199).  

Yatay kesit bağımlılığı, mekânsal veya yayılma etkisi ile gözlemlenemeyen ortak 
etkilerle bağlantılı olarak meydana gelmektedir (Su ve Zhang, 2010: 1). Diğer 
taraftan ortak şoklar ve gözlenemeyen unsurların varlığı da yatay kesit 
bağımlılığına sebep olan nedenlerdendir. Yatay kesit bağımlılığının tahminler 
üzerinde sebep olduğu etki faktör çeşitliliğine bağlı olmaktadır. Şayet yatay kesit 
bağımlılığına sebep olan faktörler ortak ve de ortak faktörler gözlemlenemiyorsa 
(Faktörlerin etkisi hata terimleri ile hissediliyorsa), ayrıca bu faktörler açıklayıcı 
değişkenlerle ilişkili değilse, sabit etkiler ve tesadüfi etkiler tahmincileri etkin 
olmamasına rağmen tutarlıdır ve tahmin edilen standart hatalar sapmalıdır yine 
tahminlerde farklı ihtimaller ortaya çıkmaktadır. Belirtilen durumları gidermek 
için Driscoll ve Kraay (1998) tarafından önerilen yaklaşım takip edilmektedir. 
Şayet yatay kesitler arasındaki karşılıklı bağımlılığa sebep olan unsurlar 
açıklayıcı değişkenlerle ilişkiliyse, sabit veya tesadüfi etkiler tutarsız olacaktır. 
Bu durumda, Peseran (2006) tarafından önerilen yaklaşım kullanılmaktadır 
(Hoyos ve Sarafidis, 2006: 482-484). Yatay kesit bağımlılığını test etmek için T>N 
durumunda (T: yatay kesit sayısı, N: Dönem) Breusch ve Pagan (1980) 𝐶𝐷𝐿𝑀1 
testi ve Peseran (2004) 𝐶𝐷𝐿𝑀2; T=N olması durumunda Peseran (2004) 𝐶𝐷𝐿𝑀2 
testi, T<N olması durumunda Peseran (2004) 𝐶𝐷𝐿𝑀 testleri uygulanmaktadır.  

Panel veri model tahmininde havuzlanmış regresyon, sabit etkiler ve tesadüfi 
etkiler olmak üzere üç yaklaşım bulunmaktadır. Breusch-Pagan Çarpanları (LM) 
testi tesadüfi etkiler regresyonu ile havuzlanmış regresyon modeli arasında 
karar verilmesine yardımcı olmaktadır. Panel veri analizinde sabit etkiler veya 
tesadüfi etkiler modelinin hangisinin kullanılacağına karar vermek amacıyla 
Hausman (1978) test istatistiklerine bakılmaktadır. Tesadüfi etkiler modeli ile 
sabit etkiler modeli arasındaki önemli fark, sabit etkiler modelinin açıklayıcı 
değişkenler ile gözlenemeyen etki arasındaki korelasyona izin vermesi ve 
tesadüfi etkiler modelinin bu durumların ilişkisiz olmasını gerektirmesidir. 
Şayet gözlemlenemeyen etki açıklayıcı değişkenler ile ilişkisiz ise, tesadüfi 
etkiler tahmincisi sabit etkiler tahmincisinden daha etkin olmakta ve tesadüfi 
etkiler modelinin kullanılması tercih edilmektedir.  

Bütün zaman serilerinde olduğu gibi, panel veri analizi için de otokorelasyon 
önemli bir problemdir. Bilindiği gibi, regresyon analizlerinin temel var-
sayımlarından biri, farklı gözlemler için aynı hatalar arasında ilişkinin (korela-
syon) olmaması durumudur. Şayet hata terimleri birbiri ile ilişkili ise, bu durum 
otokorelasyon veya serisel korolesyon olarak isimlendirilir. Wooldridge’nin 
(2002) tesadüfi ve sabit etkiler modelinde otokorelasyonu belirlemek amacıyla 
kullandığı test, genel şartlar altında kolay uygulanabilmesi sebebiyle üstün bir 



59 
 

59 

yöntemdir (Drukker, 2003: 168). Panel veri analizlerinde modelde farklı varyans 
sorunu olup olmadığının tespitinde değişen varyans testi yapılmıştır. Hatalar 
farklı varyanslı olduğunda, regresyon katsayıları tarafsız; fakat minumum ol-
mamaktadır. Yatay kesit verilerinde değişen varyans bulunması durumunda tah-
minciler tutarlı olmakta; ancak minimum olmamaktadır.  

Bu çalışmada ilk olarak kullanılan veri seti için analizlere başlamadan önce ser-
ilerin durağan olup olmadığına bakılmıştır. Çalışmada yaygın olarak kullanılan 
birinci nesil panel birim kök testlerinden Levin, Lin ve Chu testi ile ortak birim 
kök süreci araştırılırken, bunun yanı sıra her birim için (Hisse senedi) Im, Pese-
ran Shin testi ile birim kök süreci incelenmiştir. Birimlerden bağımsız seriler için 
durağanlık analizi ise, Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) birim kök testi ile 
araştırılmıştır. Levin, Lin ve Chu testi ile ortak birim kök varlığına ilişkin boş 
hipotez test edilmiş; Im, Peseran ve Shin testi ile de bireysel birim kök varlığı ve 
son olarak ADF testi kullanılarak panel birim kök varlığı araştırılmıştır. Tablo 
4’te birinci nesil panel birim kök testlerine ilişkin sonuçlar yer almaktadır. 

Tablo 4. Değişkenlere İlişkin Birinci Nesil Panel Birim Kök Testi Sonuçları 
 Levin, Lin &Chu*İstatis-

tiği 
Im, Peseran & Shin  

W-İstatistiği 
ADF-Fisher  

Ki-Kare 
İstatistik Prob-Değeri İstatistik Prob-Değeri İstatistik Prob-Değeri 

𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 -41,46 0,00 -24,12 0,00 1834,26 0,00 

𝑅𝑖 − 𝑅𝑓 -34,18 0,00 -27,16 0,00 1733,63 0,00 

SMB -39,46 0,00 -51,63 0,00 3327,01 0,00 
HML -24,8 0,00 -55,98 0,00 3668,93 0,00 

Tablo 4’te yer alan panel birim kök testleri sonuçlarına göre, 1993:3-2005:2 an-
aliz dönemi için 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓, 𝑅𝑖 − 𝑅𝑓, SMB, HML ve 𝑅𝑓 değişkenleri için hesaplanan 

prob değerleri %5 kritik değerinden daha küçük olduğu için değişkenlere ait ser-
ilerin birim kök içerdiğine dair 𝐻0 hipotezi reddedilmiştir. Bu durumda, 
değişkenlerin birim kök içermediğine dair 𝐻1 hipotezi kabul edilmiştir. İlgili 
değişkenlerin bu sonuçlardan görüldüğü üzere, serilerde ortak birim kök süreci 
ve her birim için (Hisse senedi) birim kök süreci olmadığı tespit edilmiştir. Panel 
veri analizi uygulanırken önemli konulardan biri de yatay kesit bağımlılığının 
mevcut olup olmadığıdır. Bu sebepten ötürü, panel veri analizlerinde yatay kesit 
bağımlılığının test edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada yatay kesit 
bağımlılığını test etmek için T>N olmasından dolayı (T: yatay kesit sayısı, N: Dö-
nem) Peseran (2004) 𝐶𝐷𝐿𝑀2 ve Breusch-Pagan 𝐶𝐷𝐿𝑀1 testleri kullanılmıştır. 
Yatay kesit bağımlılığı test sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır. 

Tablo 5. Breusch-Pagan 𝐶𝐷𝐿𝑀1 ve Peseran (2004) 𝐶𝐷𝐿𝑀2 Testleri Sonuçları  
Breusch-Pagan 𝐶𝐷𝐿𝑀1=325998 Prob-Değeri=0,00 
Peseran (2004) 𝐶𝐷𝐿𝑀2=608,86 Prob-Değeri=0,00 

Tablo 5’te yer alan Breusch-Pagan 𝐶𝐷𝐿𝑀1 ve Peseran (2004) 𝐶𝐷𝐿𝑀2 test 
sonuçlarına göre, yatay kesitlerin bağımsız olduğunu ifade eden 𝐻0 hipotezi %5 
önem seviyesinde reddedilmektedir. Panel veri seti için modelde yatay kesit 
bağımlılığının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu sebepten ötürü, ikinci nesil bi-
rim kök testi olan Peseran birim kök testi uygulanmıştır. Peseran’ın, birimler 
arası korelasyonu ortadan kaldırmak için önerdiği yöntemde, ADF regresyonun 
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gecikmeli yatay ortalamaları ile genişletilmiş halini kullanmaktadır ve bu re-
gresyonun birinci farkı ile birimler arası korelasyonu ortadan kaldırmaktadır 
(Tatoğlu, 2012: 223). Tablo 6’da Peseran panel birim kök testi sonuçları yer 
almaktadır. 

Tablo 6. Pesaran Panel Birim Kök Testi 
 Z(t-bar) Prob-Değeri 
𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 -44,62 0,00 

𝑅𝑖 − 𝑅𝑓 -15,95 0,00 

SMB -44,74 0,00 
HML -43,95 0,00 

Tablo 6’da yer alan ikinci nesil birim kök testlerinden olan Peseran birim kök 
testi sonuçlarına göre, inceleme kapsamına alınan tüm değişkenlerin prob değeri 
%5 önem seviyesinden küçük olduğu için, serilerde birim kök olduğunu ifade 
eden H0 hipotezinin reddedildiği ve serilerin seviye değerlerinde durağan 
olduğuna işaret eden H1 hipotezinin kabul edildiği görülmektedir. Araştırmada 
Fama ve French ÜFVF modeline ilişkin olarak modelin havuzlanıp havuzlanama-
yacağının araştırmasını yapmamızı sağlayan Breusch-Pagan Çarpanları (LM) 
testi uygulanmış ve sonuçlara Tablo 7’de yer verilmiştir. 

Tablo 7. Breusch-Pagan Test İstatistikleri 
Chi-square Prob-Değeri 

866,95 0,00 

Tablo 7’den de görüldüğü üzere, kurulan modelde Chi-square test istatistiği prob 
değeri %5 önem seviyesinden küçük olduğundan dolayı, birimler arasında an-
lamlı farklılıkların olduğu ve modelin havuzlanamadığı tespit edilmiştir. 
Breusch-Pagan Çarpanları (LM) testinin ardından Fama ve French ÜFVF modeli 
sonuçları Tablo 8’de raporlanmıştır. 

Tablo 8. Fama ve French ÜFVF Modeline İlişkin Panel Regresyon İstatistik 
Sonuçları  

Değişkenler Sabit Etkili Model 
Bağımlı Değişken: 𝑅𝑖 − 𝑅𝑓 Katsayı Prob-Değeri 

Sabit 0,09 0,18 
𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 0,99 0,00 

HML 1,07 0,00 
SMB -1,28 0,00 

F Testi 483,33 0,00 
Adj. 𝑅2 0,27 

Wooldridge Otokorelasyon Testi 999,08 0,00 
Wald Değişken Varyanslılık Testi 1679,9 0,00 

Hausman Testi 3,64 0,00 
*Tablo 8’de yer alan panel regresyon istatistik sonuçlarına göre, Hausman test 
istatistiği 0,05’in altında elde edilen prob değeri ile tesadüfi etkiler modelinin 
uygun olmayacağı, sabit etkiler modelinin tercih edilmesi gerektiğine işaret et-
mektedir. Wooldridge otokorelasyon test istatistiği sonucuna göre ise, modelde 
otokorelasyon olmadığı yönündeki 𝐻0 hipotezi reddedilmiş ve denklemlerdeki 
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hata terimleri arasında otokorelasyon problemi gözlemlenmiştir. Modelde 
değişen varyanslılık probleminin mevcut olup olmadığı Wald testi ile incelenmiş 
ve elde edilen sonuca göre, sabit varyansın olduğu 𝐻0 hipotezi reddedilmiş ve 
değişen varyansın olduğu 𝐻1 hipotezi kabul edilmiştir. Modeldeki otokorelasyon 
sorunu White’ın yatay kesit kovaryans katsayısı yöntemi (White’s cross section 
coefficient covariance method) ile standart hataların düzeltilmesi yoluyla orta-
dan kaldırılmaya çalışılmıştır. Bu method her bir yatay kesitteki farklı hata var-
yansları sorununa olduğu gibi, aynı zamanda yatay kesitler arası korelasyon so-
rununa da çözüm sağlayacaktır. Bu düzeltmelere ek olarak, aynı boyuttaki 
değişen varyanslılığa izin vermeyi sağlamak için, yatay kesit ağırlıklı GLS (Gen-
eralized Least Squares) metodu da eşanlı olarak kullanılmıştır. 

Tablo 8’de görüldüğü üzere, F testi ve prob değerleri tahmin edilen modelin istat-
istiki açıdan anlamlı olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra, sabit terimin 
prob değerinin istatistiki olarak anlamsız olması, modele ilişkin varlık fiyatlama 
hatasının olmadığını göstermektedir. Model incelendiğinde, piyasanın risksiz 
faiz oranını aşan getirisi olan 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓’nin hisse senedi getirilerini pozitif ve istat-

iksel olarak anlamlı bir şekilde etkilediği görülmektedir. Diğer taraftan HML risk 
faktörünün pozitif ve SMB risk faktörünün negatif yönde hisse senedi getirilerini 
etkilediği belirlenmiştir. Bağımsız değişkenler SMB, HML ve 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓’nin 

katsayılarının istatistiki açıdan anlamlı olması her üç değişkenin de hisse senedi 
getirilerini açıklamada önemli olduğunun göstergesidir. Piyasa risk primi olan 
𝑅𝑚 − 𝑅𝑓’nin pozitif yönlü katsayısının olması, piyasa risk primi arttıkça hisse 

senedi getirilerinin de artacağının göstergesidir. HML faktörünün pozitif yönlü 
katsayıya sahip olması yine HML risk faktörü arttıkça hisse senedi getirilerinin 
de artacağı yönünde bir kanıya işaret etmektedir. Öte yandan, SMB risk fak-
törünün negatif yönlü katsayıya sahip olması da SMB risk faktörünün değeri art-
tıkça hisse senedi getirilerinin azalacağı sonucunun göstergesidir. Fama ve 
French (1995, 1996), piyasa değeri büyük firmaların SMB eğimlerinin negatif 
yönlü olduğunu ifade etmişlerdir. Dolayısıyla modelde, SMB risk faktörünün 
negatif yönlü katsayıya sahip olması ve de bu durumun bir sonucu olarak piyasa 
değeri arttıkça hisse senedi getirilerinin azalması, Borsa İstanbul’da firma 
büyüklüğü etkisinin varlığına işaret etmektedir. Ayrıca Fama ve French (1995, 
1996), D/P oranı yüksek firmaların HML eğimlerinin pozitif yönlü olduğunu be-
lirtmişlerdir. Çalışmada HML risk faktörünün katsayının pozitif yönlü olması ve 
de sonuç olarak D/P oranı yükseldikçe hisse senedi getirilerinin artması bulgusu, 
Borsa İstanbul’da ilgili dönem için değer etkisinin varlığına işaret etmektedir. Bu 
sonuçlar ise, Fama ve French’in bulguları ile benzerlik taşımaktadır. 

6. SONUÇ 

Sermaye piyasalarında işlem gören menkul varlıkların performansları 
yatırımcıların piyasaya bakış açılarını ve de gelecekle ilgili beklentilerini önemli 
derecede etkilemektedir. Nitekim yatırımcılar, tasarruflarını minimum risk ile 
maksimum getiriyi elde edecekleri şekilde yatırım fırsatlarını değerlendirme 
eğilimindedirler. Fakat risk ve getiri ilişkisini ölçmenin zorluğundan dolayı, 
yatırım fırsatları arasında verimli ve doğru olanı seçmek zorlaşmaktadır. Öte 
yandan, bu zorlukların giderilmesi için birçok varlık fiyatlama modeli 
geliştirilmiştir. Bu modellerin gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalarda farklı 
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sonuçlar sergilediği gözlemlenmiştir. Fama ve French’in finans bilimine kazan-
dırdıkları ve FVF modeline alternatif olarak önerdikleri ÜFVF modelinin gelişmiş 
piyasaların birçoğunda gerçekleştirilen çalışmalara göre hisse senedi getirilerini 
açıklamada başarılı olduğu tespit edilmiştir (Fama ve French, 1998; Ajili, 2003; 
Malin ve Veeraraghavan, 2004). Yine gelişmekte olan ülkeler için yapılan 
çalışmalarda da ÜFVF modelinin geçerliliği desteklenmiştir (Chui ve Wei, 1998; 
Connor ve Sehgal, 2001; Drew ve Veeraraghavan, 2002).  

Çalışmada varlık fiyatlama modellerinin test edilmesi kapsamında Fama ve 
French ÜFVF modeli uygulamasına yer verilmiştir. Fama ve French ÜFVF modeli 
için, FVF modeline SMB ve HML risk faktörleri eklenerek oluşturulmuştur. Borsa 
İstanbul verileri kullanılarak daha önce yapılan çalışmaların birçoğunda yatay 
kesit analizleri kullanılmıştır. Bu çalışmada da hem zaman hem de yatay kesit 
boyutuyla inceleme fırsatı elde edilmiştir. Ayrıca, çalışmada bir diğer önemli hu-
sus, ÜFVF modelinin test edilmesinde panel veri analizinin kullanılmasının 
yanında; veri setinin hayatta kalma yanlılığına ve ileri bakış yanlılığına engel 
olacak şekilde belirlenmesidir. Veri yapısına ilişkin önem arz eden bir diğer 
nokta ise, daha önce Fama ve French ÜFVF modelinin Borsa İstanbul için 
geçerliliğinin araştırıldığı çalışmalarda genel olarak aylık frekansta verilerin 
kullanılması, ancak bu çalışmada, Fama ve French ÜFVF modeli için çeyrek dö-
nemlik verilerin tercih edilmesidir. Bu çalışmada 1993:3-2005:2 analiz dönem 
için uygulanan Fama ve French ÜFVF modelinin Borsa İstanbul’da geçerli olduğu 
belirlenmiştir. Elde edilen bulgularda, SMB risk faktörünün negatif yönlü 
katsayıya sahip olması, düşük piyasa değerine sahip firmaların yüksek getiri elde 
ettiğinin göstergesidir. Bu durum Fama ve French’in (1993, 1996) küçük ölçekli 
firmalardan oluşan portföyün getirisinin büyük ölçekli firmaların oluşturduğu 
portföyün getirisinden daha yüksek olduğu kanısını destekler niteliktedir. Öte 
yandan, yine Fama ve French (1993, 1996), D/P oranı ile hisse senedi getirileri 
arasında pozitif ilişki olduğunu ifade etmişlerdir. Çalışmada HML risk fak-
törünün katsayısının pozitif yönlü olması Fama ve French (1993, 1996) bulgu-
larıyla tutarlılık arz etmektedir. Bu durumda, 1993:3-2005:2 dönemi için Borsa 
İstanbul’da işlem gören D/P değeri yüksek firmaların daha yüksek getiri elde 
ettiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak analiz dönemi kapsamında, piyasa değeri 
küçük ve D/P değeri yüksek firmaların, piyasa değeri büyük ve D/P değeri düşük 
firmalara göre daha yüksek getiri elde ettiği belirlenmiştir. Dolayısıyla Fama ve 
French’in ÜFVF modelinin ilgili analiz dönemi için başarılı sonuçlar verdiği 
söylenebilir. ÜFVF modelinin Borsa İstanbul için geçerliliği bulgusu ise, 
Güzeldere ve Eren Sarıoğlu’un (2012) çalışmalarında elde ettikleri bulgular ile 
uyum arz etmektedir.  

Nitekim, modele ilişkin sonuçlara bakılınca dikkati çeken bir diğer husus ise, be-
lirlilik (Adj. 𝑅2) katsayısıdır. 1993:3-2005:2 analiz dönemi için belirlilik katsayısı 
0,27 değerini almıştır. Bu durum, ÜFVF modelinin ilgili zaman aralığında hisse 
senedi getirilerindeki değişimin belirli bir kısmını açıklayamadığını 
göstermektedir. Araştırma kapsamına alınan üç risk faktörü olan piyasa riski, 
HML, SMB risk faktörleri ile açıklanan risk sistematik risk ve bu risk faktörleri ile 
açıklanamayan kısım olan risk ise sistematik olmayan risktir. Borsa İstanbul’da 
hisse senedi getirilerindeki değişimin ÜFVF modeli ile açıklanamayan kısmının 
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yüksek oluşu yönetim, faaliyet kaldıracı, finansal kaldıraç, endüstri riski gibi un-
surlardan kaynaklanan sistematik olmayan risk boyutunun da yüksek 
olduğunun kanıtıdır. Türk sermaye piyasasının gelişmiş sermaye piyasaları ka-
dar etkin olmaması, Türkiye ekonomisinde makroekonomik istikrarsızlıkların 
gelişmiş piyasalara oranla daha fazla olması ve finansal krizler de sistematik 
olmayan risk düzeyini artırarak riskliliği tetiklemektedir. Özellikle kriz dönem-
lerinde, faaliyet ve finansal kaldıraç derecelerinin yüksekliğine bir de kurumsal 
yönetimle ilgili sıkıntılar eklenince, Türk sermaye piyasaları için sistematik 
olmayan riskin yüksekliği kaçınılmaz olmaktadır. 
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PORTÖY DENGESİ YAKLAŞIMI VE GELENEKSEL YAKLAŞIM AÇISINDAN 
DÖVİZ PİYASASI BASKI ENDEKSİ VE HİSSE SENEDİ PİYASASI İLİŞKİSİNİN 

TÜRKİYE İÇİN İNCELENMESİ 

Arş. Gör. Dr. Emine KAYA* Öğr. Gör. Yelda KÖKSAL** 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, döviz piyasası baskı endeksi ve hisse senedi piyasası 
arasındaki ilişkiyi Türkiye için tespit etmektir. Bu kapsamda, ilk olarak Şubat 
2003-Ekim 2016 dönemi için döviz piyasası baskı endeksi hesaplanmıştır. 
Hesaplanan bu baskı endeksi, inceleme döneminde meydana gelen krizlerin, 
önemli olaylarla gelen değişimlerin, talep ve politika farklılıklarının ortaya 
çıktığı yılları tahmin etmede başarılı olmuştur. Döviz piyasası baskı endeksi ve 
hisse senedi piyasaları arasındaki ilişki için ise, VAR modeli kurulmuş ve Granger 
nedensellik analizi gerçekleştirilmiştir. Granger nedensellik analizi sonuçlarına 
göre, hisse senedi piyasasından döviz piyasası baskı endeksine doğru tek taraflı 
nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Hisse senedi piyasasından döviz 
piyasasına olan bu nedensellik ilişkisi, inceleme dönemi için portföy dengesi yak-
laşımının Türkiye için geçerli olduğuna işaret etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Döviz Piyasası Baskı Endeksi, Hisse Senedi Piyasası, Portföy 
Dengesi Yaklaşımı.  

AN INVESTIGATION OF RELATION FOREIGN EXCHANGE MARKET STRESS 
INDEX AND STOCK MARKET FOR TUKEY IN TERMS OF PORTFOLIO 

BALANCE APPROACH AND TRADITIONAL APPROACH 

ABSTRACT  

The purpose of this study is to determine relationship between foreign exchange 
market stress index and stock markets for Turkey. Within this scope, firstly for 
February 2003-October 2016 time period, foreign exchange market stress index 
was calculated. This calculated stress index, has been successful in predicting 
years in which crisis broke out during research period, changes came with im-
portant events, and demand and policy differences emerged. As for the relation 
between foreign exchange market stress index and stock markets, VAR model 
was set up and Granger causality analysis was carried out. According to Granger 
causality analysis results, it was determined that there is unilateral causality re-
lations from stock market to foreign exchange market. This causality relation 
from stock market to foreign exchange market indicates that portfolio balance 
approach is valid for research period for Turkey.  

Key Words: Foreign Exchange Market Stress Index, Stock Market, Portfolio Bal-
ance Approach.  
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1. GİRİŞ 

Finansal özgürlüklerin gelişmesi ve mali piyasaların küreselleşmesine bağlı 
olarak finansal piyasalara müdahale imkânının daha az olduğu serbest kur re-
jimine geçiş, gelişmekte olan ülkelerde finansal piyasaların istikrarının giderek 
artması ve yatırımcıların portföylerini oluştururken daha bilinçli kararlar alması 
yönündeki gelişmeler, ulusal ve uluslararası piyasalarda hisse senedi fiyatlarıyla 
döviz kuru arasındaki ilişkileri güçlendirmiştir. Bu gelişmeler yanında, mali 
piyasalarda yaşanan finansal krizler finansal piyasaslar ile döviz piyasası ve reel 
piyasalar arasındaki karşılıklı etkileşimi daha karmaşık hale getirmiştir (Akıncı 
ve Küçükçaylı, 2016: 127-148). Finansal piyasaların giderek birbirine entegre 
olduğu ve makroekonomik göstergelerde (döviz kuru, faiz oranı vb.) aşırı ve ön-
görülemeyen çalkantıların söz konusu olduğu günümüz uluslararası finansal sis-
temde (Delice, 2003: 57-81), sermaye giriş engellerinin zamanla ortadan 
kaldırılması ve daha esnek döviz kuru düzenlemelerinin benimsenmesi gibi 
gelişmeler ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli roller oynadığı için 1990’lı 
yıllardan sonra hem teorik hem de ampirik nedenlerle çok sayıda iktisatçının 
dikkatini çekmiştir (Nieh ve Lee, 2001: 477-78). 1997 yılında Asya’da yaşanan 
ve sonrasında tüm dünyayı etkileyen kriz, ilk olarak likidite krizi olarak meydana 
gelmiş, sonrasında döviz kurlarını ve piyasaları etkilemiştir. Bunun sonucunda, 
1997 yılındaki krizi içeren döviz kuru ve hisse senetleri endeks verileri 
kullanılarak, özellikle 2000 yılı ve sonrasında bu alanda pek çok ampirik çalışma 
yapılmıştır. Yaşanan bu krizden, Türkiye de etkilenmiştir. Ancak sadece Tü-
rkiye’de yaşanan, bu krizin öncesinde 1994 ve sonrasında 2001 krizleri döviz ve 
hisse senedi fiyatları üzerinde büyük devalüasyon ve dalgalanmalara neden 
olmuştur (Pekkaya ve Bayramoğlu, 2015: 163-176).  

Hisse senedi fiyatları ile döviz kuru arasındaki ilişki üzerine çalışmalar genel 
olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için yapılmış; fakat bu iki değişken 
arasındaki ilişkinin varlığı ve yönü hakkında bir uzlaşma olmamasından ötürü 
daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. Türk finansal piyasaları 
için yapılan çalışmaların sınırlı sayıda olması nedeniyle bu iki değişken arasın-
daki etkileşimin incelenmesi daha da önem kazanmıştır (İşcan, 2009: 237-251). 
Bu çalışmada, Şubat 2003-2016 Ekim dönemini kapsayan döviz piyasası baskı 
endeksi ile hisse senedi piyasası arasındaki ilişki; geliştirilen iki önemli teori olan 
Geleneksel Yaklaşım ve Portföy Dengesi Yaklaşımı açısından Türkiye için ele 
alınmıştır. Konuya ilişkin dünyada ve yurt içinde yapılan önemli çalışmalar 
incelenerek; durumun irdelenmesi adına Türkiye’de döviz piyasası baskı endeksi 
ile hisse senedi piyasası arasındaki ilişkinin ampirik bulgularına yer verilmiştir. 

2. TEORİK ÇERÇEVE 

Günümüzde özellikle 2007-2009 küresel finans krizinden sonra merkez banka-
ları açısından finansal piyasalardaki gelişmelerin izlenmesi, düzenlenmesi ve 
kontrolü önemli derecede zorlaşmıştır. Finansal sistemden reel ekonomiye, reel 
ekonomiden de finansal sisteme geri bildirimler artmakla kalmamış, bunların 
nasıl gerçekleştiğini tespit etmek de büyük ölçüde zorlaşmıştır. Bu nedenle fi-
nansal riskleri belirlemek ve izlemek amacıyla, merkez bankaları açısından fi-
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nansal baskının ölçülmesi ve baskı endekslerinin geliştirilmesi önemli bir ça-
lışma alanı haline gelmiştir (Çamlıca ve Güneş, 2016: 1-16). Finansal baskı, belir-
sizlik ve kaybetme beklentilerinin yoğun olarak yaşandığı ve finansal piyasa ak-
törleri üzerinde baskının yoğun olarak gerçekleştiği bir süreçtir. Hakkio ve Kee-
ton (2009), finansal baskının özellikle kredi kuruluşları ve yatırımcılar üzerinde 
belirsizliği arttırdığını belirtmişlerdir.  

Risk ve belirsizlik algılamalarındaki artış, varlık fiyatlarında gözlenen ani ve sert 
hareketler, küresel likiditede daralma ve bunlarla ilişkili olarak finansal aracılık 
faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilememesi, geçmişte finansal baskı-
nın yaşandığı dönemlerde gözlenen durumlardır. Bir ülkenin finansal sisteminin 
maruz kaldığı baskının birçok alt bileşeni bulunmaktadır. Bu alt bileşenler, finan-
sal piyasalar üzerinde farklı dönemlerde farklı seviyelerde baskıya neden olabil-
mekte ve bu seviye ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Bu kapsamda, finansal pi-
yasaların maruz kaldığı baskının alt bileşenlerini tek bir değişkende toplayarak 
dönemler ve ülkeler arasında tutarlı bir karşılaştırma yapılabilmesine olanak ve-
ren birçok bileşik endeks oluşturulmuştur. Bu endekslerden en günceli ise Car-
darelli, Elekdağ ve Lall (2011) tarafından gelişmiş ülkeler için geliştirilen finan-
sal baskı endeksidir.  

Bu çerçevede, finansal baskıyı ölçmek amacıyla, çeşitli endeks ve değişkenler 
kullanılmaktadır. Döviz piyasası baskı endeksi de finansal baskı endeksinin alt 
bileşenlerini oluşturan endekslerden biridir. Döviz piyasası baskısıyla ilgili ilk 
çalışmayı yapan Girton ve Roper (1977) döviz piyasası baskısını, ‘‘Istenilen döviz 
kuruna ulaşabilmek için piyasaya yapılması gereken müdahalenin hacmi’’ olarak 
tanımlamışlardır. Bu çalışmadan esinlenen Tanner (2001) ‘‘Yönetilen kur rejimi 
(dalgalı veya sabit kur sistemleri) altında para arzı ve talebi arasındaki farklılık’’ 
olarak döviz piyasası baskısını tanımlayarak; döviz piyasası baskısının aslında 
uluslararası döviz rezervi ve döviz değişim oranının iki ana unsuru olduğunu be-
lirtmiştir. Kumah’a (2007) göre ise, döviz piyasası baskısı, ulusal paranın aşırı 
değer kaybetmesini engellemek için merkez bankalarınca para piyasasına müda-
hale amacıyla kullanılan bir araçtır (Dayı ve Akdemir, 2016: 153). 

Döviz piyasası baskısının daha iyi anlaşılabilmesi için, döviz piyasası- döviz kuru 
sistemleri ilişkisinin açıklanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Döviz 
piyasası baskısının en çok hissedildiği sistemler sabit ve dalgalı döviz kuru sis-
temleridir. Ulusal paranın likiditesi yüksek bir para veya hesap birimine 
bağlandığı sabit döviz kuru sistemi, merkez bankasının müdahalesine her an açık 
bir sistemdir. Sabit kur sistemi ile ulusal paranın yabancı paraya bağlanması so-
nucunda, yabancı para biriminin kullanıldığı ülkenin enflasyonu, fiyat istikrarı ve 
para arz ve talebinde meydana gelen değişim, döviz piyasası baskısını direkt 
etkilemekte ve sonuçları da sabit kur sistemini uygulayan ülkelere direkt 
yansımaktadır. Sabit kur sistemi, enflasyon hedeflemesi uygulayan ülkelerde dö-
viz fiyatlarında istikrar sağlasa da döviz rezervlerindeki değişimden dolayı döviz 
piyasası baskısını engelleyememektedir. Döviz piyasası baskısının, dalgalı döviz 
kuru sistemini uygulayan gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha şiddetli 
yaşandığı söylenebilir. Döviz piyasasında arz ve talebinin sürekli değişmesi, dö-
viz fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve fiyat aralıklarının açılması ile birlikte 
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döviz piyasası baskısının arttığı görülmektedir. Dalgalı döviz kuru sistemini uy-
gulayan bir ülkede fiyat istikrarının sağlanması, o ülkede yaşanan döviz piyasası 
baskısının gücü ile doğrudan ilişkilidir. Fiyat istikrarının sağlandığı ülkelerde, 
döviz fiyatlarında yüksek marjlarda değişim görülmediğinden döviz piyasası 
baskısı azalmaktadır (Dayı ve Akdemir, 2016: 154-155). 

Merkez bankalarının döviz piyasası baskısının etkisini indirebilmek ve döviz fi-
yatlarında istikrarı sağlayabilmek amacıyla uyguladıkları para politikaları ve 
araçları hem makroekonomik dengenin hem de fiyat istikrarının sağlanması 
açısından da önemli bir işleve sahiptir. Merkez bankaları döviz kurlarında isti-
krarı sağlayabilmek için çeşitli para politikası araçlarıyla müdahale etmektedir. 
Döviz piyasalarında kullanılan en önemli müdahale araçları; döviz kuru hedefle-
mesi, parasal hedefleme ve enflasyon hedeflemesidir (Özcan, 2006: 40-50). Dö-
viz kuru hedeflemesi, değer kaybetme riskine önlem olarak ulusal paranın, farklı 
bir para birimine bağlanmasıdır. Bu şekilde istikrarlı ve uluslararası geçerliliği 
olan bir para birimine bağlanan ulusal para ile döviz kuru sabitlenmiş olur. Bu 
işlemle para politikasının bağımsızlığını tehlikeye düşürmeden alınacak tedbirl-
erle dış ticarette fiyat istikrarının sağlanması beklenmektedir. Para arzıyla 
enflasyon arasındaki ilişkinin ölçülmesinde parasal hedefleme politikası önemli 
bir rol üstlenmektedir. Enflasyonun düşürülmesi, fiyat istikrarının sağlanması ve 
faiz oranlarının kontrol altına alınması, döviz fiyatlarında istikrarı beraberinde 
getirmektedir (Dayı ve Akdemir, 2016: 154). 1970’lerin başlarında sabit döviz 
kuru rejiminin değişmesiyle birlikte döviz kuru piyasalarındaki volatilite art-
mıştır. Bu nedenden dolayı da uluslararası varlık piyasaları arasındaki 
bağlantılar daha çok belirsizlik kazanmıştır. Volatilitedeki ve belirsizlikteki artış, 
hisse senedi piyasaları ile döviz kurları arasındaki ilişkinin araştırılmasını 
gündeme getirmiştir (İşcan, 2011: 237-251). 

Finans literatüründe, döviz kuru ve menkul kıymet piyasaları arasındaki ilişkiler 
temel olarak hisse senedi fiyatları ile döviz kuru arasındaki ilişkinin niteliği 
şeklinde ele alınmıştır. Bu kapsamda, ilgili değişkenler arasındaki karşılıklı 
bağlantıyı açıklayabilmek adına Geleneksel Yaklaşım (Traditional Approach) ve 
Portföy Dengesi Yaklaşımı (Portfolio Balance Approach) olmak üzere iki teori 
oluşturulmuştur. Dornbusch ve Fisher’in (1980) geliştirdiği geleneksel yaklaşım, 
döviz kurundaki bir değişmenin hisse senedi fiyatlarını etkileyeceğini, başka bir 
ifadeyle, döviz kurundan hisse senedi fiyatlarına doğru bir nedensellik ilişkisi 
olduğunu ifade etmektedir. Geleneksel yaklaşıma göre, döviz kurunun değişmesi 
ile uluslararası rekabetçi yapı ve dış ticaret dengesi etkilenerek ülkenin gelir 
düzeyi ve firmaların hisse senedi fiyatlarında bir değişim oluşmaktadır. Sonuç 
olarak, firmaların gelirleri ve hisselerinin fiyatlarının artmasıyla döviz kuru ve 
hisse senedi fiyatı arasında pozitif yönlü bir ilişki kendini göstermektedir (Berke, 
2012: 244).   

Branson’un (1983) geliştirdiği portföy dengesi yaklaşımında ise, hisse senedi fi-
yatları ile döviz kuru arasında negatif bir ilişki olduğu ve hisse senedi fiyatından 
döviz kuruna doğru bir nedensellik ilişkisinin geçerliliği ifade edilmektedir. 
Hisse senedi fiyatlarında meydana gelen bir artış, yatırımcının servetini 
artırırken, para talebinin yükselmesine neden olmaktadır. Para talebindeki artış 
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bir taraftan yabancı paranın değer kaybetmesine, diğer taraftan da hisse senedi 
fiyatlarının yükselmesi ile yatırımcıların yabancı para cinsinden olan varlıklarını 
elden çıkarmalarına ve daha fazla hisse senedi alabilmek için ihtiyaç duydukları 
para talep düzeyinin yükselmesine neden olmaktadır. Para talebinin artması faiz 
oranlarını yükseltmekte ve bu durumda daha fazla yabancı yatırımcı yurtiçine 
çekilebilmektedir. Böylece para talebinde meydana gelen artış yabancı paranın 
değerinin düşmesine yol açmaktadır (Abdalla ve Murinde, 1997: 25; Smyth ve 
Nandha, 2003: 699-700; Rahman ve Uddin, 2009: 167; İşcan, 2011: 241; Berke, 
2012: 247). 

3. LİTERATÜR 

Ekonomi ve finans literatüründe hisse senedi fiyatlarıyla döviz kurları arasın-
daki ilişkiyi inceleyen yerli ve yabancı literatürde birçok çalışma mevcuttur. 
Portföy dengesi yaklaşımı ve geleneksel yaklaşımın geçerliliklerini de irdeleyen 
bu çalışmalarda hem ilişkinin anlamlılık düzeyi hem de bu iki değişken arasın-
daki etkilemenin yönü bakımından farklı ampirik bulgulara ulaşılmıştır. Bu 
nedenle bu konuda bir görüş birliğine varılamamıştır. Aşağıda ise, döviz ve hisse 
senedi piyasası ilişkisini açıklamak için gerçekleştirilen çalışma bulguları 
özetlenmiş şekilde yer almaktadır.  

Franck ve Young (1972), 1967 ve 1971 yıllarında yapılan döviz kuru düzeltmel-
erinin, çok uluslu şirketlerin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisini inceleyerek 
bu anlamdaki ilk çalışmayı gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada, altı farklı döviz kuru 
kullanılmış ve bu iki finansal değişken arasında hiçbir ilişki bulunamamıştır. Ag-
garwal (1981) ise, yaptığı çalışmada Amerikan doları ile hisse senedi fiyatları 
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu tespit ederek; döviz kurundaki değişi-
min hisse senedi fiyatlarını, firmanın karlılığında değişim oluşturması nedeniyle 
etkilemekte olduğunu belirtmiştir. Aynı yönlü olan bu ilişkinin uzun dönemden 
daha çok kısa dönemde kuvvetli olduğu bulgularına ulaşmıştır. Geleneksel yak-
laşıma da atıfta bulunmuştur. Farklı bir çalışmada da Liu ve Wan (2012), Çin’de 
döviz kurları ile hisse senedi piyasası arasında uzun dönemli bir ilişkinin bulun-
madığını tespit ederek;  kısa dönemde özellikle Mortage krizi sonrasında, döviz 
kurlarından hisse senedi piyasasına doğru bir nedensellik ilişkisinin olduğu so-
nucuna ulaşmışlardır. Yine, Bahmani-Oskooee ve Sohrabian (1992), S&P 500 en-
deksi ile Amerikan doları arasındaki uzun dönem ilişkiyi araştırmışlardır. 
Çalışmada gerçekleştirilen eşbütünleşme analizi sonuçlarına göre yazarlar, uzun 
dönemde bu iki değişken arasında ilişki bulamamışlar ve yine kısa dönemde iki 
yönlü ilişkinin var olduğuna dair ampirik kanıtlar elde etmişlerdir. Abdalla ve 
Murinde (1997), çalışmalarında Güney Kore, Pakistan ve Hindistan’da döviz kur-
larından hisse senedi fiyatlarına doğru bir nedensellik ilişkisi bulmuşken; Fili-
pinler’de hisse senedi fiyatlarından döviz kurlarına doğru bir nedensellik tespit 
etmişlerdir.  

Nieh ve Lee (2001), G-7 ülkeleri için hisse senedi fiyatları ve döviz kurları arasın-
daki ilişkiyi araştırmışlar; bu iki değişken arasında uzun dönemli bir ilişki ol-
mamasına rağmen yine kısa dönemli anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir. Morley 
(2002), Avrupa Birliği ülkeleri arasında yaptığı çalışmada hisse senedi fiyatları 
ile döviz kurları arasındaki ilişkiyi ve bu ilişki çerçevesinde birliğe üye olan 
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ülkeler arasındaki yakınsamayı araştırmıştır. Sonuçta, İngiltere ve Hollanda’da 
hisse senedi piyasaları ile döviz kuru arasında istikrarlı bir kısa dönem ilişkisi 
olduğunu tespit ederken; İtalya ve Fransa için daha az istikrarlı bir ilişki, Al-
manya için istikrarsız bir ilişki elde etmiştir. Yapılan bu çalışmalar; kullanılan 
yöntemlerin farklılaştığını ve birçok ülke için farklı sonuçlara ulaşıldığını 
göstermektedir. 

Tabak (2006) çalışmasında, Brezilya’nın USD döviz kuru ve hisse senedi en-
deksine ait Ağustos 1994-Mayıs 2002 (1922 gözlem) dönemi günlük verilerini 
kullanmıştır. Lineer Granger nedensellik testi ve etki tepki analizi sonuçlarına 
göre, devalüasyon sonrası olan dönemde geleneksel yaklaşımı reddeden ve port-
föy dengesi yaklaşımını destekler nitelikte sonuçlar elde etmiştir. Lineer olma-
yan nedensellik testine göre ise, geleneksel yaklaşıma uyan döviz kurundan hisse 
senetlerine nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Ancak, uzun dönemli hiçbir ilişkiye 
rastlanmamıştır. Lean, Narayan ve Smyth (2011), çalışmalarında Asya’nın 8 
ülkesinin* Ocak 1991-Haziran 2005 dönemine ait hisse senedi endeksi ve döviz 
kuru verilerini kullanmışlardır. Granger nedensellik ve yapısal kırılma için 
kullandıkları panel Granger nedensellik ilişki testleri sonuçlarına göre hisse se-
netleri ve döviz kurları arasında belirgin olarak uzun dönemli nedensellik ilişkisi 
bulamamışlardır. Yau ve Nieh de (2009), çalışmalarında Tayvan ve Japon borsa 
endeksleri ve bu iki ülke arasındaki döviz kuruna ait Ocak 1991-Temmuz 2005 
arasındaki aylık (175 gözlem) verileri kullanmışlardır. Çalışma sonucuna göre, 
döviz kuruyla hisse senedi endeksleri arasında hiçbir nedensellik ilişkisi sap-
tamazken, endeksler arasında çift yönlü Granger nedensellik ilişkisi olduğunu 
tespit etmişlerdir.  

Ooi, Wafa, Lajuni ve Ghazali (2009), finansal kriz öncesinde ve sonrasında Tay-
land ile Malezya arasındaki döviz kuru ve hisse senedi piyasaları etkileşimini 
incelemişlerdir. Tayland için hem kriz öncesi hem de kriz sonrası dönemde port-
föy dengesi yaklaşımının öngördüğü gibi hisse senedi fiyatlarının döviz kurlarını 
etkilediğini bulmuşlar, Malezya için sadece kriz sonrası dönemde portföy 
dengesi yaklaşımını destekleyen sonuçlara ulaşmışlardır. 

Ayvaz (2006), hisse senetleri piyasası ve döviz kuru arasındaki ilişkiyi Ocak 
1991-Aralık 2004 dönemi için zaman serisi analizlerini kullanarak incelemiştir. 
Döviz kuru ile BIST 100 endeksi, mali sektör endeksi ve sanayi sektör endeksi 
arasında uzun dönemde istikrarlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Fakat döviz 
kuru ile hizmet sektör endeksi arasında ilişki bulamamıştır. Ayrıca, döviz kuru 
ile hisse senetleri fiyat endeksi arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu 
da tespit etmiştir. Erbaykal ve Okuyan (2007), 13 gelişmekte olan ülkede döviz 
kuru ve hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi panel veri analizini kullanarak 
incelemişler ve 6 ülkede uzun dönemde değişkenler arasında negatif bir ilişki ol-
duğunu tespit etmişlerdir. Hisse senedi fiyatları ile döviz kuru arasında Brezilya, 
Güney Kore ve Malezya’da çift yönlü; Endonezya, Filipinler, Macaristan, Meksika 
ve Tayland’da ise hisse senedi fiyatlarından döviz kuruna doğru bir nedensellik 
ilişkisi tespit edilmiştir. Çek Cumhuriyeti, Çin, Hindistan, Şili ve Türkiye’de ise bu 
değişkenler arasında bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır.  

                                                           
* Hong Kong, Endonezya, Japonya, Kore, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland. 
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Özmen (2007), Türkiye için hisse senedi fiyatları ile döviz kurları arasındaki iliş-
kinin varlığını farklı döviz kuru rejimleri altında 1989-2006 dönemi günlük ve-
rilerini kullanarak incelemiştir. Birim kök test sonuçları her iki değişkenin de se-
viyede durağan olmadığını göstermiştir. Johansen eşbütünleşme test sonuçları, 
2000 yılının analiz dışında bırakıldığı alt dönem sonuçları haricinde, değişkenler 
arasında uzun dönem ilişkinin varlığını göstermiştir. Toda-Yamamoto nedensel-
lik test sonuçları ise, 1989-1994 ve 1994-1999 dönemleri dışında, değişkenler 
arasında çift yönlü bir nedenselliğin varlığını ortaya koymuştur. Kriz öncesi ve 
2000 yılı analiz dışında bırakıldığında ise, değişkenler arasında tek yönlü bir ne-
densellik ilişkisinin olduğu ifade edilmiştir.  

Aslanoğlu (2008), 1999-2003 döneminde BIST 100 endeksi ile emisyon hacmi, 
döviz kuru ve faiz oranları arasındaki ilişkiyi zaman serisi analizleri yardımıyla 
incelemiştir. Elde edilen bulgulara göre, BIST 100 Endeksi ile emisyon hacmi ara-
sında güçlü bir ilişki tespit edilmiştir. Endeks üzerinde etkili olan diğer değişken-
ler ise sırasıyla faiz oranları ve döviz kurları olmuştur. Döviz kurunun ilişki kat-
sayısı düşük olsa da, BIST 100 endeksi üzerinde bir etkiye sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Yücel ve Özmen (2010), 1989-2009 döneminde faiz oranı, döviz kuru 
ve borsa endeksi değişkenlerinin ilişkisini zaman serisi analizleri yardımıyla 
araştırmışlardır. Çalışma sonucunda, değişkenler arasında uzun dönemli ilişki-
nin varlığı ve borsa endeksi ile döviz kuru arasında çift yönlü bir nedensellik iliş-
kisi belirlenmiştir.  

Elmas ve Esen (2011), Türkiye, Almanya, Fransa, Hollanda, Rusya ve Hindis-
tan’da yerel hisse senedi piyasa endeksleri ile döviz kuru arasındaki ilişkileri 
1999:01-2010:03 dönemi için zaman serisi analizleri yardımıyla araştırmışlar-
dır. Engle-Granger eş-bütünleşme testinde 1 ülke için ve Johansen eş-bütün-
leşme testinde ise 2 ülke için uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. Granger 
nedensellik testlerinde ise, 6 ülkenin her birinde değişken çiftleri arasında tek 
yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu nedensellik ilişkisi 4 ülkede dö-
viz kurundan piyasa endeksine doğru iken, 2 ülkede ise piyasa endeksinden dö-
viz kuruna doğrudur. Bu sonuçlar; hisse senedi fiyatları ile döviz kuru arasında 
4 ülkede geleneksel yaklaşımın geçerli olduğunu desteklerken, 2 ülkede ise port-
föy dengesi yaklaşımının geçerli olduğunu desteklemektedir.  

İşcan (2011), Aralık 2001-Aralık 2009 dönemi itibariyle Türkiye ekonomisinde 
dolar ve euro kurları ile hisse senedi piyasası arasındaki etkileşimi zaman serisi 
analizlerini kullanarak araştırmıştır. Elde edilen sonuçlar, değişkenler arasında 
uzun dönemli bir ilişkinin varlığını göstermiş ve portföy dengesi yaklaşımının 
geçerliliği konusunda güçlü kanıtlar ortaya koymuştur. Granger nedensellik testi 
ise, hisse senedi fiyatlarından döviz kuruna doğru tek yönlü bir sebep-sonuç bağı 
olduğunu yansıtmıştır. Nitekim, Berke (2012), çalışmasında portföy dengesi yak-
laşımının geçerliliğini doğrulayan sonuçlara ulaşmıştır. 01/04/2002-
31/07/2012 dönemi için Türkiye’de TL/USD döviz kuru ile BIST 100 fiyat en-
deksi arasındaki ilişki eşbütünleşme yöntemleri olan FMOLS, CCR ve DOLS 
kullanılarak araştırılmıştır. Üç testin sonuçları iki değişken arasında “negatif 
yönlü” bir ilişkinin var olduğunu; negatif yönde bir bulgu olması ulusal paranın 
değer kaybının (döviz kurunun artmasının) hisse senedi fiyatlarını düşüreceğini 
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göstermektedir. Bu durumda Türkiye’de döviz kuru yükseldikçe iktisadi ajan-
ların ulusal hisse senedi piyasasından çıkıp dövize olan taleplerini arttırdıkları 
sonucuna ulaşılmaktadır.  

Büberkökü (2013), altı gelişmiş ve üç gelişmekte olan ülkede döviz kuru ve hisse 
senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi zaman serisi analizleri yardımıyla incelemiştir. 
Analiz sonuçları, Kanada ve İsviçre'de hisse senedi fiyatlarından döviz kuruna 
doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin geçerli olduğunu; ancak Japonya, Al-
manya, İngiltere ve Avustralya’da ise herhangi bir nedensellik ilişkisinin söz ko-
nusu olmadığını göstermiştir. Ayrıca, Singapur ve Güney Kore’de döviz kurundan 
hisse senedi fiyatlarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin varlığı kanıtlan-
mış, Türkiye’de ise hisse senedi fiyatlarından döviz kuruna doğru tek yönlü ne-
densellik ilişkisi bulunmuştur. Ayrıca, Singapur hariç olmak üzere ilgili değişken-
ler arasında uzun dönemli bir ilişki olmadığı görülmüştür.  

Belen ve Karamelikli (2016), çalışmalarında ARDL eşbütünleşme yaklaşımını 
kullanarak Türkiye’de BIST 100 endeksi ile ABD dolar kuru arasında 
eşbütünleşme olduğunu bulmuşlardır. Döviz kurunun hisse senedi fiyatlarını 
beklentiye paralel olarak negatif yönde etkilediği ve uzun dönemli bir denge 
ilişkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. Buna göre döviz kurları (dolar) hisse 
senedi fiyatlarına etki etmektedir. İlişkinin yönü ise negatif çıkmıştır. Türkiye 
için elde edilen bu sonuçlar, literatürdeki geleneksel yaklaşımı destekler ni-
teliktedir.  

4. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada, döviz piyasası baskı endeksi ve hisse senedi piyasası arasındaki 
etkileşim incelenmektedir. Bu kapsamda, hisse senedi getirilerini etkileyen fak-
törlerin sabit olduğu varsayımı altında, döviz piyasası ve hisse senedi piyasası 
arasındaki ilişkinin yönü tespit edilmeye çalışılmaktadır. Söz konusu ilişkinin 
tahmininde 2003-2016 zaman aralığı için aylık frekansta zaman serileri 
kullanılmıştır. Uygulamanın verileri, döviz piyasası baskı endeksi ve BIST 100 
endeks getirisine ilişkin zaman serileridir.  

Literatüre bakıldığında (Cardarelli, Elekdağ ve Lall, 2011; Balakrishnan vd., 
2009; Ekinci, 2012; Llling ve Liu, 2006; Aklan vd., 2015) döviz piyasası baskı en-
deksinin, finansal sıkıntı endeksini hesaplamada kullanılan bir gösterge olduğu 
görülmektedir ki, bu finansal sıkıntı endeksi bankacılık piyasası, döviz piyasası, 
hisse senedi piyasası, kamu sektörü olmak üzere dört temel gösterge üzerinden 
hesaplanmaktadır. Dolayısıyla çalışmada literatür takip edilmiş ve bu gösterge-
lerden olan döviz piyasası baskı endeksi değişkenini hesaplamada kullanılalan 
veriler üzerinden ölçüm yapılmıştır. 

Balakrishnan vd. (2009), gelişmekte olan ülkeler için döviz piyasası baskı en-
deksini, döviz piyasasında meydana gelen baskıyı hesaplamak için kullanmıştır. 
Bu çalışmada da Balakrishnan vd. (2009) takip edilerek, döviz piyasası baskı en-
deksi (EMPI) kullanılmıştır. EMPI için hesaplamada kullanılan formül aşağıda 
yer almaktadır:  

𝐸𝑀𝑃𝐼𝑖,𝑡 =
(∆𝑒𝑖,𝑡−µ𝑖,∆𝑒)

𝜎𝑖,∆𝑒
−
(∆𝑅𝐸𝑆𝑖,𝑡−µ𝑖,∆𝑅𝐸𝑆)

𝜎𝑖,∆𝑅𝐸𝑆
                                                                    (1) 
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Eşitlik (1)’de yer alan ∆𝑒𝑖,𝑡, reel döviz kurundaki değişimi; ∆𝑅𝐸𝑆𝑖,𝑡, uluslararası 
rezervlerdeki değişimi; 𝜎, ilgili değişkenin standart sapmasını; µ, ilgili verinin 
ortalamasını ifade etmektedir. Eşitliğe bakılınca, reel döviz kurunda meydana 
gelen artma veya uluslararası rezervlerde meydana gelen azalma döviz piyasası 
baskı endeksinde yükselmeye sebep olacaktır (Elekdağ ve Kanlı, 2010: 2). 
Formülde yer aldığı üzere, döviz piyasası baskı endeksi değişkeninin hesapla-
masına esas teşkil eden değişkenler standardize edilmiştir. Endeksin pozitif 
değerler alması, döviz piyasası baskısının ortalamanın üzerinde değer aldığına, 
endeksin negatif değerler alması döviz piyasası baskısının ortalamanın altında 
değerler aldığına işaret etmektedir. Döviz piyası baskı endeksini hesaplamada 
kullanılan değişkenler Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden 
(EVDS) temin edilmiştir ve bu değişkenler dolar cinsinden analizlerde 
kullanılmıştır.  

Hisse senedi piyasasını temsil etmesi amacıyla kullanılan değişken olan BIST 100 

endeksi getirisi ise, 𝑅𝑡 = (
𝑝𝑡

𝑝𝑡−1
− 1)* formülü ile dolar cinsinden hesaplanmıştır. 

BIST 100 endeksine ilişkin veriler ise Borsa İstanbul resmi internet sitesinden 
temin edilmiştir.  

Bu çalışmada öncelikle doğru model seçimini yapmak için döviz piyasası baskı 
endeksi ve BIST 100 endeks getirisine ait zaman serisi verileri durağanlık sına-
masına tabi tutulmuştur. Bir zaman serisinin durağanlık özelliği taşıması için, 
ortalamasının ve varyansının zaman içerisinde sabit olması; ayrıca iki dönem 
arasındaki kovaryansının, bu kovaryansın hesaplandığı dönem itibariyle değil de 
sadece iki dönem arasındaki uzaklığa bağlı olması gerekir (Gujarati, 1999: 713). 
Bu çalışmada, ilk olarak durağanlık analizi yürütülmüştür. Serilerin birim kök 
içerip içermediklerinin araştırılmasında, Geliştirilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi 
uygulanmıştır. ADF testi ile değişkenlerin durağan olup olmadıkları boş hipotezi 
test edilmektedir. Boş hipotezin reddedilmesi durumunda serilerin durağan 
olduğu neticesine ulaşılmaktadır. ADF testi için (2) numaralı denklem tahmin 
edilmektedir. 

∆𝑧𝑡 = 𝛽1 +𝜑𝑧𝑡−1 + 𝛼𝑖 ∑ ∆𝑧𝑡−1
𝑝
𝑖=1 + 휀1                                                                 (2)  

Yukarıda yer alan (2) numaralı denklemde 𝑧𝑡 ilgili değişkenleri, ∆ birinci fark 
değerlerini; p, gecikme uzunluğunu; 휀 ise hata terimini iade etmektedir. 𝜑=0 boş 
hipotezinin reddedilmemesi durumu, serilerin durağan olmadığı anlamına 
gelmektedir.  

Durağanlık analizinin ardından, döviz piyasası baskı endeksi ve hisse senedi 
getirileri arasındaki ilişkiyi belirlemek için Vektör Otoregresyon (VAR) modeli 
kullanılmıştır. İktisadi değişkenler arasındaki ilişkilerin karmaşıklığı eşanlı 
denklem sistemlerinin kullanılma ihtiyacını artırmaktadır. İktisadi değişkenler 
arasındaki karmaşık ilişkilerin neticesi olarak içsel ve dışsal değişken tayininde 
yaşanan güçlükler analiz sonuçlarını tutarsız hale getirmektedir. Ayrıca eşanlı 
denklem sistemlerinde belirlenme sorunun ortadan kaldırılması için, yapısal 
model üzerinde bazı kısıtlamaların yapılması gerekmektedir. Eşanlı denklem 
sistemlerinden içsel-dışsal değişken ayırımı gibi güçlüklerin çözümüne olanak 

                                                           
*𝑅𝑡, t dönemine ilişkin getiriye; 𝑝𝑡, t dönemine ilişkin fiyata işaret etmektedir.  
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sağlayan VAR modeli ile belirtilen sorun ortadan kaldırılabilinmektedir (Mucuk 
ve Alptekin, 2008: 162). VAR modeli Sims (1980) tarafından geliştirilmiştir ve 
Sims (1980), bir ekonometrik modelde kullanılan her değişkenin bir diğer 
değişkeni etkileyebileceğini ve de bu değişkenlerinin de diğer değişkenlerden 
etkilenebileceğini öne sürmüştür.  

VAR modeller, yapısal model üzerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın dinamik 
ilişkileri vermekte ve zaman serileri için sıklıkla kullanılabilinmektedir. Zaman 
serileri arasındaki ilişkileri inceleyen ekonometrik çalışmalarda kullanılan VAR 
modeli, içsel ve dışsal değişken ayrımına gitmediği için bu yönüyle eşanlı 
denklem sistemlerinden ayrılmaktadır. VAR modelinin kurulması ile elde edilen 
paramatrelerin yorumlanmasından ise, tahmin sonuçlarının artıklarının analizi 
yapılarak, geleceğe ilişkin çıkarımların yapılması tercih edilmektedir (Tarı ve 
Bozkurt, 2006: 4-5). X ve Z değişkenleri için VAR modeli aşağıda yer almaktadır.  

xt = a10 + ∑ a11.ixt−i
p
i=1 + ∑ a12.izt−i +

p
i=1 ε1t                                                         (3) 

zt = a20 +∑ a21.ixt−i
p
i=1 + ∑ a22.izt−i +

p
i=1 ε2t                                                                (4) 

Yukarıda yer alan (3) ve (4) numaralı denklemlerde, ai0 sabit terim ve aij.k i’inci 
denklemdeki j’inci değişkenin k gecikmesine ait parametre, εit rassal hata terimi 
ve p gecikme sayısıdır. Modelde eşitliklerin sağ tarafında bulunan değişkenlerin 
birbiriyle aynı olduğuna dikkat edilmelidir. Sabit terim, modele değişkenlerin 
sıfırdan farklı ortalamalara sahip olması şartıyla dâhil edilmektedir (Güngör ve 
Yılmaz, 2008: 181).  

VAR modeli gecikme sayısı, p dikkate alınarak p’inci dereceden VAR olarak ifade 
edilir ve VAR(p) olarak gösterilir. Modelde içsel ve dışsal ayrımı yapılmadan 
bütün değişkenler içsel olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple araştırmacıların 
hangi değişkenlerin içsel, hangi değişkenlerin dışsal olduğuna karar vermelerine 
gerek yoktur. Çalışmada VAR modeli kapsamında, etki-tepki fonksiyonları ve 
varyans ayrıştırması ile değişkenlerin etkileşimi tespit edilmiştir. Etki-tepi 
fonksiyonları ile bir değişkene uygulanan şokun diğer değişkenler üzerindeki 
etkisi ölçülebilinmektedir. Varyans ayrıştırması ise her bir değişkenin öngörü 
hata varyansının sistemdeki her bir değişkene yüklenebilecek bileşenlerine 
ayırma oranı olarak tanımlanmaktadır (Tarı, 2011: 453).  

Çalışmada değişkenler arasındaki nedensellik ilişikisi ve nedensellik ilişkisinin 
yönü Granger nedensellik testi ile incelenmiştir. Granger nedensellik analizi; bir 
değişkenin cari değerleri ile diğer değişkenin geçmiş değerleri arasında bir 
ilişkinin olup olmadığını ve eğer bir ilişki varsa bu ilişkinin yönünü tespit etmeyi 
sağlamaktadır (Durkaya ve Ceylan, 2006: 87). Granger nedensellik testinde 
nedensel ilişkinin varlığı için (→ nedensel ilişkinin yönünü ifade etmek üzere), 
aşağıdaki hipotezlerin reddedilmesini gerektirmektedir: 

X → YiçinH0: ∑ λi = 0
r
i=1 Y → XiçinH0 :∑ ϕi = 0

s
i=1                  (5) 

Granger nedensellik testi uygulanırken, bağımlı değişken kendi gecikmeli 
değerleri ile regresyona tabi tutularak Akaike Bilgi Kriteri (AIC) veya Schwartz 
Bayesian Kriteri’ni (SIC) minimum yapan gecikme uzunluğu uygun gecikme 
uzunluğu olarak belirlenir. Ardından bağımlı değişken uygun gecikme uzunluğu 
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ile modele dahil edilir ve modele dahil olacak bağımsız değişkenin olası tüm 
gecikmeleri ile oluşan regresyon modellerinin AIC veya SIC değerleri elde edilir, 
daha sonra en küçük bilgi kiriterine işaret eden modeldeki bağımlı değişkenin 
gecikme sayısı da belirlenir. Belirlenen gecikme uzunluğu ile nedensellik analizi 
gerçekleştirilir (Kadılar, 2000: 54).  

5. BULGULAR VE YORUM  

1990 yılında Türk lirasının konvertibl para olarak ilan edilmesi ile TL speküla-
syon ve manipülasyonlara açık hale gelmiştir. Yine 1990’lı yıllarda uluslararası 
sermaye akımları gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru akmaya 
başlamıştır. Bu dönemlerde Türkiye’ye ise, 1991-1994 yılları hariç 1990 ve 1996 
yılları arasında spekülatif sermaye girişi yüksek oranlarda olmuştur. Sermaye gi-
rişinin yükselmesi ise yerli paranın değerinin artmasına sebep olmuştur. Körfez 
Savaşı, erken genel seçimler, iktidarların mali ve parasal disiplinde yetersiz poli-
tika oluşturmaları ile ortaya çıkan kamu finansman sıkıntıları, seçimlerin mali-
yetleri, dünya ekonomisine hakim genel durgunluk, 1994 yılı itibariyle 
uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunu düşürmel-
eri, bankaların açık pozisyonlarının artması, dış ticaret açığının yüksek olması 
sebebiyle artan develüasyon beklentileri gibi yaşanan olumsuzluklar 1990 ile 
1996 yılına kadar döviz piyasasında dalgalanmaların sebebidir (Kepenek ve 
Yentürk’ten Aktaran: Yalçıner ve Mutlu, 2014: 437).  

1995-1999 yıllarında ise siyasi istikrarsızlık artmış ve bu durum beraberinde 
ekonomik belirsizlikleri getirmiştir. 1997 yılında Tayland’da başlayan ve küresel 
kriz haline gelen kriz, Türkiye ekonomisi için olumsuz ortam oluşturmuştur 
(Kepenek ve Yentürk’ten Aktaran: Yalçıner ve Mutlu, 2014: 437). Şekil 1 ise, Tü-
rkiye için hesaplanan ve Şubat 2003- Ekim 2016 dönemini kapsayan döviz 
piyasası baskı endeksine ilişkin seyri vermektedir.  

Şekil 1: 2003-2016 Dönemi İçin Döviz Piyasası Baskı Endeksi 
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Şekil 1’de yer alan döviz piyasası baskı endeksi incelendiğinde, 2003-2010 yıllar 
arasında bazı istisnai durumlar hariç endeksin genel olarak negatif değerler 
aldığı görülmektedir. 2003-2004 yılları arası döviz piyasası baskı endeksi 
yükseliş yönünde sıçramalar görmüştür. Çünkü döviz alımları ile Merkez Bankası 
döviz kurunda yükselmeye sebep olmuştur (TCMB, 2003). Bu dönemde döviz ku-
runda meydana gelen artış döviz piyasasına olan baskıyı artırmıştır. 2004 yılında 
da Merkez Bankası yine döviz alımı ile baskının artmasına sebep olmuştur. Ancak 
döviz rezervini ılımlı artırarak döviz piyasasında baskının büyük sıçramalar 
yaşamasına Merkez Bankası engel olmuştur (TCMB, 2004). 2005 yılında ise, 
Merkez Bankası döviz alım ihaleleri ile toplamda 5.405 milyon dolarlık döviz 
alımı yaparak döviz piyasası baskısı ile spekülatif atak gerçekleştirmiştir (TCMB, 
2005).  

2002-2005 yılları arasında Merkez Bankası’nın uyguladığı enflasyon hedefle-
mesi politikasının başarılı olması ile finansal piyasalarda derinlik artmaya 
başlamış, finansal sektörün kırılganlığı azalmıştır. Ayrıca döviz kurunda ve fi-
nansal piyasalarda meydana gelen oynaklık azalmış, diğer taraftan risk primi 
düşmüştür (Yakupoğlu, 2010: 40). 2005 dönemine kadar ekonomik istikrar ile 
ters dolarizasyon süreci başlamış, portföy tercilerinde yatırımcılar TL cinsinden 
yatırımlara ağırlık vermişler ve TL’den altı sıfır atılması ile Yeni Türk Lirası’na 
geçilmiştir. Yine Şekil 1’de görüldüğü üzere, 2006 yılı itibariyle döviz piyasası 
baskısında artış meydana gelmiştir. Merkez Bankası 2006 yılı Haziran ayı itibari-
yle ihale ile döviz alımı yapmıştır (TCMB, 2006). 2002-2005 yılları arasında de-
vam eden ekonomik istikrar için 2006 yılında ciddi bir şok olmuştur ve Türkiye 
dahil gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları meydana gelmiştir. TL 
değerinde ise, %30’luk bir değer kaybı olmuştur (Yakupoğlu, 2010: 42). Merkez 
Bankası 2007 yılında da döviz alımı pozisyonunda kalmış ve bu durum yine döviz 
piyasasında baskıyı artırıcı özellik taşımıştır (TCMB, 2007).  

2008 yılında gerçekleşen kriz ise döviz piyasası baskısı ve Merkez Bankası müda-
haleleri arasındaki dengeleri bozmuş ve sermaye akımlarında oynaklık 
yükselmiştir. Bu dönemde de Merkez Bankası, doğrudan döviz alımı yaparak dö-
viz piyasasındaki volatiliteyi azaltmaya çalışmıştır (Yakupoğlu, 2000: 48). Ancak 
2008 yılı son aylarında Merkez Bankası döviz alım ihalelerini durdurmuş, bu du-
rum ise döviz piyasında derinliğin kaybolmasına bağlı olarak sağlıksız fiyat 
oluşumlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda 2008 yılı son 
çeyreğinde Merkez Bankası döviz satım ihaleleri gerçekleştirmiş ve piyasada dö-
viz likiditesini artırmaya çalışmıştır (TCMB, 2008). 2008 kriz yılında düşürülen 
döviz piyasası baskısı 2009 yılında Merkez Bankası’nın küresel ekonomiye 
ilişkin olumlu beklentileri ve artan sermaye akımlarının etkisiyle, likidite ve risk 
iştahının güçlenmeye başladığını düşünmesi üzerine döviz alım ihaleleri yap-
masıyla yükselmeye başlamıştır (TCMB, 2009). 

2010 yılında Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını %9’dan 
%11’e yükseltmiş ve döviz rezerv birikiminin hızlandırılması amacıyla esnek dö-
viz alım ihalesi yöntemini kullanmıştır. Bu durum döviz piyasasındaki baskıyı 
artıcı özellik taşımasına rağmen, döviz piyasası baskı endeksinde ani bir düşüş 
yaşanmıştır. Meydana gelen ani düşüş üzerinde etkili faktör ise, kısa vadeli yurt 
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dışı finansman imkanlarının bol ve düşük maliyetli olması sebebiyle oluşan hızlı 
kredi genişlemesidir (TCMB, 2010). 2011 yılında ise, küresel krizin borç krizine 
dönüşmesi, yükselen ekonomilere olan sermaye akımların azalması, Avrupa 
ülkelerinin kamu borçlarının büyümesi gibi faktörler risk iştahını olumsuz 
etkilemiştir. Yine bu dönemde de Merkez Bankası, düzenli döviz alım ihalesi 
yaparak, kısa vadeli sermaye akımlarının artırılması, rezervlerin güçlendirilmesi 
ve de TL üzerindeki aşırı değerleme baskının giderilmesi amacını gütmüştür 
(TCMB, 2011). Dolayısıyla döviz piyasası baskı endeksi 2010 yılında yaşadığı ani 
düşüşün üzerine 2011 yılında tekrar yükselişe geçmiştir.  

2012 yılı Merkez Bankası’nın kredilerin makul oranlarda büyümesine ve döviz 
kurundaki gelişmelerin iktisadi temellerle uyumlu olmasına dikkat ettiği yıldır. 
Bu dönemde döviz piyasası baskısı istikrarlı bir süreç takip etmiştir (TCMB, 
2012). 2013 yılında, Merkez Bankası 6. aydan itibaren 14,36 milyar dolar döviz 
satımı yaparak likidite sağlamaya çalışmıştır (TCMB, 2013) ve 2014 yılında 
Merkez Bankası yine diğer dönemlerde olduğu gibi kredi genişlemesi ile döviz 
rezervlerini güçlendirmeye çalışmıştır (TCMB, 2014). 2015 yılı itibariyle Merkez 
Bankası küresel finansal şokların etkileri hafifletmeye çalışmıştır ve döviz 
rezervlerinde birikimli artış şeklindeki dengeleme politikasına devam etmiştir. 
2015 yılında döviz piyasası baskı endeksine bakıldığında, döviz kurunun 
yükselmesi ile endeks yükselişe geçmiştir. Ancak Merkez Bankası yine döviz 
satışı yaparak baskıyı azaltmaya çalışmıştır (TCMB, 2015). Son olarak 2016 
yılında ise, Merkez Bankası Nisan ayına kadar döviz satışını doğrudan ihale ile 
yapmış ve 2016 itibariyle Nisan ayından sonra doğrudan döviz satışı yapıl-
mamıştır. Ağustos ve Eylül aylarında döviz kurundaki yükseliş ile artan baskı 
üzerine Merkez Bankası (Doğrudan ihale yöntemi ile olmayıp) enerji ithalatçısı 
kamu teşebbüslerine döviz satışı yapmıştır (TCMB, 2016). Bu durumlar ise döviz 
piyasasında meydana gelen baskıları hafifletici etki yapmıştır.  

Zaman serisi analizlerinde zaman serisinin durağan olması önem arz etmektedir. 
Eğer zaman serisi durağan değilse, tahmin edilen modelde sahte regresyon so-
runu ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple çalışmada ilk olarak ADF durağanlık 
testi yürütülmüş ve test sonuçları Tablo 1’de raporlanmıştır. Tablo 1’de yer alan 
harf sembollerinde EMPI, döviz piyasası baskı endeksini; R ise, BIST 100 endeksi 
getirisini ifade etmektedir.  

Tablo 1: ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler Seviye Değerleri 

Sabitli Sabitli/Trendli 

EMPI -10,33(a) -10,39(a) 

R -11,37(a) -11,62(a) 

*(a) ifadesi, %1 anlamlılık düzeyinde, değişkenlerin durağan olduklarını göstermektedir. 

Tablo 1’de yer alan ADF birim kök testi sonuçlarına göre, EMPI ve R değişken-
lerinin seviye değerleri olan I(0)’da durağan oldukları tespit edilmiştir. Uygu-
lama kapsamında yer alan değişkenlerin durağanlık özellikleri incelendikten 
sonra, değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için VAR modeli kurulmuştur. 
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Seçilen tüm değişkenleri bütün olarak inceleyen VAR modeli tahminlerinin 
doğru yapılması için uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. 
Tablo 2 VAR modeli için uygun gecikme uzunluğu belirleme kriterlerine ilişkin 
sonuçları vermektedir. 

Tablo 2: VAR Modeli Uygun Gecikme Uzunluğu Kriterleri 
Gecikme Uzunluğu LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -122,2127 NA  0,016682 1,582327 1,621260* 1,598139* 

1 -116,9392 10,34555* 0,016414 1,566104 1,682903 1,613540 

2 -112,1621 9,249924 0,016253* 1,556204* 1,750870 1,635265 

3 -111,7774 0,735041 0,017020 1,602260 1,874791 1,712944 

4 -109,7709 3,782953 0,017460 1,627655 1,978052 1,769963 

5 -107,0374 5,084007 0,017748 1,643788 2,072052 1,817721 

6 -104,7912 4,120281 0,018154 1,666130 2,172260 1,871687 

7 -102,7733 3,650363 0,018626 1,691379 2,275375 1,928560 

8 -102,3805 0,700453 0,019512 1,737331 2,399193 2,006137 

Tablo 2’ye bakıldığında, Likelihood Ratio (LR) kritik değerinin 1, Final Prediction 
Error (FPE) kritik değerinin 2, AIC kritik değerinin 2, SC ve Hannan Quinn (HQ) 
kritik değerlerinin 0 gecikme uzunluğuna işaret ettiği tespit edilmiştir. VAR 
modeli kapsamında tüm gecikme uzunlukları ile çalışılmış ve gecikme 
uzunluğunun 2 olması durumunda otokorelasyon sorununun ortadan kalktığı 
görülmüştür. Dolayısıyla uygun gecikme uzunluğu 2 olarak belirlenmiştir. 2 
gecikme uzunluğu ile çalışılarak kurulan VAR modelinin yapısal açıdan sorun 
taşıyıp taşımadığını tespit etmek amacıyla, hata terimleri için uygulanan 
otokorelasyon testi olan LM testi Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3: Otokorelasyon LM Testi Sonuçları 
Gecikme Uzunluğu LM-İst.   Olasılık (p) 

1 4,245064  0,3739 

2 4,655313  0,3245 

3 4,019074  0,4034 

4 1,850815  0,7632 

5 5,033692  0.2839 

6 4,693700  0,3202 

7 1,544421  0,8187 

8 2,873834  0,5792 

9 2,846055  0,5839 

10 5,949259  0,2030 

11 0,753793  0,9445 

12 6,439045  0,1687 

Tablo 3’teki sonuçlara göre, 12 gecikmeye kadar %5 anlamlılık düzeyinde 
otokorelasyonun olmadığı saptanmıştır. Hata terimlerinin varyansının bütün 
örneklem için sabit olup olmadığını belirlemek için gerçekleştirilen White 
Heteroskedasite (White Değişen Varyans Testi) testi sonucu Tablo 4’te yer 
almaktadır.  
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Tablo 4: White Değişen Varyans Testi Sonucu 

Ki-Kare sd Olasılık(p) 

39,36 48 0,80 

Tablo 4’te yer alan sonuçlarına bakıldığında, hata terimlerinin varyansının tüm 
gözlemler için değişmediği, yani değişen varyans sorunu olmadığı 
gözlemlenmektedir (p=0,80>0,05). Son olarak tahmin edilen VAR modelinin 
durağanlık koşulunu sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi gerekmektedir. VAR 
modelinin durağanlığı, katsayı matrisinin öz değerlerine bağlı bulunmaktadır. 
Katsayı matrisinin özdeğerleri birim çemberin içinde yer alıyorsa sistem 
durağan veya istikrarlı; ancak özdeğerlerin en az birtanesi birim çemberin 
dışında veya üzerinde ise sistem istikrarsız olarak değerlendirilmektedir. 

Şekil 2: AR Karakteristik Polinomun Ters Köklerinin Birim Çember Konumu 
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Şekil 2’de yer alan tahmin edilen modele ait AR karakteristik polinomun ters 
köklerinin birim çember içerisindeki konumu, modelin durağanlık açısından 
herhangi bir sorun taşımadığını, istikrarlı olduğunu göstermektedir. Döviz 
piyasası baskı endeksi ve BIST 100 endeks getirisi değişkenlerine ilişkin varyans 
ayrıştırması sonuçları Tablo 5 ve Tablo 6’da yer almaktadır.  

Tablo 5: Döviz Piyasası Baskı Endeksi ve BIST 100 Endeksi Getiri Oranları 
İlişkisinde Döviz Piyasası Baskı Endeksi Değişkeninin Varyans Ayrıştırma 

Sonuçları (%) 
Dönemler Standart Hata R EMPI 

1 1,339217 14,79540 85,20460 

2 1,385163 20,33775 79,66225 

3 1,405270 20,49186 79,50814 

4 1,407054 20,65910 79,34090 

5 1,407562 20,65352 79,34648 

6 1,407650 20,66026 79,33974 

7 1,407662 20,65999 79,34001 

8 1,707666 20,66022 79,33978 

9 1,407666 20,66021 79,33979 

10 1,407666 20,66022 79,33978 
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Tablo 5’te yer alan döviz piyasası baskı endeksi varyans ayrıştırması sonuçlarına 
göre, döviz iyasası baskı endeksi ilk dönem itibariyle %14 civarında bir oranda 
BIST 100 endeks getirisinden etkilenmektedir. 2. dönemde döviz piyasası baskı 
endeksi, BIST 100 endeks getiri oranı değişkeninden %20 gibi bir oran 
dolaylarında etkilenmeye başlamış ve bu etkilenme oranı %20 civarlarında 10. 
döneme kadar devam etmiştir.  

Tablo 6: Döviz Piyasası Baskı Endeksi ve BIST 100 Endeksi Getiri Oranları 
İlişkisinde BIST 100 Endeksi Getiri Oranları Değişkeninin Varyans Ayrıştırma 

Sonuçları (%) 

Dönemler Standart Hata R EMPI 

1 0,099951 100,0000 0,000000 

2 0,101011 99,0071 0,599287 

3 0,101143 99,23713 0,762874 

4 0,101169 99,21277 0,787232 

5 0,101170 99,21098 0,789023 

6 0,101171 99,20988 0,790116 

7 0,101171 99,20986 0,790141 

8 0,101171 99,20982 0,790184 

9 0,101171 99,20982 0,90184 

10 0,101171 99,20981 0,90185 

Tablo 6’da raporlanan BIST 100 endeks getirisi varyans ayrıştırması sonuçlarına 
göre, BIST 100 endeks getirisi ilk dönem tamamen kendi dinamikleri tarafından 
belirlenmektedir. 2. dönemden itibaren döviz piyasası baskı endeksi hisse senedi 
getirileri üzerinde etkili olmaya başlamış, ancak bu oran %0,79 gibi oldukça 
düşük seviyelerde seyretmiştir ve BIST 100 endeks getirisinin döviz piyasası 
baskı endeksinden etkilenme oranının düşüklüğü 10. döneme kadar devam 
etmiştir.  

Döviz piyasası baskı endeksi ve BIST 100 endeks getirisi değişkenlerine ilişkin 
etki-tepki fonksiyonlarına ait grafikler ise, Şekil 3’te verilmiştir.  
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Şekil 3. Döviz Piyasası Baskı Endeksi ve BIST 100 Endeks Getiri İlişkisi İçin Etki-
Tepki Fonksiyonları 
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Şekil 3’te yer alan döviz piyasası baskı endeksi ve BIST 100 endeks getiri oranları 
ilişikisi için elde edilen etki-tepki fonksiyonlarına bakıldığında, BIST 100 endeks 
getiri oranlarına uygulanan bir birimlik standart sapmalık şok karşısında, döviz 
piyasası ilk dönemlerde negatif yönlü, ilerleyen dönemlerde pozitif yönlü tepki 
vermiş ve bu etki zamanla ortadan kaybolmuştur. Döviz piyasası baskı endeksine 
uygulanan bir birimlik standart sapmalık şok karşında ise, BIST 100 endeks 
getirisi önce negatif yönde tepki vermiş ve bu tepki ilerleyen dönemlerde pozitif 
olup zamanla da ortadan kaybolmuştur. Son olarak değişkenler arasındaki 
ilişkinin yönünü veren Granger nedensellik analizi sonuçları Tablo 7’de yer 
almaktadır.  

Tablo 7: Granger Nedensellik Analizi 

İlişkinin Yönü  İstatistik (χ2) Olasılık (p)  

EMPI→R 0,74 0,47 

R→EMPI 4,86 0,00 

*Uygun gecikme uzunluğu 2 olup, AIC ve SIC esas alınarak elde edilmiştir. 

Tablo 7’de yer alan Granger nedensellik analizi sonuçlarına bakıldığında, BIST 
100 endeks getirisi değişkeninden döviz piyasası baskı endeksi değişkenine 
olmak üzere tek taraflı nedensellik olduğu görülmektedir. Bu durumda, hisse 
senedi piyasasında meydana gelen değişimin döviz piyasası baskı endeksinde 
değişim meydana getirebileceği söylenebilir.  

6. SONUÇ 

Şubat 2003-Ekim 2016 dönemini kapsayan bu çalışmanın amacı, döviz piyasası 
baskı endeksi ve hisse senedi piyasası ilişkisini Türkiye için için incelemektir. Bu 
kapsamda döviz piyasası baskı endeksi hesaplanmış ve hisse senedi piyasası ile 
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olan ilişkisi VAR modeli ile incelenmiştir. Hesaplanan bu baskı endeksi, inceleme 
döneminde meydana gelen krizlerin, önemli olaylarla gelen değişimlerin, talep 
ve politika farklılıklarının meydana geldiği yılları tahmin etmede başarılı 
olmuştur. Bu sonuçlar Aycan ve Mutlu (2014) ve Ekinci (2013) tarafından Tü-
rkiye için döviz piyasası baskı endeksi ölçümüne ilişkin yaptıkları çalışmalarında 
elde ettikleri bulgular ile tutarlılık arz etmektedir.  

Çalışmada, döviz piyasası baskı endeksinin hesaplanmasının ardınan bu en-
deksin hisse senedi piyasası olan ilişkisine bakılmıştır. Bu bağlamda kurulan VAR 
modeli kapsamında etki-tepki fonksiyonları ve varyans ayrıştırması sonuçlarına 
göre döviz piyasası baskı endeksi ve BIST 100 endeksi getiri oranları değişken-
lerinin etkileşim içinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca uygulama kapsamında 
gerçekleştirilen Granger nedensellik analizleri ise, BIST 100 endeks getiri oranı 
değişkeninden döviz piyasası baskı endeksi değişkenine doğru nedensellik 
ilişkisi olduğu belirlenmiştir. BIST 100 endeks getirisi değişkeninden döviz 
piyasası baskı endeksi değişkenine doğru olan nedesellik ilişkisi bulgusuna göre, 
(Varyans ayrıştıması ve etki-tepki analizlerine ilişkin sonuçlar Granger nesellik 
analizlerini desteklemektedir) Türkiye için döviz piyasası ve hisse senedi 
piyasası ilişkisinde portföy dengesi yaklaşımının geçerli olduğu, geleneksel yak-
laşımın geçerli olmadığı görülmektedir. Bu çalışmada döviz piyasası ve hisse 
senedi piyasası ilişkisi için VAR modelinden ve Granger nedensellik analizlerin-
den elde edilen sonuçlar ise, Berke (2012) tarafından Türkiye döviz piyasası ve 
hisse senedi piyasası ilişkisi üzerine yapılan çalışmanın bulguları ile uyum arz 
etmektedir. Hisse senedi piyasalarının döviz piyasaları için açıklayıcı değişken 
olma özelliği taşıması ise, hisse senedi piyasasına olan talebin azalmasının ulusal 
paranın değer kaybedip, döviz kurunun değer kazanmasına sebep olabileceği so-
nucunu beraberinde getirmektedir. Eğer hisse senedi piyasasına olan talep ar-
tarsa, ulusal para değer kazanır ve bu durum döviz kurlarının düşmesine sebep 
olabilir. Çalışmaya, döviz piyasası baskı endeksinin yanısıra, finansal sıkıntı en-
deksinin hesaplanmasına esas teşkil eden diğer baskı endekslerinin dahil 
edilmesiyle ve bu endekslerle hisse senedi piyasasının ilişkisinin ölçülmesiyle 
elde edilecek bulguların, sermaye piyasalarımıza yararlı olabileceği 
düşünülmektedir.  
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ENDÜSTRİ 4.0’IN İŞGÜCÜ PİYASASINA ETKİSİ 
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Ayşenur ŞAKALAK§ 

 

ÖZET 

Küreselleşen dünyada ekonomiler ve işletmeler için rekabet imkânları her geçen 
gün zorlaşmaktadır. Bu süreç benzer şekilde emek piyasasında çalışanlar açısın-
dan bir takım sorunları beraberinde getirmektedir. Hem işletmeler hem de 
çalışanlar açısından değişime uyum sağlamak ve yeni “Motto” olarak karşımıza 
çıkan Endüstri 4.0’a adapte olmaları önem arz etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, emek piyasasında sanayileşme devrimlerinden günümüze 
kadarki değişim ve gelişimlerden hareketle Endüstri 4.0’ın ortaya çıkaracağı 
etkileri analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikli olarak sanayi devrim-
lerinden hareketle Endüstri 4.0’ın tarihsel gelişim süreci incelendikten sonra 
Endüstri 4.0’a geçişin ortaya çıkaracağı avantaj ve dezavantajlar ele alınacaktır. 
İncelemelerde Almanya ve Türkiye örneklerinden hareketle geleceğe ilişkin bir 
takım öngörülerde bulunulacaktır. 

Ulusal ve uluslararası ölçekte üretim yapan işletmeler rekabet üstünlüğüne sa-
hip olabilmek amacıyla Endüstri 4.0 stratejilerine adaptasyon için büyük çaba 
harcamaktadırlar. Bu süreçte yapılması gereken en önemli şey, üretim sü-
reçlerinde teknolojinin yoğun bir şekilde kullanılmasıdır. Bu durum, firmaların 
yeni teknolojilere olan ihtiyaçlarını daha da ön plana çıkarmaktadır. Firmaların 
Endüstri 4.0’a uyum sağlayabilmeleri ülkelerin ekosistemleri ile doğrudan ilgi-
lidir. Hem firmaların hem de istihdam edilenlerin bu sürece uyumu için plan ve 
proje odaklı politikaların bir bütün olarak hayata geçirilmesi önem arz etmekte-
dir. Uluslar arası rekabet ortamında oyunun oyuncusu olmak yerine oyunun ku-
rallarını koyan bir ekonomiye dönüşüm, ekonominin her alanında Ar-Ge ve ye-
nilik faaliyetlerinin ve kapasitesinin artırılmasına bağlıdır. 

Anahtar sözcükler: Sanayi Devrimi, Endüstri 4.0, Türkiye, Emek Piyasası 

ABSTRACT 

In the globalizing world, opportunities for competition for economies and busi-
nesses are becoming increasingly difficult. Similarly, this process brings with it a 
number of problems in terms of those who work in the labor market. It is crucial 
that both businesses and employees should adapt to change and adapt to Indus-
try 4.0 as the new "Motto". 
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The aim of this study is to analyze the effects that Industry 4.0 will have on the 
labor market, moving from day-to-day changes and developments in the indus-
trialization revolutions. To this end, the advantages and disadvantages that will 
arise from the transition to Industry 4.0 will be discussed, firstly considering the 
historical development process of Industry 4.0, in the light of industrial revolu-
tions. In the examinations, a number of predictions will be made regarding the 
future with examples from Germany and Turkey. 

National and international manufacturing enterprises are making great efforts 
to adapt to Industry 4.0 strategies in order to have competitive advantage. The 
most important thing to do in this process is the use of technology intensively 
during production processes. This situation puts more emphasis on companies' 
needs for new technologies. The ability of companies to comply with Industry 4.0 
is directly related to the ecosystems of countries. It is important that both the 
companies and those employed are given a vision as a whole as a plan and pro-
ject-oriented policies to adapt to this process. An economic transformation that 
puts the rules of the game instead of being game players in the international com-
petition depends on increasing the R & D and innovation activities and capacity 
in every aspect of the economy. 

Keywords: Industrial Revolution, Industry 4.0, Turkey, Labor Market 

1.GİRİŞ 

Rekabet kavramı sanayi devrimleriyle birlikte sihirli bir kavram olarak iktisadi 
faaliyetlerdeki yerini almıştır. John Locke tarafından insanların mutluluğunu ar-
tırma anlamında devredilemez bir hak olarak görülen rekabet, günümüz ekono-
milerini şekillendiren temel süreçlerden biri olmuştur. Bu nedenle firmaların ve 
endüstrilerin rekabet güçlerini artırma anlamında tercih edecekleri stratejiler ve 
politikalar, mikro ölçekte firmaların piyasa içerisindeki performanslarını makro 
ölçekte ise endüstrilerin uluslararası piyasalardaki başarılarını etkilemektedir. 
Teknolojideki hızlı değişmelere ve bu değişmelerin yol açtığı yoğun ve şiddetli 
rekabete uyum sağlayarak kurumsal yaşamların sürekli kılınması her geçen gün 
daha önemli hale gelmektedir (Şimşek ve Çelik, 2016: 383).Rekabeti önemseme-
yen veya gereken dikkati göstermeyen her aktör, kriz ortamı ile karşı karşıya ka-
lacağını unutmamalıdır (Çelik, 2010: 27). 

Rekabet sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, her düzeyde strateji geliş-
tirilmesine bağlıdır. Strateji kavramına ilişkin olarak üzerinde mutabık kalınan 
bir tanımlama bulunmamaktadır. Bu sorun, strateji kavramının günümüzde 
farklı alanlarda kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Oyun teorisi çerçevesinde 
iktisat biliminde strateji, oyuncuların akla gelebilecek her türlü durum karşısında 
nasıl hareket edeceklerini ortaya koyan oyun planı olarak tanımlanmaktadır 
(Türkkan, 2001: 35). Strateji kavramının tanımlanması konusunda ortaya çıkan 
güçlükler, rekabet kavramının tanımlanmasında da söz konusudur. Bu bağlamda 
rekabeti oluşturan unsurlardan hareketle çeşitli tanımlamalar yapılmaya çalışıl-
maktadır. Rekabetin fazla işlenmediği Klasik İktisat teorisinde rekabet, varlığı 
sezgisel olarak algılanan bir kavram olarak tanımlanmıştır (Scherer, 1980: 4). Li-
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beral iktisadın kurucularından birisi olan A. Smith ise rekabeti, yarışmadaki ta-
rafların davranışlarına benzetmiş ve rekabetin mal miktarının sınırlı olmasından 
kaynaklandığını iddia etmiştir. Rekabeti firmaların piyasadaki değişikliklere 
uyum sağlamada bir araç olarak gören Smith’e göre rekabet, girişimcilerin kâr 
elde etmek amacıyla diğerlerinin faaliyetlerini zorlaştırmadır (Akıncı, 2001: 4). 
Diğer taraftan modern iktisat biliminin öncülerinden olan Stigler ise rekabeti, 
her bir alıcının sonsuz miktarda talep ile karşılaştığı piyasa olarak tanımlamıştır 
(Stigler, 1966: 87). Tüm bu açıklamalar doğrultusunda rekabet, nispeten adil bir 
yarışma ortamında birden çok katılımcının, yarışma kurallarına bağlı kalarak, eş-
zamanlı veya eş-anlı olarak sınırlandırılmış bir hedefi gerçekleştirme veya arzu 
edilen bir konumu elde etme amacıyla yaptıkları mücadeleler şeklinde tanımlan-
maktadır (Ott, 1985: 320). 

Rekabette firma teorisinde veya diğer bir ifade ile firmaların rekabet teorisinde 
son zamanlarda önemli gelişmeler görülmektedir. Bu gelişim süreci, politika ya-
pıcı ve uygulayıcıların, firma danışmanlarının, endüstri iktisatçıları ve oyun teo-
risyenlerinin yeni çalışmalarıyla devam etmektedir. Rekabet teorisindeki ilerle-
menin en önemli nedeni, endüstri iktisadı içerisinde değerlendirilen uygulamalı 
oyun teorisindeki gelişmelerdir (Çoban, 2003: 40-41).  

Rekabet teorisinin yeni açılımı Endüstri 4.0 ve onun sektörel uygulamalarıdır. Bu 
bağlamda buhar makinesinin icadı ve bunun üretim süreçlerine entegrasyonu ile 
başlayan I. Sanayi Devrimi Endüstri 1.0 olarak adlandırılırken, elektrik ener-
jisinin üretim sürecinde kullanılmasıyla başlayan süreç II. Sanayi devrimi ve 
Endüstri 2.0 olarak nitelendirilmektedir. Bilgi-İşlem teknolojilerindeki 
değişmelerin yanı sıra elektroniğin sürüklediği III. Sanayi devrimi Endüstri 3.0 
olarak adlandırıldığında akıllı makinelerin, robotik üretimin ve nesnelerin inter-
neti olarak ifade edilebilecek gelişmeler günümüzde Endüstri 4.0’ın çerçevesini 
oluşturmaktadır (Kabaklarlı, 2016: 5). 

Endüstri 4.0, bütün iktisadi karar birimlerini değişime uyum sağlamaya zorla-
makta ve değişimi yönetmeye teşvik etmektedir. Bu kapsamda ulusal ve 
uluslararası ölçekte faaliyet gösteren işletmeler rekabet üstünlüğüne sahip 
olabilmek adına üretim süreçlerinde teknolojinin yoğun bir şekilde kullanılmak-
tadırlar. Firmaların Endüstri 4.0’a uyum sağlayabilmeleri ülkelerin ekosistemleri 
ile doğrudan ilgilidir. Hem firmaların hem de istihdam edilenlerin bu sürece 
uyumu için plan ve proje odaklı politikaların bir bütün olarak hayata geçirilmesi 
önem arz etmektedir. Uluslararası rekabet ortamında oyunun oyuncusu olmak 
yerine oyunun kurallarını koyan bir ekonomiye dönüşüm, ekonominin her 
alanında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin ve kapasitesinin artırılmasına bağlıdır. 

Yapılan çalışmalar Endüstri 4.0’ın başta büyüme olmak üzere sektörlerin verim-
lilikleri üzerinde pozitif yönde etkilerinin olacağına işaret etmektedir. Bu 
kapsamda Endüstri 4.0’a uyum sağlayan firmaların üretim maliyetlerini %15-25 
arasın da düşürebileceği öngörülmektedir. Endüstri4.0 sayesinde üreticilerin 
gelişmiş donanım ve yeni veri uygulama isteği, müşterilerin kişiselleştirilmiş 
ürünlere yönelik gittikçe artan talebiyle paralel olarak artacaktır. Bunun sonucu 
şirketlerde ciro artışı yaşanacaktır. İstihdam konusunda farklı tartışma ve yak-
laşımlar olmakla birlikte üretim sektöründe %6-%10 civarında istihdam 
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artışının ortaya çıkabileceği ifade edilmektedir. Tüm bu olumlu yanlarına karşın 
firmaların üretim süreçlerini Endüstri4.0’a adapte edebilmeleri, cirolarının %1 
ile %1,5’ini yatırıma ayrılmalarına bağlıdır(EBSO, 2015: 26). 

Endüstri 4.0 konseptinden ilk olarak 2011 yılında Hannover Fuarı'nda bah-
sedilmiştir.2012 yılında Robert Bosch Gmbh ve Kagermann tarafından oluştu-
rulan çalışma grubu tarafından hazırlanan ve Alman Federal Hükümetine sunu-
lan raporda Endüstri 4.0 kavramına atıfta bulunulmuştur. 8 Nisan 2013’de Han-
nover Fuarı çalışma grubunun nihai raporunda Endüstri 4.0 kavramı yer almıştır 
(Elektrik Port, 2014).Birbirlerine bağlı süreçlerin iletişim halinde olduğu, inter-
net üzerinden birbirine bağlı eşyaların veri toplayıp üretim sürecini tamamen 
değiştirdiği, makinelerin insanlarla etkileşimini öne çıkaran Endüstri 4.0, şir-
ketlerin birbirinebağlı kurumlar olmalarına imkân sağlamaktadır (EKOIQ, 2014: 
4-5). 

Bu çalışmada, Endüstri 4.0’ın emek piyasasında ortaya çıkaracağı etkilerin analiz 
edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikli olarak sanayi devrim-
lerinden hareketle Endüstri 4.0’ın tarihsel gelişim süreci incelenmiş; Endüstri 
4.0’a geçişin ortaya çıkaracağı avantaj ve dezavantajlar ele alınmıştır. 
İncelemelerde Almanya ve Türkiye örneklerinden hareketle geleceğe ilişkin bir 
takım öngörülerde bulunulmuştur. 

2. LİTERATÜR 

Forschungsunion ve ACATECH (2013) tarafından yapılan çalışmada endüs-
trileşme sürecinin işyerlerinde ve sosyal hayatta ortaya çıkardığı etkiler ve 
değişimler ele alınmıştır. Bu kapsamda yeni iş fırsatları ve iş modelleri üzerinde 
durulmuştur. Endüstri 4.0’ın Almanya ekonomine olan etkisi ülke karşılaştırma-
larından hareketle analiz edilmiştir. 

SIEMENS (2014), EKOIQ (2014) ve EBSO (2015) tarafından yapılan çalışmalarda 
endüstri devrimlerinin gelişimi ve üretim süreçlerinde yapılması gereken değişi-
klikler ele alınmıştır. Türkiye’de verimliliğin artırılabilmesi için bilişim 
teknolojilerinden yararlanmanın önemine dikkat çekilmiştir. Bu kapsamda 
üretim merkezlerinin kurulmasının yanı sıra değişime uyum sağlayan firmaların 
elde edebileceği avantajlar üzerinde durulmuştur. Endüstri 4.0 devriminin 
etkileri ve muhtemel sonuçları dikkate alınarak, geleceğe yönelik öngörülerde 
bulunulmuştur. 

Çeliktaş vd., (2015) tarafından yapılan araştırmada gelişmiş ülkelerin lid-
erliğinde gerçekleşen endüstriyel devrimlerin etkileri karşılaştırmalı olarak ele 
alınmaktadır. Türkiye’nin orta gelir tuzağında olduğundan hareketle, bu tuzak-
tan kurtulmanın yolları analiz edilmiş ve farkındalık yaratmanın öneminden ha-
reketle bir takım politika önerileri geliştirilmiştir. 

Baysal (2015) ve Davies (2015)çalışmalarında üretim sürecinde dijitalleşmenin 
önemine atıfta bulunarak, Endüstri 4.0 için firmaların üretim süreçlerinin ye-
niden tasarlamaları gerekliliğe vurgu yapmıştır. Bu kapsamda Endüstri 4.0’la 
birlikte gelecekte insan ve makinelerin rollerinin değişeceği, bu sürece uyum 
sağlama açısında ülkelerin mevcut konumları ele alınmıştır. 
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BCG (2015)  ile TÜSİAD ve BCG (2016) tarafından yapılan araştırmalarda Endüs-
tri 4.0’ın temellerini oluşturan akıllı fabrikalar/robotlar, büyük verilerin işlen-
mesi, nesnelerin interneti, 3-D baskı ve bulut teknolojisi gibi teknoloji eğilimleri 
ile açıklanmıştır. Endüstri 4.0’a geçilmesinin ortaya çıkaracağı avantajlar ve 
dezavantajlardan hareketle Almanya ekonomisi için ortaya çıkabilecek mu-
htemel etkiler analiz edilmiştir. Ayrıca Türkiye için Endüstri 4.0’ın kavramsal 
açıdan tartışılmasının ziyade eyleme geçilmesinin önemine işaret edilmektedir. 
Bu kapsamda Endüstri 4.0 devriminin yakalanması ve öncü ülkeler arasında yer 
alınması için gerekli olan endüstriyel dönüşüm için tüm aktörlerin işbirliği 
içerinse olmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Dönüşümden sorumlu tüm 
aktörlerle, sanayi 4.0 yaklaşımının bütün boyutlarının ele alındığı, hem stratejik 
hem operasyonel ihtiyaç ve uygulamaların önemi ve gerekliliği vurgulanmak-
tadır.  

Özülke (2016) ve Gökbulut vd., (2016) tarafından yapılan çalışmada Endüstri 
4.0’ın Türkiye ekonomisine potansiyel etkileri analiz edilmiştir. Bu sürecin özel-
likle işgücü piyasasını ve çalışanları etkileyeceği belirtilerek, çalışanların kariyer 
planlarını yaparken yeteneklerini dikkate almaları ve başarılı olabilecekleri alan-
larda uzmanlaşmaları gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda firmaların da iş 
yapış şekillerini ve sistemlerinin sürece göre revize etmeleri gerektiğine vurgu 
yapılmıştır. 

3.ENDÜSTRİ 4.0: TÜRK VE ALMAN EKONOMİLERİNE ETKİSİ 

Ücretler, verimlilik, enerji maliyetleri ve döviz kuru gibi göstergeler dikkate 
alınarak hesaplanan BCG (The Boston Consulting Group) Global Üretim Maliyeti 
Endeksine göre Türkiye’nin ortalama üretim birim maliyeti 98, ABD’nin 100 ve 
Almanya’nın ise 121 olduğu belirlenmiştir. Buna göre, Türkiye’nin ortalama 
üretim maliyetleri, Almanya’ya göre % 23, ABD’ye göre % 2 daha düşüktür. Bu 
tespit Türkiye’nin küresel değer zincirinden pay almak ve ihracat platformunu 
güçlendirmek için bir rekabet avantajını sahip olduğunu göstermektedir (Mo-
ment, 2016). Ayrıca Türkiye stratejik coğrafi konumuna da bağlı olarak çeşitli 
avantajlara sahiptir. 

Almanya, özellikle imalat sanayinde Dünya’nın öncü ekonomilerinden birisidir. 
Almanya’nın imalat sanayisindeki söz konusu başarısı, küresel bilişim 
teknolojisine yapmış olduğu yatırımlara, güçlü makine alt tapısına, Know-How’a 
dayalı üretim sistemlerine ve otomasyon mühendisliğindeki başarılı uygulama-
larına bağlıdır (Forschungsunion ve ACATECH, 2013: 5). BCG tarafından Endüs-
tri 4.0 kapsamında yapılan analizlere göre Alman sanayisinin önümüzdeki 10 yıl 
içindeki verimlilik kazancının toplam üretim maliyetinin % 5-8 düşmesine de 
bağlı olarak 90-150 milyar Euro arasında olacağı tahmin edilmektedir (BCG, 
2015: 7-8). 

Endüstri 4.0 uygulamalarının artması, Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin 
üzerindeki rekabet baskısını artıracaktır. Türkiye’nin küresel rekabetçiliğinde 
yaşayabileceği olası bir zayıflama bir küresel pazar payının azalmasına diğer 
taraftan da işgücü kalitesinin düşmesine ve işsizliğin artmasına neden olacaktır. 
Endüstri 4.0’a entegre olamaması halinde Türkiye, yatırımların azaldığı, düşük 
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katma değerli malların üretildiği, kısır döngüye sahip bir ekonomiye dönüşmeye 
başlayacaktır. Bu senaryolar doğrultusunda Endüstri 4.0’ın Türk ve Alman 
ekonomileri üzerindeki olası etkileri Şekil-1 yardımıyla özetlenmiştir. 

Şekil- 1: Endüstri 4.0’ın Türk ve Alman Ekonomilerine Potansiyel Etkisi 

 

Kaynak: TÜSİAD ve BCG, 2016: 36. 

Şekil-1’ye göre Almanya’nın Endüstri 4.0’a geçmesi halinde hali hazırda Türkiye 
ile Almanya arasında %23 düzeylerinde olan üretim maliyeti farkı 10 yıl içerinde 
% 5 düzeylerine gerileyecektir. Bu sonuç Türkiye’nin sahip olduğu maliyet 
avantajının ortadan kalması anlamına gelmektedir. Şeklin incelenmesinden de 
anlaşılacağı üzere Endüstri 4.0’ın Alman ekonominse getireceği maliyet 
avantajının %15 düzeylerinde olacağı öngörülmektedir. 

Endüstri 4.0’a geçişin Türkiye ekonomisi üzerine muhtemel etkilerini analiz et-
mek amacıyla TÜSİAD ve BCG tarafından yapılan ortak bir çalışmanın 
sonuçlarına göre toplam maliyetlerde %4-7 arasında bir düşüş, bu dönüşüme 
bağlı olarak %5-15 arasında bir verimlilik artışı ortaya çıkabileceği öngörül-
müştür. Maliyetlerde en fazla düşüş beklenen sektörler ise Gıda-İçecek, tekstil ve 
kimyasallar olarak sıralanmıştır (Gökbulut vd., 2016: 36; TÜSİAD ve BCG, 2016: 
44). Endüstri 4.0’ın muhtemel etkileri dikkate alındığında Türkiye’nin ucuz 
işgücü ile başlayan kalkınma yolculuğunun yeni bir sürece dönüştürülmesi; bilgi 
toplumuna dönüşüm için kas gücü yerine öğrenmeye açık, araştıran, sorgulayan, 
karşılaştıran ve akli melekeleri ile üreten dinamik bir insan kaynağına ulaşıl-
masını zorunlu kılmaktadır (Çeliktaş vd., 2015: 31-32). 

Endüstri 4.0,emek piyasasında bir takım tehditleri ve fırsatları barındırmaktadır. 
Şekil-2’de de görüldüğü üzere önümüzdeki 10 yıllık süreçte Türkiye’de nitelikli 
olmayan işgücü istihdamının 400-500 bin kişi azalacağı, buna karşın nitelikli 
işgücü istihdamının 100 bin kişi civarında artacağı öngörülmektedir. Diğer taraf-
tan sanayileşmenin ortaya çıkaracağı büyüme süreci 400-500 bin kişiye ek isti-
hdam olanakları yaratacağı beklenmektedir. 

Şekil- 2: Endüstri 4.0 ve Türkiye’de İstihdamın Geleceği 
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Kaynak: TÜSİAD ve BCG, 2016: 47. 

Endüstri 4.0’ın ortaya çıkaracağı sorunları bertaraf etmek ve ortaya çıkabilecek 
yeni istihdam imkanlarının gerçekleştirilebilmesi için özellikle üniversitelerin 
eğitim programlarını güncellemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda teknolojik 
gelişmelerin alt yapısını sağlayan elektrik, elektronik, makine mühendisliği ve 
bilgisayar programcılığı, otomasyon yönetimi gibi alanlarda eğitim program-
larının güncellenmesine ihtiyaç vardır. Bu sayede Endüstri 4.0’dan beklentiler ve 
hedefler net olarak ortaya konabilecek, buna göre stratejiler belirlenebilecektir 
(SIEMENS, 2014: 15-16). 

4. SONUÇ 

Buhar makinesinin icadı ve bunun üretim süreçlerine entegrasyonu ile başlayan 
sanayi devrimleri akıllı makinelerin, robotik üretimin ve nesnelerin interneti 
olarak ifade edilebilecek teni bir döneme girmek üzeredir. Bu yeni dönemin adı 
Endüstri 4.0’dır. İlk olarak 2011 yılında Hannover Fuarı'nda bahsi geçen söz ko-
nusu kavram, 2012 yılında Robert Bosch Gmbh ve Kagermann tarafından oluştu-
rulan çalışma grubu tarafından hazırlanan ve Alman Federal Hükümetine sunu-
lan raporda dile getirilmiş ve bu kapsamda 2013 yılında Hannover Fuarı çalışma 
grubunun nihai raporunda yer alarak, literatüre girmiştir. 

Endüstri 4.0’ın bir sektöre ve alana etki edeceği kaçınılmazdır. Yapılan 
araştırmalar bu sürecin bazı avantaj ve dezavantajlarının olduğunu ortaya ko-
ymaktadır. Konunun öneminden dolayı bu çalışmada, Endüstri 4.0’ın emek 
piyasasında ortaya çıkaracağı etkiler, Almanya ve Türkiye örneklerinden ha-
reketle analiz edilmiştir. 

BCG (The Boston Consulting Group) tarafından hesaplanan Global Üretim Mali-
yeti Endeksine göre Türkiye’nin ABD ve Almanya gibi birçok gelişmiş ülkeyle 
kıyaslandığında önemli oranda avantajını olduğunu işaret etmektedir. Ancak 
Endüstri 4.0 süreci özellikle maliyetleri aşağı çekmek açısından önemli bir 
potansiyele sahiptir. Bu kapsamda örneğin Almanya’nın bu sürece entegre olup, 
Türkiye’nin bu sürecin dışında kalması halinde mevcut %23 düzeylerinde olan 
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maliyet farkının önümüzdeki 10 yıl içerisinde %5’lere kadar inebileceği ve 
dolayısıyla Türkiye’nin maliyetten kaynaklanan rekabet avantajını 
kaybedebileceği öngörülmektedir. Emek piyasası açsından süreç analiz edild-
iğinde, Endüstri 4.0, emek piyasasında bir takım tehditleri ve fırsatları 
barındırdığı, yine 10 yıllık süreçte Türkiye’de nitelikli olmayan işgücü isti-
hdamının önemli oranda azalacağı, buna karşın nitelikli işgücü istihdamının ise 
artacağı beklenmektedir. Endüstri 4.0 sürecinin doğru şekilde yönetilmesi,  
büyüme sürecini pozitif yönde etkileyecek ve nihai tahlilde ek istihdam imkan-
ları orta çıkacaktır. 

Genel olarak önceki sanayi devrimlerini geriden takip eden Türkiye’nin yeni sü-
rece entegre olması, ortaya çıkması muhtemel sorunların önlenmesi ve risklerin 
azaltılması açısından önem arz etmektedir. Türkiye’nin sahip olduğu avantajları 
kaybetmemsi için eğitim programlarını güncellemesi, AR-GE kabiliyetini artır-
ması ve endüstriyel işbirliğine önem vermesi gerekmektedir. Hali hazırda 
sağlıklı veriler bulunmadığı için bu konuda ampirik analizler yapmak oldukça 
güçtür. Ancak Endüstri 4.0 sürecinin üretim süreçlerine uygulanmasıyla birlikte 
oluşacak veri havuzları sayesinde, bundan sonraki çalışmalarda uygulamalı 
çalışmalara bağlı olarak daha sağlıklı öngörüler yapılabilecektir. 
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ÖZET 

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi ve buna bağlı olarak paranın 
değer kaybetmesi süreci enflasyon kavramı ile açıklanmaya çalışılmaktadır. 
Buna göre parasal bir kavram olan enflasyonda fiyatlar genel düzeyinde sürekli 
artışların meydana gelmesi gerekmektedir. Bir ekonomide fiyatlar genel düzey-
indeki değişmeler genellikle endeksler yardımıyla hesaplanabilmektedir. Bir 
ekonomide sahip olunan üretim faktörlerinin tamamının üretim sürecinde 
kullanılamaması ise eksik istihdam olarak adlandırılmaktadır. Bu bağlamda 
üretim faktörlerinden emeğin tamamının istihdam edilememesi halinde ortaya 
çıkan süreç, işsizlik kavramı ile açıklanmaya çalışılmaktadır. 

Bire ekonomide enflasyonla işsizlik arasındaki ilişki İngiliz İktisatçı Arthur W. 
Phillips tarafından ele alınmıştır. Phillips’e göre enflasyon ile işsizlik arasında 
ters yönlü bir ilişki vardır. Eksik istihdam dengesinin söz konusu olduğu bir 
ekonomide fiyatlar genel düzeyindeki artışlar, arz kanunundan da hatırlanacağı 
üzere üreticileri daha fazla mal ve hizmet üretmeye teşvik edecektir. Daha fazla 
mal ve hizmet üretimi, daha fazla üretim faktörü istihdamı anlamına gelecek ve 
dolayısıyla bir üretim faktörü olan emeğin de istihdamı artacaktır. Dolayısıyla 
Phillips’e göre enflasyonun söz konusu olduğu ekonomilerde işsizlik sorununun 
olmaması gerekmektedir. 

Bu çalışmada Yemen örneğinden hareketle 1991-2015 döneminde enflasyon ile 
işsizlik ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Analizlerde regresyon ana-
lizinin yanı sıra Granger nedensellik testinden yararlanılmıştır. Regresyon ana-
lizi sonuçlarına göre enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasında doğrusal olmayan 
ters yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Nedensellik testi sonuçlarına göreele alınan 
dönemde değişkenler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine 
rastlanmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: İşsizlik, Enflasyon, Philips Eğrisi, Yemen 

ABSTRACT 

The increase in the general level of prices in an economy and accordingly the 
depreciation of the money is being explained by the term inflation. Accordingly, 
inflationary prices, which are a monetary concept, should be constantly increas-
ing in general level. Changes in the general level of prices in an economy can usu-
ally be calculated with the aid of indices. Having an economy the fact that all of 
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the production factors cannot be used in the production process is called under-
employment. In this context, the process that arises when all of the production 
factors are not employed is tried to be explained by the concept of unemploy-
ment. 

The relationship between inflation and unemployment in a single economy was 
addressed by British economist Arthur W. Phillips. According to Phillips, there is 
an inverse relationship between inflation and unemployment. The increase in 
the general level of prices in an economy where the imbalance of employment is 
the norm will encourage the producers to produce more goods and services, as 
will be remembered in the supply law. The production of more goods and ser-
vices will mean more employment of production factors, and therefore the em-
ployment of labor, which is a production factor, will increase. Therefore, accord-
ing to Phillips, there should be no unemployment problem in economies where 
inflation is the issue. 

In this study, it is aimed to reveal the relation between inflation and unemploy-
ment in the period of 1991-2015, moving from the example of Yemen. In the anal-
ysis, the Granger causality test was used as well as the regression analysis. Ac-
cording to the results of the regression analysis, a non-linear inverse relation be-
tween the inflation rate and the unemployment rate was determined. According 
to the results of the causality test, no causality relation was found between the 
variables in the studied period. 

Key words: Unemployment, Inflation, Philips Curve, Yemen 

1. GİRİŞ 

Bir ekonomide kıt olan kaynakların etkin kullanılması, bireysel ve toplumsal re-
fah açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda fiyat istikrarsızlıklarının yanı sıra 
sahip olunan işgücünün üretim süreçlerinde istihdam edilememesi, ekonominin 
temel sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatürde fiyatlar genel düzey-
inin yükselmesi ve buna bağlı olarak paranın değer kaybetmesi süreci enflasyon 
kavramı ile açıklanırken; üretim faktörlerinden emeğin tamamının istihdam 
edilememesi işsizlik sorununu ifade etmektedir. 

Bir ekonomide toplam talebinin artması bir taraftan fiyat düzeyini artırırken, 
diğer taraftan da üretim ve istihdamı artırarak işsizliği azaltmaktadır. Böylece, 
enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Bir 
ekonomide enflasyonla işsizlik arasındaki ilişki ilk olarak Yeni Zelandalı İktisatçı 
Arthur W. Phillips tarafından ele alınmıştır. Phillips'in İngiliz ekonomisinin 
1861-1957 dönemine ait işsizlik ve enflasyon oranı verilerinden hareketle 
ortaya koyduğu negatif ilişki Phillips eğrisi adıyla adlandırılmaktadır (Çoban, 
2015: 403-404). 

Phillips’e göre işsizlik oranı ile parasal ücretlerdeki değişme oranı arasında, 
doğrusal olmayan, ters yönlü ve istikrarlı bir ilişkinin bulunduğunu ortaya ko-
ymuştur. Diğer bir ifadeyle enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki 
vardır (Altay vd., 2011). Eksik istihdam dengesinin söz konusu olduğu bir 
ekonomide fiyatlar genel düzeyindeki artışlar, arz kanunundan da hatırlanacağı 
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üzere üreticileri daha fazla mal ve hizmet üretmeye teşvik edecektir. Daha fazla 
mal ve hizmet üretimi, daha fazla üretim faktörü istihdamı anlamına gelecek ve 
dolayısıyla bir üretim faktörü olan emeğin de istihdamı artacaktır. Dolayısıyla 
Phillips’e göre enflasyonun söz konusu olduğu ekonomilerde işsizlik sorununun 
olmaması gerekmektedir. Burada Phillips’in varsaydığı enflasyon oranı, sürünen 
ve sinsi enflasyon olarak tanımlanan enflasyon oranıdır. Aksi bir durum yani 
kronik ve aşırı enflasyonist süreçler, enflasyonun ekonomik etkilerinden de 
hatırlanacağı üzere uzun dönemde işsizliğe yol açmaktaydı. Kaldı ki 1970’li 
yıllarda yaşanan ve ekonomilerde hem durgunluğun hem de işsizliğin aynı anda 
yaşandığı süreç stagflasyon olarak adlandırılmıştır (Çoban, 2015: 403). 
Enflasyonla işsizlik arasındaki etkileşimleri açıklayan Philips eğrisi Şekil-1 
yardımıyla gösterilmektedir. 

Şekil- 3: Phillips Eğrisi 

 

İşsizlik Oranı (U) 

Enflasyon Oranı (Π)  

U2 
0 

U3 

Π 1 

Π 2 

Phillips Eğrisi 

U1 

 

Kaynak: Çoban, 2015: 404. 

Şekil-1’e göre başlangıçta enflasyon oranının Π1, işsizlik oranının da U1 olduğunu 
varsaydığımızda, enflasyon oranının artması halinde (Π 2), işsizlik oranı 
azalacaktır (U2). Şekilde U3 doğal işsizlik oranını temsil etmektedir. 

Enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişkiyi tersten okuduğumuzda, yani işsizlik 
oranını referans aldığımızda, bir ekonomide işsizliği azaltmak için yüksek 
enflasyon oranlarına katlanılması gerekecektir. Diğer bir ifadeyle bir ekonomide 
işsizlik azaltılmak istendiğinde enflasyon oranı artacaktır. 

Phelps (1967) ve Friedman (1968), enflasyon beklentilerini dahil ettikleri 
çalışmalarında, işsizlikle enflasyon arasındaki ilişkinin kısa dönemde geçerli 
olduğunu, ancak uzun dönemde ise bu ödünleşimin ortadan kalkarak Phillips 
eğrisinin doğal işsizlik oranında yatay eksene dik bir hal aldığını ileri 
sürmüşlerdir (Yiğit ve Gökçe, 2012: 75).1980’li yıllarda ortaya çıkan yeni 
Keynesyen modeller ise, üretim ve enflasyon arasındaki değiş-tokuşu, emek ve 
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mal piyasalarındaki ücret ve fiyat rijitlikleri ile açıklamaya çalışmakta ve bu 
arada, Ortodoks Keynesyen yaklaşımda veri olarak alınan rijitliklerin mikro 
ekonomik temellerini ortaya koymaya çalışmaktadırlar. Yeni Keynesyen model-
lerde, nominal fiyat rijitlikleri, bir taraftan statik fiyat ayarlama modelleri ile, 
diğer taraftan da, dinamik modellerle açıklanmaya çalışılmaktadır. Söz konusu 
yeni Keynesyen modellerde, Walrasyan olmayan emek piyasaları ile monopolis-
tik rekabete dayanan mal piyasaları esas alınmaktadır (Akkuş, 2012: 103). 

Bu çalışmada Yemen örneğinden hareketle 1991-2015 döneminde enflasyon ile 
işsizlik ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Eviews8.0 versiyonundaki 
paket programın kullanıldığı analizlerde regresyon analizinin yanı sıra Granger 
nedensellik testinden yararlanılmıştır. 

2. YEMEN EKONOMİSİNDE ENFLASYON VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİ 

Yemen ekonomisine ilişkin enflasyon ve işsizlik verileri Şekil-2 yardımıyla 
özetlenmiştir. 

Şekil- 4: Yemen’de Enflasyon ve İşsizlik Oranları, 1991-2014 

 

Kaynak: World Bank, 2016. 

 

Şekil-2’de düzenlenen veriler analiz edildiğinde; TÜFE (Tüketici Fiyat İn-
deksi)1994 yılında %13.5, 2000 yılında %16.1 ve 2011-2014 yılları arasında % 
17 olmuştur. 1990-2015 yılları arasındaki değişim incelendiğinde TÜFE dönem 
ortalaması %17.5, dönem içi en yüksek oranın % 55 ile 1995 yılında, en düşük 
oranın ise % 2.2 ile 1997 ve 2000 yıllarında olduğu görülmektedir. 2006 yılında 
%10.8’de sabitlenen enflasyon oranı petrol sübvansiyonlarının azaltılması so-
nucu yıl sonunda %19.8 düzeyine çıkmıştır. 2011 yılında ise bu oran  %19.54 
olmuştur. Kriz yıllarına dikkat edildiğinde 1994 yılında %55.5, 2011 yılında 
%19.54 ve 2012’de %9.9 ve 2013’de %11’de ve 2014’te %8 olarak 
gerçekleşmiştir.  
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1990-2015 yılları arasında GSYH deflatörüne göre enflasyon oranındaki değişim 
incelendiğinde, dönem ortalamasının %15.1, dönem içi en yüksek oranın 
%45.74 ile 1995 yılında, en küçük oranın ise -%8.71 ile 1998 ve 2009 yıllarında 
olduğu görülmektedir. 2015 yılının ikinci çeyreğinden itibaren, savaş nedeniyle 
petrol ve gaz ihracatı durdurulmuştur. Yıllık enflasyon oranı 2015 yılında yak-
laşık % 30 düzeyinde gerçekleşmiş olup, genel finansal performansın zayıflığın-
dan dolayı bu oranın artması beklenmektedir. İşsizlik oranları analiz edildiğinde 
ise, 1990-2015 yılları arasında dönem ortalamasının %14.8, dönem içi en yüksek 
oranın 17% ile 2011 yılında, en düşük oranın ise % 11.2 ile 1992 ve 1993 
yıllarında olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 1991-2002 dönemi ortalaması 
%13.55, 2003-2014 ortalaması ise %16.15’dir. 

3. LİTERATÜR 

Enflasyon ya da ücret değişimi hadleri ile işsizlik arasında ki ilişkiler farklı ülke 
örnekleri dikkate alınarak, birçok iktisatçı tarafından ele alınmıştır. Analizlerde 
farklı yöntemlerden de yararlanılmıştır. Bu kapsamda söz konusu araştırmalar 
Tablo-1 yardımıyla özetlenmiştir. 

Tablo- 1: Literatür Özeti 

 Hipotez Dönem Ülke Yöntem/Model Sonuç 

Uysal ve Erdoğan (2003) P.C 1980-2002 Türkiye Regresyon Kabul 

Emsen vd.(2003) P.C 2003 Kırgızistan Regresyon Kabul 

Fumitaka(2007) P.C 1973-2004 Malezya Regresyon Kabul 

Bayrak ve Kanca (2013) P.C 1970-2010 Türkiye EKK Kabul 

Zarukh (2014) P.C 1984-2000 Sudan EKK Kabul 

Muto ve Shintani (2014) N.K.P.C 2011 
Japonya ve 
ABD 

EKK Kabul 

Alisa (2015) P.C 1999-2015 Rusya - Teorik 

Al-Zeaud ve Al-Hosban 
(2015) 

P.C 1976-2013 Ürdün Regresyon Kabul 

Ayvaz Güven ve Ayvaz (2016) P.C 1990-2014 Türkiye Regresyon Kabul 

P.C: Phillips eğrisi; N.K.P.C: Yeni Keynesyen Phillips eğrisi; EKK: En Küçük 
Kareler Yöntemi 

Tablo-1’e göre literatür kapsamında incelenen çalışmaların tamamında analiz 
sonuçları Philips tarafından ulaşılan sonuçları destekler niteliktedir. 
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4. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada Yemen örneğinden hareketle enflasyon ve işsizlik oranı arasındaki 
ilişkiler analiz edilmiştir. Analizlerde 1991-2015dönemine ait yıllık veriler 
kullanılmıştır. Bu kapsamda dikkate alınan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), De-
flatör ve işsizlik oranı (UNER) verileri, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu 
veri tabanlarından elde edilmiştir. 

Enflasyon ile işsizlik arasındaki değiş- tokuş ilişkisi negatif yönlü bir eğri 
şeklinde ifade edilmektedir. Söz konusu negatif yönlü ilişki aşağıda tahmin 
modeli aracılığıyla analiz edilmektedir. 

u
X

Y 









1
10   

Yukarıdaki denkleme göre Y ile X arasında ters yönlü bir ilişki söz konusudur. Bu 

ilişkinin belirgin özelliği, X sınırsız bir şekilde artarken 








X

1
’in sıfıra yaklaşması 

ve Y’nin de 0  sınır veya asimtotik değerine yaklaşmasıdır. Bu tip modeller, X 

değişkeninin değeri sonsuz bir şekilde artarken, Y değişkeninin bir sınır veya 
asimtotik değer aldığı durumlarda kullanılmaktadır. Bu tür modellere örnek 
olarak Phillips eğrisi ya da üretimin ortalama sabit gider ile olan ilişkisi verile-
bilir (Tarı, 2002: 153). 

Yemen ekonomisinde enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasındaki bir ilişkiler 
Granger tarafından literatüre katılan nedensellik testi ile ele alınmıştır. Granger 
nedensellik testinde uygulanan yöntem ise aşağıdaki formülle ifade edilmektedir 
(Çoban ve Özcan, 2013: 251).  

Buna göre; 

𝑥𝑡 = 𝑐0 +∑𝑐𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑥𝑡−𝑖 +∑𝛽𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑦𝑡−𝑖 + 𝑢1𝑡 

𝑦𝑡 = 𝑎0 +∑𝑎𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑦𝑡−𝑖 +∑𝛽𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑥𝑡−𝑖 + 𝑢2𝑡 

 

Burada m gecikme uzunluğunu, xt ve yt ilgili değişkenleri i gecikme değerini 
göstermektedir. Eşitliklerde yer alanu1t ve u2t hata terimlerinin birbirinden 
bağımsız oldukları varsayılmaktadır. Birinci denklem y’den x’e doğru (yx) 
nedenselliği test ederken; ikinci denklem x’den y’ye doğru (xy) nedenselliğin 
varlığını araştırmaktadır. 
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5. ANALİZ SONUÇLARI 

Regresyon analizi vasıtasıyla tahmin edilen Phillips eğrisi modelinin analiz 
sonuçları Tablo-2’de yer almaktadır. 

Tablo- 2: Regresyon Analizi Sonuçları 

Tablo-2’de Y enflasyon oranını, X ise işsizlik oranını temsil etmektedir. Tahmin 
sonuçlarına göre b0 = -46.62 çıkması, işsizlik oranı artıkça, enflasyon oranının 
sıfırın bile altına düşeceği anlamına gelmektedir. Bu kapsamda Y’nin X’e göre 

ortalama esnekliği, 5.794
07.0*5.17

6.936












XY

b
EYX olarak hesaplanmaktadır. Bu 

sonuç, işsizlik oranı %1 arttığında, enflasyon oranı ortalama olarak % 794.5 
azalacağı şeklinde yorumlanabilecektir. 

Tablo-2’de yer alan F değeri Fhes= 10.46 olarak bulunmuştur. 5% anlam düzeyi 
ve 1 açıklayıcı değişken sayısı ile 23 serbestlik derecesine göre tablo F değer, Fα 
(k- 1,n-k)= F0.05 (1,23) =Ftab 4.28’tür. Fhes= 10.46 >Ftab = 4.28 olacaktır. Buna 
göre enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasında doğrusal olmayan ters yönlü bir 
ilişki söz konusudur. 

Analizlerde dikkate alınan değişkenler arasında bir nedensellik ilişkisinin olup-
olmadığını araştırmak için Granger nedensellik testine başvurulmuş, analiz 
sonuçları Tablo-3’de düzenlemiştir. 

Tablo- 3: Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

H0 Hipotezi 
 

F İstatistiği Prob. 

İşsizlik, enflasyonun Granger nedeni 
değildir 

2.30493 0.1301 
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Enflasyon, işsizliğin Granger nedeni 
değildir 

1.12257 0.3484 

Tablo-3’deki analiz sonuçlarına göre işsizlik ile enflasyon arasında herhangi bir 
nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada Yemen örneğinden hareketle 1991-2015 döneminde enflasyon ile 
işsizlik ilişkiler ele alınmıştır. Analizlerde regresyon analizinin yanı sıra Granger 
nedensellik testinden yararlanılmıştır.  

Yemen ekonomisinde ele alınan dönemde enflasyon ve işsizlik oranlarındaki 
değişim incelendiğinde; 1990-2015 yılları arasında TÜFE dönem ortalaması 
%17.5 olmuştur. Dönem içi en yüksek oran % 55 ile 1995 yılında, en düşük oran 
ise % 2.2 ile 1997 ve 2000 yıllarında gerçekleşmiştir. 1990 -2015 yılları arasında 
GSYH deflatörüne göre enflasyon oranı değişimi incelendiğinde, dönem ortala-
ması %15.1, dönem içi en yüksek oran %45.74 ile 1995 yılında, en küçük oran 
ise %-8.71 ile 1998 ve 2009 yıllarında ortaya çıkmıştır. 2015 yılının ikinci 
çeyreğinden itibaren Yemen’de başlayansavaş nedeniyle petrol ve gaz ihracatı 
durdurulmuş olup, söz konusu oranın daha da artması beklenmektedir. İşsizlik 
oranları analiz edildiğinde ise, 1990-2015 yılları arasında dönem ortalamasının 
%14.8, dönem içi en yüksek oranın 17% ile 2011 yılında, en düşük oranın ise % 
11.2 ile 1992 ve 1993 yıllarında olduğu tespit edilmiştir. 

Regresyon analizi sonuçlarına göre enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasında 
doğrusal olmayan ters yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Tahmin sonuçları işsizlik 
oranı artıkça, enflasyon oranının sıfırın bile altına düşeceğine işaret etmektedir. 
Enflasyon oranının işsizlik oranına göre ortalama esnekliği -794.5 olarak 
hesaplanmıştır. Buna göre işsizlik oranının %1 artması halinde, enflasyon oranı 
ortalama olarak % 794.5 azalacaktır. Analizlerde dikkate alınan değişkenler 
arasında bir nedensellik ilişkisinin olup-olmadığını araştırmak için başvurulan 
Granger nedensellik testi sonuçlarına göreele alınan dönemde değişkenler 
arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığı belirlenmiştir. 
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CONTRIBUTION OF EUROPEAN YOUTH OLYMPIC WINTER GAMES TO THE 
REGIONAL ECONOMY WITHIN THE SCOPE OF INTERNATIONAL SPORTS 

ORGANIZATIONS 

Ersin ARIKAN*  Emre ÇİLESİZ† Adem ARMAN‡ 

 

Abstract 

The purpose of this research is to establish economic perception and opinion of 
the local population regarding the effects of games organized in Erzurum prov-
ince as European Youth Olympic Games within the scope of “Summer and Winter 
European Youth Olympic Festival”. Within the context of this purpose, survey 
technique is used as the data collection tool and 484 surveys are taken into con-
sideration. The data obtained is assessed in SPSS 18.01 program through fre-
quency distribution, t-test and Anova analysis. It is found that the economic con-
tribution of the games to Erzurum and positive impact on the social life are the 
most important expressions for the participants. There is no significant differ-
ence in the perception of the local population regarding economic, infrastructure 
and economic cost effect of the games in terms of their gender, duration of resi-
dency, age, education and income. It is observed that there is a statistically sig-
nificant relationship between economic benefits, economic cost and infrastruc-
tural development. 

Introduction 

In all over the world, the demand for tourism and tourist spending are increasing 
day by day and tourism becomes a way of trade that brings easier inflow of for-
eign currencies compared to export of commodities. Apart from the inflow of for-
eign currencies, balance of payments, employment, national income, foreign cap-
ital inflow and effects on regional development can be indicated as the economic 
impact of tourism (Çımat and Bahar, 2003: 13; Yavuz, 2006: 162). Broadly speak-
ing, there are numerous studies analyzing the tourism sector and economic de-
velopment from different perspectives like the relationship between tourism 
sector and direct foreign capital investments and identifying factors effecting 
tourism demand for estimating tourism demand (Aydın, Darıcı and Taşçı, 2015: 
147). Particularly, it is seen that tourism, which falls within the international ser-
vices section of the current account under balance of payments, is the primary 
traditional service activity in the context of international trade. Consequently, 
spending of foreign tourists within the scope of tourism activities in other coun-
tries have an export effect similar to the export of commodities, in terms of for-
eign currency income provided to countries they do spending (Bahar, 2006: 
140). In order to actualize all these goals, countries aim to host international or-
ganizations, invest in facilities to organize scientific, cultural and sports activi-
ties, increase their preferability by utilizing their natural, cultural and historical 
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values in advertisements (Kızılkaya, Sofuoğlu and Karaçor, 2016: 203-204). 
Studies examining economic impact of international events, which are described 
as mega sports organizations events (Caiazza ve Audretsch, 2015), in specific cit-
ies are increasingly demanded by administrations and cities that would like to 
host large-scale events (Tyrell and Johnston, 2001). In this context, contributions 
of big events such as Olympics, which are considered and organized within the 
scope of sports tourism, to advertisement, economy, employment, image and 
prestige, development of sports and athletes in the place they are held, are con-
tinuously researched and evaluated (Toramanlı, 2014: 81-89). Mega events, 
which are among the most important activities in sports organizations, directly 
contribute to economy and tourism of the country and destination that they are 
held, as well as bringing the social benefit and the interest of the media (Şimşek, 
2012: 15). Moreover, researchers argue that the direct success of mega events 
can be measured with the perceptions of the local population (Lindberg and 
Johnson, 1997). 

1. RESEARCH METHOD 

In this section, the information about the purpose, population and sample, data 
collection method and findings about the data analysis of the research will be 
presented.  

1.1. Purpose of the Research 

This research is conducted to identify the perceived economic effects of Euro-
pean Youth Olympic Games for Erzurum province. It is aimed to provide infor-
mation for big events to be held later in various destinations by identifying eco-
nomic contributions of European Youth Olympic Games to the regional economy 
through evaluations of participants. 

1.2. Population and Sample of the Research 

The population of research consists of the local population residing in Erzurum. 
The reason for choosing Erzurum province for this research is Erzurum being 
the host for many winter games and the possibility to continue hosting them in 
the future because of major investments. Due to time and cost limitations, the 
research uses sampling and the sample of the research consists of the local pop-
ulation who are residing in Erzurum province, volunteers to participate in the 
survey and went to watch the games. The research includes 381 people, who are 
considered as the population sample for the population size of 50.000 and larger 
for 0.05 level of significance (Sekaran, 1992: 253; as cited in Yıldız and Polat, 
2016:45). In this regard, 496 of the 600 distributed surveys are collected back. 
After removing incomplete and incorrectly marked ones, 484 surveys are ana-
lyzed. 

1.3. Data Collection Tool 

Survey form, which tests the validity and reliability of the scale developed by Jie 
and Yan (2010) and adapted to Turkish by Şimşek (2012), is used. Characteriza-
tion of sports organizations helps with the selection of the methodology for 
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measuring the impact of the organization (Barajas et al., 2016). Thus, the scale 
that was used by Şimşek (2012) for 2011 University Winter Games before, is pre-
ferred. Among dimensions in the relevant survey form, “economic benefits”, 
“economic costs” and “infrastructure” dimensions, which are also used by Güçer 
and Silik (2014) to identify evaluated economic impacts, are analyzed in this re-
search in a similar way. The seven questions in the relevant survey consists of 
the economic benefits dimension to identify economic benefits provided by the 
games. Three questions consist of statements to identify opinions about eco-
nomic costs, while six questions consist of statements about infrastructural de-
velopment. The reason for collecting data about the infrastructural development 
dimension together with economic benefits and costs is that statements about 
economic costs consists of statements generalizing questions regarding invest-
ments about infrastructure and superstructure. 

1.4. Research Hypothesis and Questions 

Hypothesis and research questions, which are identified to understand evalua-
tions of those who attended to the European Youth Games, as well as its impact 
on economic benefits, economic costs and infrastructural development, are given 
below: 

 H1: There are differences between economic benefits dimension of the 
European Youth Olympic Games and individual characteristics of at-
tendees. 

 H2: There are differences between infrastructural development dimen-
sion of the European Youth Olympic Games and individual characteris-
tics of attendees. 

 H3: There are differences between economic costs dimension of the Eu-
ropean Youth Olympic Games and individual characteristics of at-
tendees. 

 H4: There is statistically significant difference between economic bene-
fits, economic costs and infrastructural development dimensions. 
Research questions are listed below within the framework of these fun-
damental hypotheses. 

 What is the profile of the local population who came to watch the games? 
 What is the perception of the local population towards their economic 

and infrastructural impacts? 
 Is there any statistically significant difference between economic bene-

fits, infrastructural development and economic costs in terms of demo-
graphic variables? 

1.4. Data Analysis 

The data collected through the survey applied within the scope of the research 
population is analyzed with the help of SPSS 18.01 statistics program. In order 
to determine opinions about economic benefits, economic costs and infrastruc-
tural development in the scale, arithmetic mean, frequency and percentages are 
calculated and comments are given based on the arithmetic means. The level of 
importance for opinions about dimensions is aimed to be explained within one 
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framework by listing them through commenting over means. T-test is used to 
evaluate whether there is a significant difference between gender variables and 
dimension; variance analysis is used to evaluate whether there is significant dif-
ference between duration of residence, age, education and income variables and 
opinions about economic benefits, economic costs and infrastructural develop-
ment. Correlation analysis is used to analyze the relationship between dimen-
sions. 

1.5. Findings 

Table1. Distribution of Attendees Based on the Gender Variable 
Groups 

Frequency (f) Percentage (%) 
Men 308 63,6 

Women 176 36,4 

Overall 484 100,0 

When the distribution of attendees in the research based on the gender variable 
is analyzed, it is found that 63,6% of them are men and 36,4% of them are women 
(Table 1). The distribution of attendees based on the age variable is given in Ta-
ble 2. In this regard, it is found that almost 49,2% of the attendees in the research 
is between ages of 18-34, 26% of them are over the age of 44, and the rest of 
24,8% is between ages of 35-44. 

Table 2. Distribution of Attendees Based on the Age Variable 
Groups Frequency (f) Percentage (%) 
18-24 100 20,7 
25-34 138 28,5 

35-44 120 24,8 

44-54 63 13,0 

55 and more 63 13,0 

Overall 484 100,0 

When the level of income of the attendees in the research is analyzed, it is found 
that 56,7% of them have income between 0-3000 TL, 29,1% of them have income 
between 3001-4500 TL and the rest of the 14,3% have more than 4500 TL; and 
these are given in the Table 3. 

Table 3. Distribution of Attendees Based on the Income Level Variable 
Groups Frequency (f) Percentage (%) 

0-1500TL 130 26,9 

1501-3000TL 144 29,8 
3001-4500TL 141 29,1 

4501 TL and more 69 14,3 

Overall 484 100,0 
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When Table 4 is examined, it is found that 24,8% of the attendees stated that 
they have been residing in Erzurum between 0-3 years, 26,9% of them between 
4-7 years, 18,4% of them between 8-12 years. 16,9% of the attendees stated that 
they have been residing in Erzurum between 13-19 years, whereas 13% of them 
stated that they have been residing in Erzurum for more than 20 years. 

Table 4. Distribution of Attendees Based on the Duration of Residence Variable 
Groups Frequency (f) Percentage (%) 

0-3 Years 120 24,8 

4-7 Years 130 26,9 
8-12 Years 89 18,4 

13-19 Years 82 16,9 
20 and more years 63 13,0 

Overall 484 100,0 

In Table 5, attendee opinions on economic benefit, costs and infrastructural de-
velopment of the organization are provided. After completing evaluations indi-
vidually for three dimensions, findings for economic benefits dimension are as 
following: According to the attendee opinions, the most important benefit of the 
event is its contribution to the economy in the province (=3,70). After this 
statement, the second most important economic benefit to the province accord-
ing to the attendees is its contribution to the road conditions in the city (=3,64). 
Contribution to state income (=3,57) and positive contributions to the life 
standard of people in Erzurum (=3,53) are other statements that attendees 
provided positive opinions. 
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Table 5. Attendee Opinions on Economic Benefit, Costs and Infrastructural De-
velopment of the Organization 
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1 
It contributes to the improvement of 
road conditions in the city. 

f 39 65 85 134 161 
3,64 1,28 

% 8,1 13,4 17,6 27,7 33,3 

2 
It creates new employment opportu-
nities. 

f 68 89 84 120 123 
3,29 1,38 

% 14,0 18,4 17,4 24,8 25,4 

3 
It contributes to the economy of 
the city. 

f 44 51 75 150 164 
3,70 1,28 

% 9,1 10,5 15,5 31,0 33,9 

4 
It contributes to development of Er-
zurum. 

f 67 68 99 128 122 
3,35 1,35 

% 13,8 14,0 20,5 26,4 25,2 

5 
It contributes to investments to 
be made in Erzurum. 

f 76 94 84 113 117 
3,20 1,40 

% 15,7 19,4 17,4 23,3 24,2 

6 
It contributes to the increase in state 
income. 
 

f 53 64 77 132 158 
3,57 1,35 

% 11,0 13,2 15,9 27,3 32,6 

7 
It improves life standards for people 
living in Erzurum. 

f 52 66 80 142 144 
3,53 1,32 

% 10,7 13,6 16,5 29,3 29,8 

8 It contributes to urban beautification. 
f 64 65 79 134 142 

3,46 1,37 
% 13,2 13,4 16,3 27,7 29,3 

9 
It contributes to increase in number 
of shopping facilities. 

f 69 67 88 129 131 
3,38 1,38 

% 14,3 13,8 18,2 26,7 27,1 

10 
It contributes to increase in social 
activities. 

f 44 50 88 134 168 
3,68 1,29 

% 9,1 10,3 18,2 27,7 34,7 

11 
It contributes to increase in number 
of cleaning facilities. 

f 69 76 84 130 125 
3,34 1,38 

% 14,3 15,7 17,4 26,9 25,8 

12 
It contributes to increase in num-
ber of facilities serving to tourists. 

f 83 84 76 118 123 
3,23 1,43 

% 17,1 17,4 15,7 24,4 25,4 

13 
It accelerated the development of in-
frastructure in the city. 

f 61 69 92 118 144 
3,44 1,37 

% 12,6 14,3 19,0 24,4 29,8 

14 It increased the living costs.  
f 114 104 95 86 85 

2,84 1,42 
% 23,6 21,5 19,6 17,8 17,6 

15 
The money of taxpayers is wasted 
during the construction of facilities 
needed for the organization. 
 

f 66 65 101 113 139 
3,40 1,38 

% 13,6 13,4 20,9 23,3 28,7 

16 
The cost of facilities constructed for 
the organization is very high. 

f 88 77 94 111 114 
3,17 1,42 

% 18,2 15,9 19,4 22,9 23,6 

When statements about economic costs dimensions are analyzed, it is found that 
there is considerable support for the idea that the cost of facilities constructed 
for the organization is very high (=3,40). It is also found that attendees pro-
vided the least positive opinions about the idea that these organizations increase 
the living costs (=2,84). For the development of tourism infrastructure dimen-
sion, it is found that increase in social activities (=3,68), contributions to urban 
beautification (=3,46), accelerating infrastructural development (=3,44) are 
respectively the most supported statements (Table 5). When Table 6 is analyzed, 
it is found that there are no statistically significant differences between gender 
variables and economic benefit, infrastructural development and economic cost 
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variables according to the results of t-test. It is concluded that there are no sta-
tistically significant differences between the duration of residence in Erzurum 
for attendees and economic benefit, infrastructural development and economic 
cost variables. Similarly, it is found that Table 6 also demonstrates that there is 
no statistical significance between the level of income for attendees and dimen-
sions. It is found that there is no statistical significance between the age variables 
and economic benefit, infrastructural development. 

Table 6. Comparison of Dimensions Based on Demographic Variables 

Gender 

Economic  
Benefit  

Infrastructural 
Development 

Economic Cost 

  SS   SS   SS 

Men 3,48 0,59 3,44 0,89 3,07 1,07 

Women 3,45 0,57 3,39 0,93 3,25 1,07 
p 0,573 0,526 0,091 

Duration of  
Residence 

Economic Benefit  Infrastructural 
Development 

Economic Cost 

   SS   SS   SS 

0-3 Years 3,49 0,59 3,37 0,83 2,98 1,12 
4-7 Years 3,43 0,55 3,43 0,93 3,18 1,04 

8-12 Years 3,46 0,64 3,46 0,98 3,23 1,04 

13-19 Years 3,51 0,59 3,41 0,89 3,09 1,10 

20 and more 3,47 0,55 3,46 0,94 3,26 1,04 

p 0,862 0,965 0,375 

Income Level Economic Benefit  Infrastructural 
Development 

Economic Cost 

   SS   SS   SS 

0-1500 Tl 3,41 0,55 3,42 0,95 3,22 1,07 
1501-3000 Tl 3,51 0,59 3,47 0,85 3,24 1,12 

3001-4500 Tl 3,42 0,61 3,36 0,91 2,97 1,03 

4501 and more 3,58 0,57 3,45 0,96 3,11 1,05 

p 0,147 0,809 0,147 

Age Economic Benefit  Infrastructural 
Development 

Economic Cost 

   SS   SS   SS 

18-24 3,44 0,59 3,28 1,01 3,15 1,16 
25-34 3,44 0,62 3,45 0,87 3,22 1,00 

35-44 3,49 0,54 3,43 0,94 3,02 1,09 

44-54 3,53 0,58 3,48 0,81 3,19 1,12 

55 and more 3,46 0,59 3,53 0,85 3,09 1,00 

p 0,854 0,437 0,659 

*p<0,05 



112 
 

When the correlation analysis regarding the Table 7 is evaluated, it is found that 
there is low correlation between economic benefit and economic cost. Moreover, 
there is low correlation between economic benefits and infrastructural develop-
ment in a similar manner. It can be commented that there is medium correlation 
between economic costs and infrastructural development. 

Table 7. Correlation Values between Economic Benefit, Economic Cost and In-
frastructural Development 

  
Eco-

nomic 
Benefit 

Eco-
nomic 

Cost 

Infrastruc-
tural Devel-

opment Economic Benefits n 484    ,118* ,221* 

Economic Costs n 484  ,118*  ,595* 

Infrastructural Devel-
opment 

n 484  ,221* ,595*  

*p<0,001 n: Number of Individuals between 10-30 shows low correlation, between 30-70 shows medium 
correlation, and between 70-1.00 shows high correlation. 

As a result of these analysis, hypothesis of H1, H2 and H3 are rejected, whereas H4 

is accepted. 

It is found that there is statistically significant relationship between economic 
benefits, economic costs and infrastructural development of the games. Accord-
ingly, H4, which suggests that there is a correlation between dimensions, is ac-
cepted; whereas H1, H2 and H3, which suggest that there is a statistically signifi-
cant difference between individual characteristics of attendees, are rejected as 
there is no statistical difference between them.  

Conclusion 

Sports organizations are events that countries and local authorities stress out 
and give importance in order to increase income at regional and national level 
through national and international organizations and events. Such organizations 
may contribute to the revival of economy, social life and cultural relations for the 
places they are held in. When results obtained from this research is evaluated in 
general, it is found through the opinions of attendees that the most important 
contribution of EYOF organization and its related works has been to the econ-
omy. Apart from the economic contribution, arrangements for infrastructure of 
the city and urban beautification are other positive impacts of the organization 
in the places they are held in. Additionally, improving social activities and life 
standards are other important consequences of the organization for attendees. 
After analyzing whether there is statistically significant difference between age, 
education level, income level and duration of residence in Erzurum for attendees 
and economic benefits, infrastructural development and economic costs, it is 
concluded that there is no statistically significant difference. Moreover, it is 
found that there is a correlation between economic cost and economic benefit, 
and infrastructural development, as well as between economic cost and eco-
nomic. Sports activities have social and economic importance for the area it has 
impact on since it is entertaining within the scope of a program before prepara-
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tions and during activities (Bjelac & Radovanovic, 2003, s. 260). Economic, cul-
tural, environmental and social consequences of being a tourism area and in-
creasing the number and quality of the activities related to tourism also affect 
the local population. Impacts on population growth, increase in the use of roads, 
economic employment are among these consequences (Andersson & Getz, 
2008). Hotels that will meet the need for accommodation for those who visit the 
city for the organization, agencies that will provide transportation, stores that 
provide shopping opportunities, souvenir sellers, as well as restaurants and su-
permarkets will have more business opportunities. Investments to be made in 
the region will increase, public spending (roads, bridges, parks, and infrastruc-
tural construction) will also increase and the region will develop more (Bilgili, 
Yağmur, & Yazarkan, 2012). Broadly speaking, its impacts on the economy are 
explained by attracting tourists to the region and make them contribute to re-
gional economy through spending in the region, as well as attempts to develop 
local tourism (Thrane, 2002). 
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HARVEY DOĞRUSALLIK TESTİ İLE BİST PİYASA ETKİNLİĞİNİN ANALİZİ 

Yrd. Doç. Dr. Alper Veli ÇAM* Doç.Dr.  Hasan AYAYDIN† Öğr. Gör. Abdulkadir 
BARUT‡ 

 

ÖZET 

Piyasa etkinliği, finansal piyasa oyuncularının aşırı kazanç elde edip etmeme du-
rumunu etkileyen en önemli faktördür. Çalışmada BİST- 100, endeks getirisinin, 
doğrusal bir yapıya sahip olup olmadığı, Harvey doğrusallık testi yardımıyla in-
celenmiştir. Kullanılan Harvey doğrusallık testi, diğer testlerin aksine, hiçbir ön 
koşul gerektirmeden doğrusallık analizi yapmaktadır. Bu da testin gücünü arttır-
maktadır. Çalışmada kullanılan veriler 31.01.1997 ile 27.01.2017 yılları arasın-
daki haftalık gözlemlerden oluşmaktadır. Analiz sonuçlarında, doğrusallığı BİST-
100’ün, doğrusal bir yapıda olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla uygulama sonu-
cunda BİST’in zayıf formada etkin bir piyasa olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Piyasa Etkinliği, BİST, Harvey Doğrusallık Testi 

ANALYSIS OF MARKET EFFICIENCY AT BIST WITH HARVEY LINEARITY 
TEST 

ABSTRACT 

Market efficiency is the most important factor affecting whether or not financial 
market players gain or lose excessive profits. In the study, BISST-100, whether 
the index derivation has a linear structure, was examined by Harvey's linearity 
test. The Harvey linearity test used, in contrast to the other tests, performs line-
arity analysis without requiring any prerequisites. This increases the strength of 
the test. Data used in the study consist of weekly observations between 
31.01.1997 and 27.01.2017. In the analysis results, linearity BISST-100 was fo-
und to be linear. As a result, the result is that BİST is not an effective market in 
weak form 

Keywords: Market Activity, Bist, Harvey Lınearıty Test 

1.GİRİŞ 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülke borsalarında volatilite yüksek olduğundan 
yüksek kazançlar elde etmek mümkün olmaktadır. Globalleşme süreci ile birlikte 
borsalara giriş ve çıkışın kolaylaşması ile birlikte birçok yatırımcı daha fazla ka-
zanç elde edebileceği piyasalara yönelmektedir. Elbet yabancı yatırımcılar 
yatırım yapacakları zaman borsa ile ilgili birtakım araştırmalar yapmaktadırlar. 
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Bu bağlamda yatırımcıların başvurduğu yöntemlerden biri ise yatırım yapacak-
ları piyasanın etkin olup olmadığıdır. Bu nedenle etkin piyasa hipotezi 
yatırımcılar için önemli ipuçları vermektedir. 

Finansal piyasalarda menkul kıymetlerin fiyat oluşum sürecini anlatan temel 
hipotez Fama (1970, s.383) tarafından geliştirilen etkin piyasa hipotezidir. Etkin 
piyasalar hipotezine göre; piyasaya ulaşan her yeni bilgiye herkesin aynı anda 
ulaşacağı ve yapılacak yatırım sonucunda yatırımcıların normalin üzerinde bir 
kazanç elde edemeyeceği kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra etkin piyasalar 
hipotezine göre menkul kıymetlerin bugünkü fiyatlarının geçmiş dönem fi-
yatlarından bağımsız olduğu kabul edilmektedir. Fama (1970) çalışmasında üç 
çeşit piyasa etkinliğinden bahsetmiştir. Bunlardan ilki; 

Zayıf Formda Piyasa Etkinliği: Zayıf formda piyasa etkinliğine göre bir menkul 
kıymetin gelecekteki fiyatının tahmin edilmesinde menkul kıymetin geçmiş dö-
nem fiyatları kullanılamamaktadır. Bu görüşe göre menkul kıymetin bugünkü fi-
yatı menkul kıymet fiyatını etkileyebilecek tüm bilgileri içermektedir.  Bu 
nedenden dolayı geleceğe yönelik tahminler yapılamamakta ve aşırı kazanç elde 
edilememektedir. 

Yarı Güçlü Formda Piyasa Etkinliği:  Bu görüşe göre menkul kıymetin fiyatı 
geçmiş dönem bilgileri ve halka arz edilen bilgilerden etkilenmektedir. Yarı güçlü 
formda piyasa etkinliği zayıf formda piyasa etkinliğinde içermektedir. Çünkü 
yarı güçlü formda piyasa etkinliğinde fiyatı etkilediği kabul edilen bilgiler yal-
nızca geçmiş fiyat hareketlerini değil aynı zamanda halka açık her türlü bilgiyi de 
yansıtmaktadır. Yarı güçlü formda piyasa etkinliğinde de aşırı kazanç elde etmek 
mümkün değildir. 

Güçlü Formda Piyasa Etkinliği: Bu görüşe göre menkul kıymetin fiyatını, hem 
geçmiş dönem bilgileri, hem halka arz edilen bilgiler hem de firma içi bilgiler 
etkilemektedir. Menkul kıymet ile ilgili özel bilgilere hiçbir yatırımcı ulaşmamak-
tadır. Bu nedenden dolayı hiçbir yatırımcı normalin üzerinde kazanç edemez. 

Bu çalışmanın amacı ise Borsa İstanbul’un etkinliğinin ölçülmesidir. Ancak lit-
eratür incelendiğinde genel olarak piyasa etkinliğinin sadece birim kök testleri 
ile incelendiği görülmektedir. Oysaki Özcan ve Yılancı (2009, s.105) ‘a göre 
piyasa etkinliğin sadece kök testleri ile sınanması yetersiz olup borsa ile ilgili 
verilen birim kök içermesi sadece piyasa etkinliğinin ilk varsayımı olduğunu 
ifade etmişlerdir. Bu nedenle ikinci varsayım olan kalıntıların bağımsız olması 
varsayımı da sağlanmasının ardından piyasanın etkin olduğu söylenebilmekte-
dir. Ayrıca, ekonomik zaman serilerinin büyük bir bölümünün birim köklü ol-
ması piyasa etkinliğin sadece birim kök testleri ile ölçülemeyeceğini 
göstermektedir. 

   2.LİTERATÜR 

Piyasaların etkinliği ile ilgili Türkiye’de ve diğer ülkelerde birçok çalışma 
yapılmış olup bu çalışmaların bazıları aşağıda tablo şeklinde özetlenmiştir. 
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Tablo.1 Literatür Özeti 
Araştırmacı 
(lar) 

Ülke (ler) Yöntemler Sonuçlar 

Malcıoğlu ve 
Aydın (2016) 

Türkiye Harvey Doğrusallık Testi Borsa İstanbul’un Zayıf 
Formda Etkin Olmadığı Tespit 
Edilmiştir. 

Coşkun ve 
Seven (2016) 

Türkiye ADF, KPSS, Lee ve Strazi-
cich(2003)  Kırılmalı Tes-
tler 

 Borsa İstanbul’un Zayıf 
Formda Etkin Olmadığı Tespit 
Edilmiştir. 

Altuzöz(2016) Türkiye PP ve ADF Birim Kök Tes-
tleri 

Zayıf Formda Etkinlik Tespit 
Edilmiştir 

Yücel (2016) Türkiye PP ve ADF Birim Kök Tes-
tleri 

Zayıf Formda Etkinlik Tespit 
Edilmiştir 

Tuna ve 
Öztürk (2016) 

Türkiye Yapısal Kırılmalı Birim Kök 
Testleri 

Zayıf Formda Etkinlik Tespit 
Edilmiştir 

Gözbaşı vd. 
(2014) 

Türkiye Harvey Doğrusallık Testi 
ve ESTAR birim kök tes-
tleri 

Zayıf Formda Etkinlik Tespit 
Edilmiştir 

Zeren 
vd.(2013) 

Türkiye Lanne Vd. (2002) İle Saik-
konen ve Lutkepohl (2002) 
Yapısal Kırılmalı Birim Kök 
Testi 

Türk Hisse Senedi Piyasasının 
Etkin Olduğu Tespit Edilmiştir. 

Çevik (2012) Türkiye Yarı parametrik ve para-
metrik uzun hafıza model-
leri 

İMKB’nin Etkin Bir Piyasa 
Olmadığı Tespit Edilmiştir. 

Zhang 
vd.(2012) 

Mısır,Kenya, 
Güney,Af-
rika, Tunus, 
Fas 

SURKSS Kenya, Güney Afrika ve Tu-
nus’ta Zayıf Formda Etkinlik 
Tespit Edilmiştir 

Chiwira  and 
Muyambiri 
(2012) 

Botsvana ADF, Otokorelasyon test, 
Kolmogorov-Smirnov Test, 
Koşu Testi ve  PP testi 

Botsvana borsasının zayıf 
formda dahi etkin olmadığı 
tespit edilmiştir. 

Setianto and  
Manap (2011) 

Endonezya Standart lineer birim kök 
testi, ADF birim kök testi, 
Phillip-Perron (PP) testi ve 
KPSS testi 

Zayıf Formda Etkinlik Tespit 
Edilmiştir 

Demirelli vd. 
(2010) 

ABD PP ve ADF Birim Kök Tes-
tleri ve ARMA Model 

S&P 500 Endeksinin Zayıf 
Formda Etkinlik Tespit 
Edilmiştir. 

Ergül (2010) Türkiye ve 
ABD 

PP ve ADF Birim Kök Tes-
tleri 

Türk Ve Amerikan Enerji 
Piyasalarında Zayıf Formda 
Etkinlik Tespit Edilmiştir. 

Atan vd.(2009) Türkiye ADF Ve KPSS Birim Kök 
Testleri ve ELW Kesirli 
Bütünleşme Tahmin Edi-
cisi 

İMKB’nin Zayıf Etkin Bir 
Piyasa Olduğu Sonucuna 
Ulaşılmıştır 

Özcan ve 
Yılancı (2009) 

Türkiye KSS Birim Kök Testi ve 
BDS Testi 

İMKB’nin Etkin Bir Piyasa 
Olmadığı Tespit Edilmiştir. 

Narayan 
(2008) 

G-7 Ülkeri Lagrange çarpan panel bi-
rim kök testi 

G-7 ülkelerinin zayıf formda 
etkin olmadığı tespit 
edilmiştir. 

Chaudri and 
Wu (2003) 

Gelişmekte 
olan 17 ülke 

Yapısal Kırılmalı Zivot An-
drews Birim Kök Testleri 

Ülkelerinin Borsalarının Zayıf 
Formda Etkin Olmadığı Tespit 
Edilmiştir. 

Vaidyanathan 
and Gali 
(1994) 

Hindistan Koşu Testleri ve Serisel Ko-
relasyon Yöntemleri 

Zayıf Formda Etkinlik Tespit 
Edilmiştir 
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3. VERİ SETİ VE UYGULAMA 

Çalışmada kullanılan veriler Merkez Bankası EDS’den alınmış BİST-100 endeksi 
olup,  veriler 31.01.1997 ile 27.01.2017 yılları arasındaki haftalık gözlemlerden 
oluşmaktadır.  Bu çalışmada bunun yanı sıra kalıntıların bağımsız ve türdeş ol-
ması gerektiğini vurgulamıştır. Bunun için EDS testi ile kalıntıların bağımsız ve 
türdeş olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu bağlamda bu iki varsayımı sağlayan 
piyasaların etkin olduğu söylenebilmektedir. 

Literatür incelendiğinde Keenan, Terasvirta, LST gibi serilerin doğrusallığını 
incelen birçok testin olduğu görülmektedir. Ancak bu testler incelenen serinin 
durağan olduğu varsayışımı ile hareket etmektedirler. Bu nedenden dolayı 
düzeyde durağan olmayan seriler ile çalışıldığında sonuçların hatalı olmasına 
neden olmaktadır. Literatüre yılında Harvey vd. (2008) tarafından kazandırılan 
Harvey doğrusallık testi ise serilerin durağanlığı konusunda bir varsayım yap-
madan serinin doğrusallığını incelemektedir. 

Wλ = (1-λ)Ws + λWu 

Harvey testi iki farklı doğrusallık testinin ağırlıklı ortalaması alınarak 
hesaplanmaktadır. Bu testlerden ilki Ws incelenen serinin durağan olduğu var-
sayımı ile Wu ise incelenen verinin durağan olmadığı varsayımı ile doğrusallığı 
hesaplamaktadır. Formülde yer alan λ parametresi ise ağırlığı göstermektedir. 
Burada λ parametresinin 1 yakın olması serinin durağan olmadığını gösterirken, 
o yakın olması serinin durağan olduğunu göstermektedir. 

Öncelikle Harvey testi ile serinin doğrusallığı incelenmiş ve sonra ise kalıntılar 
arasında bağımlılık olup olmadığı BDS testi ile incelenmiştir. 

Birçok çalışmada piyasaların etkinliği sadece birim kök testleri ile incelenmiştir. 
Ancak bu durum yeterli olmayıp sadece piyasa etkinliğinin ölçülmesinin birinci 
basamağıdır. Rahman ve Saadi ( 2007)’ göre piyasa etkinliği sadece birim kök 
testleri ile analiz edilemeyeceğini öne sürmüşlerdir.   

                                     Tablo.2  Harvey Testi Sonuçları 
Harvey Test İstatistiği 18.32* 
ws 1.34 
wu 18.34 
λ 0.97 
DF Test İstatistiği -2.8 
Harris  Durağanlık  Test İstatistiği 
 

4.36 

 Kritik Değerler 
Değerler 

4.60 
(%1) 

5.99 
(%5) 

9.21(%10)  

Not:  *,**  ve  ***  sırasıyla  %1,  %5  ve  %10  anlamlılık  düzeylerinde  temel  hipotezin kabul edildiğini 
göstermektedir. 

Harvey test istatistik değeri kritik değerlerden büyük olduğu için H0 hipotezi ka-
bul edilmiştir. Yani serinin birim köklü ve doğrusallık gösterdiği tespit edilmiştir. 
Bu bağlamda piyasa etkinliğinin ilk varsayımı sağlanmıştır.  
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Brock vd.(1987)  tarafından literatüre kazandırılan BDS testi ile korelasyon inte-
grali kullanılarak verideki olası bağımlılık test edilir. BDS testinin uygulamak 
amacı ile Xt zaman serisinin m≥2 boyutu için  t=1,2……T-m olmak üzere m gecik-
meli değerinin aşağıdaki gibi hesaplanması gerekmektedir. 

Xtm =(Xt, Xt-1…………Xt+m-1) 

 BDS testi istatistiği aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır; 

BDS testinin temel hipotezleri ise şu şekildedir; 

H0: Veriler bağımsız- türdeş olarak dağılmaktadırlar 

H1: Verilerde bağımlılık vardır. 

BDS kritik değeri mutlak değer içerisinde kritik değerden büyük olursa temel 
hipotez ret edilir ve alternatif hipotez kabul edilir ( Özcan ve Yılancı, 2009:109). 

BDS testinde m ve ɛ değerleri bilinmemektedir ve dolayısıyla bu değerler dışsal 
olarak belirlenmektedir. Çalışmada Broks ve Heravi (1999), Özcan ve Yılancı 
(2009) çalışmalarında olduğu gibi ɛ /σ oranı 0.5’ten 1.5 ‘e kadar, m değerleri ise 
2’den 4 ‘e kadar olan BDS istatistikleri hesaplanmıştır. Tabloda BDS değerleri ve 
parantez içinde olasılık değerleri verilmiştir. Sonuç olarak H0 hipotezi ret 
edilmiştir yani veriler bağımsız ve türdeş olarak dağılmamaktadırlar. 

Tablo.3 BDS Testi sonuçları 

m ɛ/σ BDS m ɛ/σ BDS 

2 0.5 0.0128 (0.000) 2 1.5 0.0242(0.000) 

3 0.5 0.0126(0.000) 3 1.5 0.0505(0.000) 

4 0.5 0.008(0.000) 4 1.5 0.0718(0.000) 

Verilerin bağımsız ve türdeş olarak dağılmaması piyasa etkinliğinin ikinci 
şartının sağlanmadığını göstermektedir.  Sonuç olarak piyasasının yarım for-
mada etkin olması için her iki varsayımın sağlanması gerekmektedir. Ancak ilk 
varsayım kabul edilirken ikinci varsayım yerine getirilmediğinden BİST’in yarı 
güçlü formada etkin bir piyasa olmadığı söylenebilmektedir. 

 4. SONUÇ 

Borsa İstanbul’un yarı güçlü formada etkin bir piyasa olup olmadığını ölçmek 
için yapılan çalışmada öncelikle Harvey doğrusallık testi ve ardından kalıntıların 
bağımsız dağılıp dağılmadığını gösteren BDS testi yapılmıştır.  
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Yapılan analiz sonucunda Harvey doğrusallık testi sonuçlarına göre yarı güçlü 
formada piyasa etkinliğinin ilk varsayımı gerçeklemiş ancak ikinci varsayımı 
BDS testi sonucuna göre gerçekleşmemiştir. Bu bağlamda BİST’in yarı güçlü 
formda bir piyasa olmadığı  tespit edilmiş olup, çalışmanın sonuçları (Malcıoğlu 
ve Aydın 2016; Özcan ve Yılancı, 2009 ; Çevik,2012) gibi çalışmaların sonuçlarını 
destekler niteliktedir. Bu durum yatırım için gerekli bilgiye sahip yatırımcıların 
piyasada normalin üzerinde kazanç elde etme şanslarının olduğunu 
göstermektedir. 
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ENTROPI TABANLI COPRAS YÖNTEMI İLE ÖLÇEK BAZINDA FINANSAL 
PERFORMANS ANALIZI: BILGI VE İLETIŞIM SEKTÖRÜNDE BIR UYGULAMA 

Öğr. Gör. Hasan YAVUZ* Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZTEL† 

 

ÖZET 

Sektörlerin finansal performansının analizi, sektörün finansal durumunu anla-
mak ve geleceğe yönelik öngörü yapmak için hayati bir önem taşımaktadır. Bu 
sadece sektörde faaliyet gösteren işletmeler için değil aynı zamanda, sektöre 
girmek isteyen girişimciler, sektöre yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ve 
ekonomik büyüme için sektörel destekleme yapmak isteyen ekonomi yönetimi 
için de önemli göstergedir. Finansal performansın ölçülmesi için kullanılan oran-
ların hem çok sayıda olması, hem de bu rakamların farklı ölçek ve karakterlere 
sahip olması klasik yöntemlerle analiz yapmayı güçleştirir. Bunun için Çok 
Kriterli Karar Verme yöntemleri çok kullanışlı görülmektedir. Bu çalışmada Bilgi 
ve İletişim Sektörü firmaları; küçük, orta ve büyük ölçekte sınıflandırılarak 
COPRAS yöntemi ile finansal performans analizi yapılmıştır. Çalışmada Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan sektör bilançolarından 2010-
2015 yılları arası 6 yıllık veri kullanılmıştır. Sektördeki ölçekler ve sektörün 
tamamı yıllara göre finansal oranlar kullanılarak değerlendirmeye tabi tu-
tulmuştur. Analizde kullanılan kriterlerin yani finansal oranların göreceli önem-
lerini belirlemek için ağırlıklama yapılmıştır. Ağırlıklama yöntemi olarak Entropi 
yöntemi tercih edilmiştir. Bu çalışmanın Bilgi ve İletişim Sektörü’nün finansal 
performansının anlaşılması ve doğru kararlar alınmasında işletme paydaşlarına 
yol gösterici olması öngörülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Peformans Analizi, Çok Kriterli Karar Verme, 
COPRAS, Entropi  

SCALE-BASED FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS BY ENTROPY-BASED 
COPRAS METHOD: AN APPLICATION IN THE INFORMATION AND 

COMMUNICATION SECTOR 

Abstract 

Analysis of the financial performance of the sectors is of vital importance for un-
derstanding the sector's financial position and foreseeing the future. This situa-
tion is important not only for the enterprises operating in the sector but also for 
the entrepreneurs who want to enter the sector, the investors who want to invest 
in the sector and the economy management which wants to support the sector 
for the economic growth. The fact that the ratios used to measure financial per-
formance are both large and that these figures have different scales and charac-
teristics make it difficult to analyze using classical methods. Multi-Criteria Deci-
sion Making (MCDM) methods seem to be very useful for this. In this study, In-
formation and Communication Sector firms; Small, medium and large scale and 
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financial performance analysis was done by COPRAS method. In the study, six-
year data were used from sectoral balances published by the Central Bank of the 
Republic of Turkey (CBRT) for the period 2010-2015. The scales in the sector 
and the whole sector have been evaluated using financial ratios according to 
years. The criteria (financial ratios)  used in the analysis are weighted to deter-
mine their relative importance. The entropy method is preferred as the 
weighting method. It is anticipated that this study will guide the business interest 
group in understanding the financial performance of the Information and Com-
munication Industry and making the right decisions. 

Key Words: Financial Performance Analysis, Multi-criteria Decision Making, 
COPRAS, Entropy 

1. GİRİŞ 

Bilindiği üzere işletmelerin temel amaçları kâr elde etmek ve sürekliliktir. Bu iki 
temel amaç birbiriyle bağlantılıdır. İşletmeler kâr elde etmeden sürekliliğini de-
vam ettiremez. Sürekli faaliyette bulunmadan da kâr elde edemez. İşletmeler kâr 
veya zararlarını temel mali tablolar aracılığıyla hesaplamaktadır. Ayrıca bu 
tablolardaki rakamlar kullanılarak oran analizleri yapılmaktadır. Bu finansal ra-
syoların hem sayıca çok olması, hem de her bir oranın farklı şekilde değer-
lendirilmesi, işletmelerin genel finansal durumu hakkında yorum yapmayı zor-
laştırmaktadır. Bu noktada Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) teknikleri mali 
tabloları yorumlayacak kişilerin işlerini kolaylaştırmaktadır. Çok sayıda ve farklı 
özelliklerde olan oranlar ve rakamlar bu yöntemler aracılığıyla tek bir rakam ha-
line dönüştürülebilmektedir. Böylece bir şirketin veya sektörün yıllar itibarıyla 
performansı analiz edilebilmektedir. İstenirse bir sektördeki firmaların finansal 
performansları birbiriyle karşılaştırılabilmektedir. 

Bu çalışmada diğer çalışmalardan farklı olarak bir sektörde faaliyet gösteren fir-
malar ölçek bazında değerlemeye tabi tutulmuştur. Uygulama için Bilgi ve 
İletişim sektörü seçilmiş, T.C. Merkez Bankası tarafından hazırlanan sektör 
bilançoları kullanılarak, bu sektörün genel finansal durumu ve ölçek bazında fi-
nansal durumu yıllar itibariyle karşılaştırılmıştır. Küçük ölçekli işletmeler, orta 
ölçekli işletmeler ve büyük ölçekli işletmelerin bu analizlere tabi tutulmuştur, 
bunun dışında kalan mikro işletmeler bu değerlendirmede yer almamaktadır. 
T.C. Merkez Bankası ölçek sınıflandırması esas alınmıştır.  

Bu çalışma ile ölçek bazında yıllık performans ile sektörün genel durumu 
arasında bir farklılık olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Böylece müşter-
iler, kredi kuruluşları, yatırımcılar, girişimciler ve ekonomi yönetimi gibi işletme 
paydaşlarının Bilgi ve İletişim sektörü ile ilgili daha doğru kararlar alacakları 
düşünülmektedir. 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Literatür incelendiğinde Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri 
kullanılarak tedarikçi seçimi, personel seçimi, makine seçimi, kuruluş yeri 
seçimi, yazılım seçimi, performans değerlemesi gibi konuları içeren birçok yerli 
ve yabancı çalışmaya rastlanmaktadır. Finansal performans analizi ile ilgili 
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çalışmalardan bazıları belli bir sektörü incelemiş ve sektörün finansal yapısı 
hakkında bilgiler vermiş ayrıca sektörün yıllar itibarıyla finansal durumunu 
karşılaştırmıştır. Bazı çalışmalarda da belli bir sektörde borsada işlem gören şir-
ketlerin finansal performansları karşılaştırılmıştır. Bazı çalışmalarda ise bir fir-
manın finansal performansı yıllar itibarıyla farklı yöntemler ile incelenmiş ve bu 
yöntemlerin sonuçları birbiriyle karşılaştırılmıştır. Finansal performans analizi 
konusunda yapılan çalışmalardan bazıları aşağıda sıralanmıştır. 

Kalogeras vd. (2005) yaptıkları çalışmada, Yunanistan’da faaliyet gösteren ve 
tarımsal gıda ürünleri üreten işletmelerin finansal performansını, on bir tane fi-
nansal oran kullanarak PROMETHEE II yöntemi ile analiz etmişlerdir. Analiz 
sonuçlarının firma yöneticileri ve sektör için faydalı olacağı belirtilmiştir. 

Ertuğrul ve Karakaşoğlu (2009) yaptıkları çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsasında işlem gören çimento firmalarının finansal performanslarını on sekiz 
adet finansal oran kullanarak hesaplamışlardır. Kriterlerin ağırlıklandırıl-
masında bulanık AHP yöntemini kullanmışlar, performans analizi ve performans 
sıralamasını da TOPSIS yöntemine göre yapmışlardır. 

Dumanoğlu ve Ergül (2010) yaptıkları çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’nda işlem gören on bir teknoloji şirketinin mali tablolarını kullanarak, 
şirketlerin mali performansları TOPSIS yöntemi ile analiz etmişlerdir. Belirlenen 
finansal oranlar ile (2006-2009 yılları arası) dört dönem için performans analizi 
yapılmıştır. Her bir şirket için ayrı ayrı hesaplamalar yapılmış daha sonra da bu 
puanlar TOPSİS yöntemi ile tek bir puana çevrilerek şirketlerin karşılaştırılması 
yapılmıştır. 

Lee vd. (2012) yaptıkları çalışmada Tayvan ve Kore’de faaliyet gösteren dört 
nakliye şirketinin 1999-2009 yılları arası on bir yıllık finansal performanslarını 
yirmi beş finansal oran üzerinden analiz etmişlerdir. Kriterlerin ağırlıklandırıl-
masında Entropi yöntemininden yararlanarak Gri İlişkisel Analiz Yöntemini 
kullanmışlardır. Çalışmada her bir yıl için bu şirketlerin performans sıralaması 
yapılmıştır.  

Türkmen ve Çağıl (2012) yaptıkları çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası (İMKB)’nda kayıtlı olan ve Bilişim sektöründe faaliyet gösteren on iki fir-
manın finansal performanslarını Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden 
TOPSIS yöntemi ile analiz etmişlerdir. Çalışmada firmaların (2007-2010 yılları 
arası) dört yıllık finansal tablolar esas alınarak hesaplamalar yapılmış ve sekiz 
finansal oran kullanılmıştır. Hesaplamalar sonucunda şirketlerin için perfor-
mans derecelendirmesi yapılmıştır.  

 Esbouei ve Ghadikolaei (2013) yaptıkları çalışmada Tahran borsasında işlem 
gören araba yedek parçası üreten firmaların finansal performansını Çok Kriterli 
Karar Verme Tekniklerinden COPRAS yöntemini ile analiz etmişlerdir. En çok 
kullanılan altı finansal oranı kullanmışlar ve kriterlerin ağırlıklandırılması için 
de bulanık AHP yöntemini kullanmışlardır.  

Örs vd. (2015) yaptıkları çalışmada Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi’nde işlem 
gören işletmelerin finansal performanslarını, bu şirketlerin 2011-2013 yılları 
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arası (3 yıllık) mali tablolarından yararlanarak, oran analizi tekniği ile 
hesaplamışlardır. Belirlenen finansal oranlar kullanılarak on bir şirketin üç yıllık 
finansal oranları karşılaştırılmıştır. 

Cebeci ve Özbilgin (2015) yaptıkları çalışmada, Borsa İstanbul Bilişim En-
deksinde yer şirketlerin 2009-2013 arası Kurumsal Yönetim ve Finansal Perfor-
mans açısından değerlendirilmesini yapmışlardır.  

3. BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜ  

Bilgi sektörü; yazılım, donanım ve ilgili hizmetler gibi alt sektörlerden oluşurken, 
iletişim sektörü de elektronik haberleşme ve donanım alt sektörlerinden 
oluşmaktadır. Bu iki sektör için birbirinin tamamlayıcısı nitelikte olup, birbirl-
eriyle sıkı bir ilişki içindedirler. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT), büyümenin tetikleyicisi ve verimlilik 
artışlarının en önemli sebebi olduğu ve rekabetin yapısını değiştirdiği savunul-
maktadır. Hatta bu ilerleme bir devrim niteliğinde görülmekte ve ekonomik dö-
nüşümün temel kaynağı olarak görülmektedir (Kuşat, 2011: 117). Bilgi ve 
İletişim sektörü ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkılar sağladığı için 
birçok ülke tarafından bu sektöre ayrı bir önem verilmiştir (Şaf, 2015:109). 
Küresel rekabette üstünlük sağlayanlar, bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğun 
olarak kullanan kesimler olmuştur. Bilimsel araştırmalardan elde edilen 
sonuçları ekonomiye kazandıran kesimlerin de küresel rekabette üstünlük sağla-
maları da beklenen bir sonuçtur (Kevuk, 2006: 324). 

Teknoloji pazarı, elli yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen, önemi her geçen 
gün daha da artmaktadır. Bu durum da sektörün genişlemesine ve derinleşme-
sine neden olmaktadır. Teknolojik alanda meydana gelen gelişmeler toplumun 
yaşam kalitesini ve koşullarını değiştirdiği gibi işletmelerinde gelişimi ve ku-
rumsallaşması için önem arz etmektedir (Dumanoğlu ve Ergül, 2010: 102). 

Her geçen gün bilişim şirketlerinin dünya ekonomisindeki rolü ve önemi artarak 
devam etmektedir. Bilişim sektörü bir ekonomideki tüm endüstriler için kaldıraç 
etkisi yaparak verimliliğin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bilişim 
sektörüne yapılan yatırımların ekonomik büyümeye etkisini araştıran çalışma-
larda, bu sektöre yapılan yatırımların ülkenin toplam faktör verimliliğini 
artırarak ekonomik büyümeye önemli düzeyde katkı sağladığı ifade edilmekte-
dir. Bu çalışmaların birinde; bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne 
yatırımlarının Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla payındaki %1’lik artış, kişi başı geliri %1.8 
arttırdığı tespit edilmiştir. Bu sektörde önde olan ülkelerin ekonomilerinin gün 
geçtikçe daha da güçlendiği görülmektedir (Cebeci ve Özbilgin, 2015: 48). 
Görüldüğü üzere bilgi ve iletişime yapılan yatırımlar hem işletmeler açısından, 
hem müşteriler açısından, hem de ülke ekonomisi açısından büyük kazançlar 
sağlamaktadır. Bilgi ve iletişim sektörü özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkeler için ayrı bir öneme sahiptir.  

Türkiye’de bilgi teknolojileri pazarı daha çok donanım ağırlıklı bir yapı ser-
gilemektedir. 2010 yılında donanım pazarı 6,1 milyar ABD doları büyüklüğünde 
bir paya sahipken yazılım ve ilgili hizmetlerin pazardaki payı 1,5 milyar ABD 
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doları civarındadır. Ülkemizdeki bilgi teknolojileri pazarının büyüklüğü ve 
GSYH’deki payı Avrupa ülkeleri ortalamasının bir hayli altında bulunmaktadır 
(Şaf, 2015: 39). Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAB) tarafından hazırlanan 
rapora göre 2015 yılında sektörün toplam büyüklüğü 83,1 milyar TL’ye 
ulaşmıştır. 2015 yılı itibariyle sektörün %33’ünü bilgi teknolojileri oluştururken, 
%67’sini iletişim teknolojileri oluşturmaktadır. Bilgi teknolojileri 2014 yılında 
%11’lik ve 2015 yılında da %19’luk bir büyüme gerçekleştirmiştir.  İletişim 
teknolojileri sektörü ise 2014 yılında %8’lik ve 2015 yılında %17’lik bir büyüme 
gerçekleştirmiştir. (TÜBİSAB, 2016: 6-7).  

Tablo 1: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Alt Kategorilerinin Büyüklüğü 
(2015) 

Alt Sektör/Büyüklük Alt Kategori Büyüklük (%) 

Bilgi Teknolojileri 
Donanım 16% 

Yazılım 12% 

İletişim Teknolojileri 

Hizmet 6% 

Elektronik Haberleşme 48% 

Donanım 19% 

Kaynak: Bilgi ve İletişim Sektörü 2015 Pazar Verileri (TÜBİSAB) s.9-10 

2012’den 2015’e kadar olan süreçte Bilgi Teknolojilerinde, donanımın payı sü-
rekli azalmakta, yazılım ve hizmetin payı ise sürekli olarak artmaktadır 
(TÜBİSAB, 2016: 12). Ülkemizdeki şirket sayısı 2015’de %10,4 artmış, çalışan 
sayısı %12,4 artmış toplam ciro da %22,3 oranında artmıştır. 

4. ÇALIŞMADA KULLANILAN FİNANSAL ORANLAR 

Finansal oranlar, firmaların finansal tabloları kullanılarak hazırlanmakta ve 
firma hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilmesine olanak sağlamaktadır. Finansal 
oranlar, işletmelerin hem yıllar itibarıyla hem de sektördeki diğer firmalar ile 
karşılaştırılabilmelerine imkân sağlayan performans oranları olarak da ifade 
edilebilmektedir (Ercan ve Ban, 2010: 37). Finansal tablolarda yer alan bütün 
kalemlerin birbiri ile ilişkileri ele alınarak çok sayıda oran elde edilmesi 
mümkündür. Ancak burada önemli olan çok sayıda oran hesaplamak değil fir-
manın veya sektörün likidite durumunu, borç ödeme gücünü, finansman şeklini, 
faaliyet sonuçlarını, kârlılığını, varlıklarını etkin kullanıp kullanmadığını 
gösteren anlamlı oranların hesaplanması ve yorumlanmasıdır (Düzakın, 2013: 
77-78). Çalışma kapsamında, önemli görülen ve literatürde en çok kullanılan 
oranlardan on tane seçilmiştir. Seçilen bu oranlar aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
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Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Finansal Oranlar 

Kullanılan Finasal Oranlar Hesaplama (Ölçüm) 
Arzulanan 
Durum 

Cari Oran Dönen Varlıklar / K.V.Yabancı Kaynak 
İdeal orana 
yakınlık 

Asit-Test Oranı (Likidite) 
(Dönen Varlıklar-Stoklar) / 
K.V.Yabancı kaynak 

İdeal orana 
yakınlık 

Toplam Borç Oranı  
(Kaldıraç Oranı)  

(K.V. Yab. Kay.+U.V.Yab Kay.) / Varlık 
(Aktif) Toplamı 

İdeal orana 
yakınlık 

Finansman Oranı 
Öz Kaynaklar / (K.V. Yab. Kay.+U.V. 
Yab. Kay.) 

İdeal orana 
yakınlık 

Alacak Devir Hızı   
Net Satışlar / (K.V. Tic. Alck.+U.V. Tic. 
Alck.) 

Yüksek ol-
ması 

Aktif Devir Hızı  Net Satışlar / Aktif (Varlık) Toplamı 
Yüksek ol-
ması 

Özsermaye Kazanma 
Gücü  

Net Kâr / Öz Kaynaklar 
Yüksek ol-
ması 

Varlıkların Kazanma Gücü  Net Kâr / Aktif Toplamı 
Yüksek ol-
ması 

Net Kâr Marjı Net Kâr / Net Satışlar 
Yüksek ol-
ması 

Satılan Malın Mali-
yeti/Net Satışlar   

Satışların Maliyeti/Net Satışlar Düşük olması 

5. ÇALIŞMADA KULLANILAN YÖNTEMLER 

Araştırmada kullanılan kriterlerin (finansal oranlar) ağırlıklarının hesaplanması 
için Entropi yöntemi kullanılmıştır. Alternatiflerin karşılaştırılması ve yıllık per-
formans sıralamalarının yapılması için de ÇKKV yöntemlerinden COPRAS yönt-
emi kullanılmıştır. 

5.1. Entropi Yöntemi 

Entropi, fiziki bilimlerin yanında sosyal bilimlerde de önemli bir kavram 
olmuştur (Capocelli ve De Luca, 1973; Nijkamp, 1977). Enformasyon kuramı (in-
formation theory) için entropi’nin çok kullanışlı bir anlamı vardır. Şöyle ki; en-
tropi, belli bir mesajın beklenen bilgi içeriğini ölçer (Hwang ve Yoon, 1981: 52). 
Enformasyon teoride entropi, ayrık olasılık dağılımı Pi ile sunulan belirsizlik 
miktarının için bir kriterdir (Jaynes, 1957). Belirsizliğin bu ölçümü Shannon 
(Shannon, 1948) tarafından aşağıdaki eşitlik ile verilmiştir. 

𝑆(𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛) = −𝑘 ∑ 𝑝𝑗 ln 𝑝𝑗

𝑛

𝑗 = 1

.(5.1) 

Burada k bir sabit katsayıdır. Entropi ifadesi ilk olarak istatistiksel mekanikte 
bulunduğundan, pi olasılık dağılımının entropisi olarak adlandırılmıştır. Bundan 
dolayı “entropi” ve “belirsizlik” terimleri eşanlamlı olarak değerlendirilir 
(Hwang ve Yoon, 1981). Tüm pi değerleri pi = 1/n değerini aldığında 
𝑆(𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛)  en büyük değeri alır. 
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Alternatifler için belirli miktarda bilgi içeren karar matrisi verilmiş ise, entropi, 
kriterlerin değerlemesinde araç olarak kullanılabilir (Nijkamp, 1977; Zeleny, 
1974). Entropi fikri özellikle veri kümeleri arasındaki zıtlığın incelenmesinde 
kullanılışlıdır. Örneğin, bir kriterde alternatifler birbirine çok benzer değerlere 
sahipseler, bu kriter kullanışlı değildir. Hatta tüm alternatiflerin değerleri aynı 
ise o kriter değerlendirmeden çıkarılır. Entropi yöntemi ile veri kümelerindeki 
belirsizlik ölçülür ve bu belirsizlik (entropi) değeri ile veri kümelerinin 
farklılaşması ölçülür. Her bir kriter için farklılaşma değerinin toplam farklılaşma 
içindeki yeri kriterin ağırlık değerini verir. 

Şimdi entropi yöntemi ile kriterler için ağırlık değeri belirlenmesi sürecini özet-
leyelim (Alp vd. 2015; Hwang ve Yoon, 1981; İslamoğlu vd. 2015)  m alternatifli 
ve n kritere sahip bir karar verme probleminin mxn boyutlu X karar matrisi 
aşağıdaki gibi verilmiş olsun. 
 
                    𝑋1 𝑋2 … 𝑋𝑗 … 𝑋𝑛  

𝑋 =

𝐴1
𝐴2
⋮
𝐴𝑖
⋮
𝐴𝑚 [

 
 
 
 
 
𝑥11 𝑥12 … 𝑥1𝑗 … 𝑥1𝑛
𝑥21 𝑥22 … 𝑥2𝑗 … 𝑥2𝑛
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑥𝑖1 𝑥𝑖2 … 𝑥𝑖𝑗 … 𝑥𝑖𝑛
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑥𝑚1 𝑥𝑚2 … 𝑥𝑚𝑗 … 𝑥𝑚𝑛]

 
 
 
 
 

𝑚𝑥𝑛

(5.2) 

              
Burada 𝑥𝑖𝑗 : 𝑖. alternatifin 𝑗. kritere göre başarı değeridir, 𝑖 = 1,2,… ,𝑚 ve 𝑗 =

1,2,… , 𝑛. 
Ai satırındaki değerler i. alternatifin tüm kriterlere göre başarı değerlerini, Xj 
sütunundaki değerler ise j. kritere göre tüm alternatiflerin başarı değerlerini 
göstermektedir. 
Öncelikle kriterler farklı ölçeklere sahip olduklarından, değerlendirme yapıla-
bilmesi için ölçekten arındırılması, yani normalleştirme işlemi yapılması gerekir. 
Bunun için aşağıdaki eşitlik kullanılır; 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑝𝑗
𝑚

𝑝=1

 , 𝑖 = 1,2,… ,𝑚, 𝑗 = 1,2,… , 𝑛.(5.3) 

                                                             
Bu eşitlik ile 𝑅 = [𝑟𝑖𝑗]𝑚×𝑛

 normalleştirilmiş karar matrisi elde edilir. Her bir 

kriter için belirsizlik ölçüsü yani entropi değeri aşağıdaki eşitlik ile bulunur: 

𝑒𝑗 = −𝑘∑𝑟𝑖𝑗 𝑙𝑛 𝑟𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

,𝑗 = 1,2,… , 𝑛.(5.4) 

 

Burada k değeri 𝑘 =
1

𝑙𝑛𝑚
  ile tanımlı sabit katsayıdır ve 0 ≤ 𝑒𝑗 ≤ 1 garanti altına 

alınmıştır. 𝑒𝑗 değeri j. kriterin belirsizlik ölçüsü ya da diğer bir ifadeyle entropi 

değeridir. 
 
Artık entropi değerini kullanarak farklılaşma derecesi (degree of diversification) 
dj, değerlerini her bir kriter için tanımlayabiliriz: 
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𝑑𝑗 = 1 − 𝑒𝑗 ,𝑗 = 1,2,… , 𝑛(5.5) 

  
Her bir kriterin farklılaşma derecesini toplam farklılaştırma derecesine oran-
layarak kriterlerin ağırlık değerleri hesaplanır: 

𝑤𝑗 =
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗

𝑛

𝑝 = 1

 , 𝑗 = 1,2,… , 𝑛.(5.6) 

Burada Wj değeri j. kriterin ağırlığıdır ve ∑ 𝑤𝑗
𝑛

𝑗=1
= 1 olduğu aşikârdır. 

Entropi yöntemi ile, herhangi bir karar vericinin kişisel görüşlerine ihtiyaç duy-
ulmaksızın, objektif olarak kriter ağırlıkları belirlendiği ve hesaplanması kolay 
olduğundan oldukça kullanışlıdır (Apan vd. 2016; Erol vd. 2011). 
Entropi yöntemi formülünde Eşitlik 5.4’de görüleceği üzere doğal logaritma 
fonksiyonu kullanılmaktadır. Bundan dolayı negatif değer içeren veri grubunda 
sorun olmaktadır. Bu sorunu aşmak için çeşitli düzeltme yöntemleri önerilmiştir. 
Bunlardan biri de Z-skoru standartlaştırma dönüşümü kullanılan geliştirilmiş 
entropi (improved entropy) yöntemidir (Zhang vd. 2014). Bu yöntemde önce 
karar matrisi değerleri Z-skoru standartlaştırmasına tâbi tutulur: 
 

𝑧𝑖𝑗 =
(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑗)

𝜎𝑗
(5.7) 

Burada �̅�𝑗 ve 𝜎𝑗  sırasıyla, j. kriterin ortalama ve standart sapmalarıdır. Daha 

sonra koordinat dönüşümü yapılarak veriler pozitif hale getirilmiş olur: 
 

𝑧′𝑖𝑗 = 𝑧𝑖𝑗 + 𝐴; 𝐴 > |min 𝑧𝑖𝑗|(5.8) 

Artık karar matrisinde 𝑥𝑖𝑗 değerleri yerine pozitif dönüşümleri olan 𝑧′𝑖𝑗; 𝑖 =

1,2,… ,𝑚, 𝑗 = 1,2,… , 𝑛 değerleri kullanılır. 
 
Entropi yöntemi ile ağırlıkların elde edilmesi, Şekil 1’deki akış diyagramında 
özetlenmiştir. 

Şekil 1: Entropi Yöntemi ile Ağırlıkların Belirlenmesi Akış Diyagramı 
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5.2. COPRAS Yöntemi (COmplex PRoportional ASsessment - Karmaşık 
Nisbi Değerlendirme)  

1996 yılında Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesinden araştırmacılar COPRAS 
yöntemini geliştirdiler (Zavadskas ve Kaklauskas, 1996). COPRAS yöntemi 
birçok disiplinde yaygın olarak kullanılmıştır (Aksoy vd. 2015; Chatterjee vd. 
2011; Ghorabaee vd. 2014; Ginevičius ve Podvezko, 2008; Kaklauskas vd. 2005; 
Makhesana, 2015; Özdağoğlu, 2013; Turanoğlu Bekar vd. 2016; Xia vd. 2015; 
Zavadskas vd. 2009). Bu yöntemde, değerlendirme sonucunda kriterlerin en üst 
düzeye çıkarılması ve en aza indirilmesi etkisi ayrı olarak ele alınmaktadır 
(Podvezko, 2011: 138).  

 COPRAS yöntemi Şekil 2’deki adımları içerir (Zavadskas vd. 2009a: 309): 

1. Alternatifleri ifade eden mevcut en belirgin özelliklerin seçilmesi. 
2. Karar matrisi X’in hazırlanması. 
3. 𝑤𝑗 , 𝑗 = 1,2,… , 𝑛 ağırlıkların belirlenmesi. 

4. Karar matrisinin normalleştirilmesi �̅�. Normalleştirilmiş bu matrisin 
değerleri (E Zavadskas, 1987) şu şekilde hesaplanır:  

�̅�𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

 , 𝑖 = 1,2,… ,𝑚, 𝑗 = 1,2,… , 𝑛(5.9) 
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 Bu adımdan sonra normalleştirilmiş matris �̅� elde edilmiş olur: 

�̅� = [�̅�𝑖𝑗]𝑚𝑥𝑛(5.10) 

Şekil 2: Alternatiflerin COPRAS yöntemi ile sıralanması 

 

Kaynak: ( Zavadskas vd., 2009a: 309) 

5. Ağırlıklı normalleştirilmiş karar matrisi �̂�’in elde edilmesi. Hesaplama şu 
şekildedir: 

�̂�𝑖𝑗 = �̅�𝑖𝑗 . 𝑤𝑗 ; 𝑖 = 1,2,… ,𝑚, 𝑗 = 1,2,… , 𝑛.(5.11) 

 Eşitlik 5.11’de 𝑤𝑗 ,  j. kriterin ağırlık değeridir. 

Bu adımdan sonra ağırlıklı normalleştirilmiş matris �̅� elde edilmiş olur: 

�̂� = [�̂�𝑖𝑗]𝑚𝑥𝑛(5.12) 

6. Her bir alternatif için 𝑃𝑖 toplamlarının hesaplanması. En büyük değerlerin 
tercih edildiği kriter (optimizasyon yönü maksimum) değerlerinin top-
lanması: 

𝑃𝑖 =∑�̂�𝑖𝑗

𝑘

𝑗=1

(5.13) 

 Eşitlik 5.13’de maksimizasyon yapılması gereken kriterlerin ilk sütun-
lara yazıldığını ve k tane olduğu varsayılmaktadır. 

Karar matrisi

Normalleştirilmiş karar matrisi

Ağırlıklı normalleştirilmiş karar matrisi

Her bir alternatif için en küçükleme endeksi 𝑅𝑗 hesaplanır

Her bir alternatif için en büyükleme endeksi 𝑃𝑗 hesaplanır

j. alternatifi ifade eden ağırlılı normalleştirilmiş endeks toplamları hesaplanır. Alternatifler en 
küçükleme endeksleriyle ifade edilir.

𝑅𝑗 lerin en küçük değeri belirlenir

Alternatiflerin önemi belirlenir

Alternatifler birbirlerine göreceli önemlerine göre sıralanır
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7.  Her bir alternatif için 𝑅𝑖  toplamlarının hesaplanması. En küçük değerlerin 
tercih edildiği kriter (optimizasyon yönü minimum) değerlerinin toplanması: 

𝑅𝑖 = ∑ �̂�𝑖𝑗

𝑛

𝑗=𝑘+1

(5.14) 

8. En küçük 𝑅𝑖  değerinin belirlenmesi: 

𝑅min = min
𝑖
𝑅𝑖 ; 𝑖 = 1,2,… ,𝑚.(5.15) 

9. Her bir alternatifin göreceli ağırlığı 𝑄𝑖’nin hesaplanması: 

𝑄𝑖 = 𝑃𝑖 +
𝑅min∑ 𝑅𝑖

𝑚
𝑖=1

𝑅𝑖 ∑ (
𝑅min
𝑅𝑠

)𝑚
𝑠=1

(5.16) 

 Eşitlik (5.16) aşağıdaki gibi de yazılabilir: 

  

𝑄𝑖 = 𝑃𝑖 +
∑ 𝑅𝑠
𝑚
𝑠=1

𝑅𝑖 ∑ (
1
𝑅𝑠
)𝑚

𝑠=1

(5.17) 

10. K optimallik koşulunun belirlenmesi: 

𝐾 = max
𝑖
𝑄𝑖 ; 𝑖 = 1,2,… ,𝑚.(5.18) 

11. Proje önceliğinin belirlenmesi: En büyük 𝑄𝑖 ağırlık, projenin en yüksek 
önceliğidir. 𝑄max durumunda tatmin derecesi en yüksek olur. 

 
12. Her bir alternatifin fayda derecesinin belirlenmesi: 

𝑁𝑖 =
𝑄𝑖
𝑄max

100%(5.19) 

Buradaki 𝑄𝑖 ve 𝑄max projelerin ağırlıklarıdır ve Eşitlik 5.17’den elde 
edilmişlerdir.  

6. COPRAS YÖNTEMİNİN UYGULANMASI 

Çalışmada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sektör bilançolarından 
Bilgi ve İletişim sektörüne ait mali tablolar ve oranlardan (2010-2015 arası) 
yararlanılmış olup, ölçek bazında finansal performans analiz edilmeye 
çalışılmıştır. Çalışmada küçük ölçekli işletmeler, orta ölçekli işletmeler, büyük 
ölçekli işletmeler ve sektörün tamamı için yıllar itibariyle performans sıralaması 
yapılmıştır. Çalışmada her bir ölçek için 6 karar noktası (yıllar) ve 10 değer-
lendirme kriteri (finansal oranlar) bulunmaktadır.  Ağırlıklar her bir ölçek için 
ve sektörün geneli için Entropi yöntemi ile ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

Tablo 3: Finansal Performans Analizi için Kullanılan Oranlar 



133 
 

133 

Kullanılan Finasal Oranlar Hesaplama (Ölçüm) Kriter Tipi 

Cari Oran (C.O.) İdeal orana yakınlık Minimum 

Asit-Test Oranı (Likidite)  (A.T.O.) İdeal orana yakınlık Minimum  

Toplam Borç Oranı  (Kaldıraç Oranı) 
(T.B.O.) 

İdeal orana yakınlık Minimum  

Finansman Oranı (F.O.) İdeal orana yakınlık Minimum  

Alacak Devir Hızı  (Alc.D. H.) Tekrarlama adedi (kez) Maksimum  

Aktif Devir Hızı (Akt. D. H.) Tekrarlama adedi (kez) Maksimum  

Özsermaye Kazanma Gücü (Ö.K.G.) 
Yüzdesel (Negatif de 
olabilir.) 

Maksimum  

Varlıkların Kazanma Gücü (V.K.G.) 
Yüzdesel (Negatif de 
olabilir.) 

Maksimum  

Net Kâr Marjı (N.K.M.) 
Yüzdesel (Negatif de 
olabilir.) 

Maksimum  

Satılan Malın Maliyeti/Net Satışlar  
(SMM/NS) 

Yüzdesel  Minimum  

6.1. Bilgi İletişim Sektörü (Genel) Finansal Performans Göstergeleri 

Bilgi ve İletişim sektörü için 10 adet değerlendirme kriteri (finansal oranlar) 
standart karar matrisinde gösterilmiştir. Bu oranlardan bazıları (cari oran, 
likidite oranı gibi) ham veriler olarak değil de hesaplama yapabilmek için yani 
arzu edilen oranlara yakınlık veya uzaklığını gösterecek şekilde Tablo 4’te 
gösterilmiştir. Tablo 4’te sadece sektörün geneli için olan rakamlar verilmiştir. 
Ölçek bazında yani küçük ölçekli, orta ölçekli ve büyük ölçekli işletmeler için ayrı 
ayrı standart karar matrisleri oluşturulmuştur. 

Tablo 4: Bilgi ve İletişim Sektörü (Genel) - Standart Karar Matrisi 
Yıllar/ 
Oranlar  C.O. A.T.O. T.B.O. F.O. Alc. D.H. Akt. D. H. Ö.K.G. V.K.G.  N.K.M. SMM/ NS 

2010 0,113 0,876 0,179 1,113 5,5 0,6 0,001 0,001 0,002 0,661 

2011 0,139 0,88 0,145 0,82 4,5 0,5 0,039 0,025 0,056 0,682 

2012 0,296 1,038 0,239 1,826 4,4 0,6 0,059 0,044 0,072 0,682 

2013 0,522 0,189 0,197 1,296 4,5 0,6 -0,021 -0,015 -0,032 0,756 

2014 0,529 0,195 0,138 0,766 3,9 0,6 -0,024 -0,016 -0,031 0,754 

2015 0,465 0,205 0,036 0,157 3 0,5 -0,036 -0,019 -0,043 0,768 

 COPRAS yönteminde karar matrisi oluşturulduktan sonra Eşitlik (5.9) 
kullanılarak yani her bir kriterdeki değer kriter toplamına bölünerek Tablo 
5’teki normalleştirilmiş değerler bulunmuştur. 
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Tablo 5: Normalleştirilmiş Karar Matrisi - Bilgi İletişim Sektörü (Genel) 
Yıllar/ 
Oranlar  C.O. A.T.O. T.B.O. F.O. 

Alc. 
D.H. 

Akt. 
 D. H. Ö.K.G. V.K.G.  N.K.M. 

SMM/ 
NS 

2010 0,05474806 0,258941 0,191648 0,186182 0,213178 0,176470 0,055555 0,05 0,083333 0,153613 

2011 0,06734496 0,260124 0,155246 0,137169 0,174418 0,147058 2,166666 1,25 2,333333 0,158494 

2012 0,14341085 0,306828 0,558887 0,305453 0,170542 0,176470 3,27777 2,2 3 0,158494 

2013 0,25290697 0,055867 0,210920 0,216794 0,174418 0,176470 -1,16666 -0,75 -1,33333 0,175691 

2014 0,25629845 0,057641 0,147751 0,128136 0,151162 0,176470 -1,33333 -0,8 -1,29166 0,175226 

2015 0,22529069 0,060597 0,038543 0,026263 0,116279 0,147058 -2 -0,95 -1,79166 0,178480 

Entropi yöntemine göre ağırlıklandırma yapılmış ve kriterlerin (finansal oran-
ların) ağırlıkları Tablo 6’da görüldüğü gibi bulunmuştur. Tablo 6’da sektörün 
geneli için olan ağırlıklar verilmiştir. Her bir ölçek için de ayrıca ağırlıklar 
hesaplanmıştır. 

Tablo 6: Entropi Yöntemine Göre Ağırlıklar- Bilgi İletişim Sektörü (Genel) 
Oran/ 
Ağırlık  C.O. A.T.O. T.B.O. F.O. 

Alc. 
D.H. 

Akt. D. 
H. Ö.K.G. V.K.G.  N.K.M. 

SMM/ 
NS 

Wj 0,1934934 
0,3224
9 

0,1393
0 

0,2122
6 

0,0215
8 0,0048 

0,0136
1 

0,0425
1 

0,0473
7 0,00248 

Normalleştirilmiş karar matrisindeki veriler ile ağırlıklar çarpılarak ağırlıklı nor-
malleştirilmiş karar matrisi Tablo 7’deki gibi oluşturulmuştur. Tablo 7’de 
sektörün geneli için yapılan ağırlıklandırma işlemi, tüm ölçekler için yine ayrıca 
hesaplanmıştır. 

Tablo 7: Ağırlıklı Normalleştirilmiş Karar Matrisi - Bilgi İletişim Sektörü (Genel) 
Yıllar/ 
Oranlar  C.O. A.T.O. T.B.O. F.O. 

Alc 
.D.H. 

Akt. 
 D. H. Ö.K.G. V.K.G.  N.K.M. 

SMM/ 
NS 

2010 
0,0105
93 

0,0835
06 

0,0266
97 

0,039
51 

0,0046
00 

0,0008
61 

0,0007
56 

0,0021
25 

0,0039
47 

0,0003
81 

2011 
0,0130
30 

0,0838
87 

0,0216
26 

0,029
11 

0,0037
64 

0,0007
17 

0,0295
03 

0,0531
46 

0,1105
39 

0,0003
93 

2012 
0,0277
49 

0,0989
49 

0,0356
46 

0,064
83 

0,0036
80 

0,0008
61 

0,0446
34 

0,0935
37 

0,1421
2 

0,0003
93 

2013 
0,0489
35 

0,0180
16 

0,0293
82 

0,046
01 

0,0037
64 

0,0008
61 

-
0,0158
8 

-
0,0318
8 

-
0,0631
6 

0,0004
36 

2014 
0,0495
92 

0,0185
88 

0,0205
82 

0,027
19 

0,0032
62 

0,0008
61 

-
0,0181
5 

-
0,0340
1 

-
0,0611
9 

0,0004
35 

2015 
0,0435
92 

0,0195
42 

0,0053
69 

0,005
57 

0,0025
09 

0,0007
17 

-
0,0272
3 

-
0,0403
9 

-
0,0848
7 

0,0004
43 

Hesaplamanın son aşamasında Tablo 8’de görüleceği üzere faydalı (Pi) yani 
yüksek olması istenen kriterler ve faydasız (Ri) yani düşük olması istenen kriter-
ler toplanmış, Eşitlik 5.17’ye göre hesaplamalar yapılarak, her bir alternatif (yıl-
lar) için (Qi) değeri yani göreceli değeri bulunmuştur. Her bir alternatifin en iyi 
alternatif olan 𝑄max’a bölünüp 100 ile çarpılmasıyla (Ni) değerleri yani her bir 
alternatifin fayda dereceleri (finansal performansı) bulunmuştur. En iyi alter-
natif %100 ile gösterilmiştir. Sektörün geneli için de en iyi finansal performans 
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2012 yılında görülmüştür. En düşük finansal performans da 2013 yılında görül-
müştür. Tablo 8’de sektörün geneli için olan sıralama gösterilmiştir. Ölçek ba-
zında yıllık performans sıralamaları ise sonraki bölümde gösterilecektir. 

Tablo 8: Sektörün Geneli için Finansal Performans Sıralaması 

Yıllar/Değerler Ri Pi Qi  Ni Sıralama 

2010 0,160698 0,012292 0,129012 35,12869 3 

2011 0,148054 0,197672 0,32436 88,31982 2 

2012 0,227574 0,284836 0,367256 100 1 

2013 0,142788 -0,10631 0,025046 6,819723 6 

2014 0,116396 -0,10924 0,051907 14,13369 5 

2015 0,074521 -0,14928 0,102419 27,88762 4 

6.2. Ölçek Bazında Finansal Performans Göstergeleri 

Küçük ölçekli, orta ölçekli ve büyük ölçekli işletmeler için de yukarıdaki gibi nor-
malleştirme, ağırlıklandırma, faydalı (maksimum olması istenen) ve faydasız 
(minumum olması istenen) kriterler hesaplanmıştır. Bunların sonuçları da ölçek 
bazında aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.  

Küçük ölçekli işletmeler için Tablo 9’da görüldüğü gibi en yüksek finansal per-
formans 2012 yılında, en düşük finansal performans da 2013 yılında görül-
müştür. Sektörün geneli ile küçük ölçekli işletmelerin en iyi ve en kötü finansal 
performans gösterdikleri yıllar aynıdır. 

Tablo 9: Küçük Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Performans Sıralaması 

Yıllar/Değerler Ri Pi Qi  Ni Sıralama 

2010 0,041971 -0,05643 0,05414 94,59583 2 

2011 0,029136 -0,16606 -0,00678 -11,8517 4 

2012 0,050177 -0,03525 0,057233 100 1 

2013 0,115107 -0,07786 -0,03754 -65,5909 6 

2014 0,107946 -0,06752 -0,02453 -42,8614 5 

2015 0,135542 -0,04006 -0,00582 -10,1731 3 

Orta ölçekli işletmeler için Tablo 10’da görüldüğü gibi en yüksek finansal perfor-
mans 2013 yılında, en düşük finansal performans da 2010 yılında görülmüştür. 
Sektörün geneli için 2013 yılı en düşük performansın sergilendiği yıl iken, orta 
ölçekli işletmeler için en iyi performans görülmüştür. 
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Tablo 10: Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Performans Sıralaması 

Yıllar/Değerler Ri Pi Qi  Ni Sıralama 

2010 0,265825 0,001711 0,080708 28,03798 6 

2011 0,181463 -0,00018 0,115539 40,13845 5 

2012 0,148211 0,02002 0,161705 56,17667 3 

2013 0,07911 0,022405 0,287852 100 1 

2014 0,1109 0,010386 0,19974 69,38979 2 

2015 0,147788 0,012366 0,154456 53,65838 4 

Büyük ölçekli işletmeler için Tablo 11’de görüldüğü gibi en yüksek finansal per-
formans 2012 yılında, en düşük finansal performans da 2013 yılında görül-
müştür. Sektörün geneli ile büyük ölçekli işletmelerin en iyi ve en kötü finansal 
performans gösterdikleri yıllar aynıdır. 

Tablo 11: Büyük Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Performans Sıralaması 

Yıllar/Değerler Ri Pi Qi  Ni Sıralama 

2010 0,167263 0,020545 0,107383 19,4257 3 

2011 0,160047 0,35394 0,444693 80,44544 2 

2012 0,225887 0,488488 0,552789 100 1 

2013 0,112848 -0,19839 -0,06968 -12,6046 6 

2014 0,088212 -0,19924 -0,03458 -6,25579 5 

2015 0,053336 -0,27294 -0,00061 -0,10987 4 

7. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sektör bilançoları 
kullanılarak bilgi ve iletişim sektörünün ölçek bazında yıllar itibariyle finansal 
performansı analiz edilmiştir. Sektörün geneli, küçük ölçekli işletmeler, orta 
ölçekli işletmeler ve büyük ölçekli işletmeler için 2010-2015 arası altı yıllık fi-
nansal performansın nasıl değiştiği COPRAS Yöntemi ile ayrı ayrı analiz 
edilmiştir. Kriterlerin ağırlıklandırılmasında Entropi yöntemi kullanılmıştır. 
Sektörün geneli için ve ölçek bazında yapılan finansal performans sıralamaları 
aşağıdaki gibidir. 

Tablo 12: Yıllık Finansal Performans Sıralamaları 

Yıl-
lar/Sıralama 

Sektör 
Genel Büyük Ölçek Orta Ölçek Küçük Ölçek 

2010 3 3 6 2 

2011 2 2 5 4 

2012 1 1 3 1 

2013 6 6 1 6 

2014 5 5 2 5 

2015 4 4 4 3 
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Çalışmada, sektördeki işletmeler ölçek bazında birbiriyle karşılaştırılmamıştır. 
Her bir ölçek için kendi içinde yıllar itibariyle sıralama yapılmıştır. Küçük ölçekli 
işletmeler, büyük ölçekli işletmeler ve sektörün geneli için en iyi performansın 
gösterildiği yıl 2012 iken orta ölçekli işletmelerde en iyi performans 2013 yılında 
görülmüştür. Küçük ölçekli işletmeler, büyük ölçekli işletmeler ve sektörün 
geneli için en düşük finansal performansın gösterildiği yıl 2013 iken orta ölçekli 
işletmelerde en düşük performans 2010 yılında görülmüştür. 

Şekil 3: Sektör Bazında Yıllık Performans Sıralaması 

 

Yukarıdaki grafikten de görüleceği üzere sektörün geneli ile büyük ölçekli işlet-
melerin ve küçük ölçekli işletmelerin yıllık performansları birbirine benzerlik 
göstermektedir. Sektörün geneli ile büyük ölçekli işletmelerin performans sırala-
ması altı yıl için de aynıdır. Bu yüzden grafikte sektörün geneli ile büyük ölçekli 
işletmelerin çizgileri üst üste gelmiştir. Küçük ölçekli işletmeler ile sektörün 
geneli altı yıldan üçünde benzerlik göstermektedir. Küçük ölçekli işletmeler ile 
sektörün genelinin de en iyi ve en kötü finansal performans gösterdikleri yıllar 
aynıdır. Orta ölçekli işletmeler ile sektörün geneline baktığımızda sadece sıral-
amada bir yıl benzerlik göstermektedir. Ayrıca sektörün geneli, küçük ölçekli 
işletmeler ve büyük ölçekli işletmelerin en düşük performans gösterdiği 2013 ve 
2014 yıllarında orta ölçekli işletmeler en iyi performansı göstermiştir. 
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Tablo 13: Spearman Sıralama Korelasyonu Katsayısı 
 

 Genel 
(Sektör) 

Büyük 
Ölçek 

Orta 
Ölçek 

Küçük 
Ölçek 

Spearman's 
rho 

Genel 
(Sektör) 

Correlation Coefficient 1,000 1,000** -,600 ,829* 

Sig. (2-tailed) . . ,208 ,042 

N 6 6 6 6 

Büyük Ölçek Correlation Coefficient 1,000** 1,000 -,600 ,829* 

Sig. (2-tailed) . . ,208 ,042 

N 6 6 6 6 

Orta Ölçek Correlation Coefficient -,600 -,600 1,000 -,600 

Sig. (2-tailed) ,208 ,208 . ,208 

N 6 6 6 6 

Küçük Ölçek Correlation Coefficient ,829* ,829* -,600 1,000 

Sig. (2-tailed) ,042 ,042 ,208 . 

N 6 6 6 6 

** 0.01 önem düzeyinde, *0.05 önem düzeyinde. 

Spearman sıralama korelasyon katsayısına bakıldığında sektörün geneli ile 
büyük ölçekli işletmeler arasında 1,000’lık pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. Yani 
sektörün geneli ile büyük ölçekli işletmelerin performans sıralaması aynıdır. 
Küçük ölçekli işletmeler ile sektörün geneli arasında da 0,829’luk pozitif yönlü 
bir ilişki bulunmuştur. Yani sektörün geneli ile küçük ölçekli işletmelerin finansal 
performans sıralaması büyük oranda benzerlik göstermektedir. Orta ölçekli 
işletmeler ile sektörün geneli karşılaştırıldığında ise -0,600’lük ters yönlü bir 
ilişki vardır. Yani sektörün geneli ile orta ölçekli işletmelerin en iyi ve en kötü 
performansa sahip olduğu yıllar benzerlik göstermemektedir. 

Bilgi ve iletişim sektörü hem Türkiye’de hem dünyada gelişen ve önemi artan 
stratejik sektörlerden bir tanesidir. (Bilişim Sanayicileri Derneği) TUBİSAB’ın 
yayınladığı rapora göre sektörün cirosu, çalışan sayısı ve şirket sayısı son 
yıllarda sürekli artmaktadır. Bu artışlar elbette güzel sonuçlardır fakat finansal 
performans düşük olduğunda bu artışlar tek başına faydalı olamazlar ve çok 
uzun vadeli olamazlar.  Bu rakamlar artarken sektörün finansal performansının 
değişimine baktığımızda ise; en iyi performanslar ilk üç yılda (2010-2011-2012) 
gözlenmiş, sonraki üç yılda daha düşük performans gözlenmiştir. Verilere bak-
tığımızda finansal performans da sürekli bir artış veya azalıştan ziyade dalgalı 
bir görünüm vardır. Özellikle 2012 yılından sonra bir kırılma meydana gelmiş, 
en iyi performanstan sonra 2013 yılında en düşük performans sergilenmiştir. Bu 
durum büyük ve küçük ölçekli işletmelerde de benzer şekilde gözlenirken, orta 
ölçekli işletmelerde durum daha farklıdır. 

Sektörel performans analizi çalışmalarında ölçek bazında değerlendirme yap-
manın faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Sektörün genel finansal durumu tüm 
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ölçekler için geçerli olmayabilir. Zira analiz sonuçlarına göre sektörün en iyi per-
formansı gösterdiği iki yılda orta ölçekli işletmeler en düşük performansı 
göstermiştir. Sektöre girmek isteyen girişimciler veya şirketlere ortak olmak 
isteyen yatırımcılar için de dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi ölçek 
bazında performans analizidir. Sektörün finansal verileri çok iyi görünürken 
küçük veya orta ölçekli işletmeler için durum daha faklı olabilir. Yine aynı şekilde 
sektörün genel durumu ile borsada işlem gören şirketlerin finansal durumları 
birbirinden farklı olabilir.  

Ülke ekonomisi değerlendirilirken de sadece sektörün genel durumuna bakıl-
mamalı ölçekler esas alınarak sektörel değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu değer-
lendirmelere bağlı olarak küçük ve orta ölçekli işletmeler için ayrı büyük ölçekli 
işletmeler için ayrı teşvikler (AR-GE teşvikleri, vergi teşvikleri, hibe vb.) yapıla-
bilir. Çünkü sektörü yönlendiren firmaların (özellikle büyük ölçekli işletmeler) 
finansal durumu iyi olduğunda sektörün de genel durumu iyi gözükecektir. 
Oysaki küçük ve orta ölçekli işletmeler için durum tam tersi olabilir. Böyle 
olduğunda da küçük ve orta ölçekli işletmeler rekabet edemeyip piyasadan 
çekilmek zorunda kalabilir. Bu durum da ülke ekonomisi için uzun vadede teh-
like arz edebilir. 

Sonraki çalışmalarda analiz yapılacak zaman aralığı arttırılıp başka çok kriterli 
karar verme (ÇKKV) yöntemleri kullanılarak sonuçlar analiz edilebilir. Ayrıca 
farklı sektörler için de benzer çalışmalar yapılıp, aynı durumun diğer sektörlerde 
de geçerli olup olmadığı karşılaştırılabilir. 
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RESEARCH OF THE DIMENSIONS ACHIEVED BY INTRAPRENEURSHIP: 
MODEL IMPLEMENTATIONS IN A LARGE SCALE INDUSTRIAL ENTERPRISE 

WHICH CARRIES OUT ACTIVITY IN KONYA PROVINCE 

Adnan Celik*   Ayse Yavuz† 
 
ABSTRACT 

In today's business world where the globalization increases gradually, it is harder 
for the enterprises to maintain the continuity of their existences in the dense com-
petition conditions. The intrapreneurship phenomenon gains importance each 
passing day for protecting the sustainable competition advantages. The intrapre-
neurship is the activity of entrepreneurship which is made for presenting a new 
idea, product, service or process within the current organizations. The intrapre-
neurship activity has important roles such as increasing the profitability and com-
petitiveness of the organization, contributing to the renewal of the strategies of the 
organization. Besides, it has some benefits such as increasing the creativeness of 
the workers, encouraging for taking risks. In this study, it is tried to analyze the 
dimensions achieved by the intrapreneurship and the importance of intrapreneur-
ship concept. The research has been conducted on the workers of a large scale in-
dustrial enterprise which carries out activity in Konya province. The data which is 
required for the study has been obtained with the questionnaire technique. The ob-
tained data has been analyzed with SPSS packaged software. The dimensions which 
are achieved by the intrapreneurship are tried to presented with this research. 
Key Words: Entrepreneurship, Intrapreneurship 

1. INTRODUCTION 
 

The importance given to the intrapreneurship concept which has an important 
role in providing sustainable competitive advantage to the enterprises, increases 
each passing day in today's business world with the increasing global competi-
tion.  The intrapreneurship has a vital importance for an enterprises in maintain-
ing its existence, increasing and growing the profitability. The intrapreneurship 
is related with the production, development and implementation processes of 
the new ideas and behaviors by an organization (Gisemba et al., 2015: 313). The 
intrapreneurship may be identified as the innovation process or encouraging for 
renewing itself or creating a new organization with the current organization 
structure of the groups or an individual within an established company 
(Shamsuddin et al., 2012: 113). The entrepreneurship within a current organiza-
tion is named as intrapreneurship. The intrapreneurship is the person who takes 
responsibility for transforming an idea to a final product through autonomy, tak-
ing risk, innovation, proactiveness and competitive aggressiveness within the or-
ganization (Murad, 2014: 3). An intrapreneur is the an innovative person who 
takes risk for increasing the profitability, increasing the competitiveness, making 
contribution to the renewal of structures and strategies of the organization, has 
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specifications required in an entrepreneur. When the literature related with the 
intraprenurship is considered, the intrapreneurship consists of seven dimen-
sions. These dimensions are “making innovation, risk taking, proactiveness,  au-
tonomy, starting new business attempts, self-renewal/ strategic renewal and 
competitive (entrepreneurship) aggressive aggression” (Antoncic and Hisrich, 
2001: 495-527; Antoncic and Hisrich, 2003: 16-19; Onay and Çavuşoğlu, 2010: 
50; Arat, 2013: 66; Gözen, 2016: 24).  

Intrapreneurship becomes more important each passing day due to the reasons 
such as densely increasing competition, efforts for increasing the productivity 
and efficiency, insufficient traditional management techniques and need of keep-
ing the talented employees in enterprise. Through its increasing importance, 
modern enterprises seek ways for developing the intrapreneurship and the en-
terprises who are beyond their competitors shall confront risks such as losing 
their employees, not being the pioneer of the innovations, decreases in profits 
and decrease in the enterprises. The purpose of this study is to present the im-
portance of the intrapreneurship concept and to analyze the dimensions 
achieved by the intrapreneurship. The study was basically prepared in two di-
mensions. In the theoretical part intrapreneurship, the dimensions of the intra-
preneurship and importance of intrapreneurship. The research dimension car-
ries the research method and analysis results head. Under this title, the titles the 
subject, object and importantce of the research, data collection tool and scales, 
population and sample, reliability analysis with analysis of the data and findings 
have been replaced.  
 
2. INTRAPRENEURSHIP 

Entrepreneurs can be divided into two categories, first of all; entrepreneurs in 
public enterprises and market economies. The changes that took place in the 
economy over time led to some changes in the concept of entrepren Market en-
trepreneurship is at the forefront when public entrepreneurship is declining. 
Market entrepreneurship in the following periods; General entrepreneurs and 
domestic entrepreneurship (Çelik et al., 2013: 23).  

General entrepreneurs fulfill the following tasks; to produce new goods and ser-
vices or to upgrade the qualities of known goods and services (qualifications); to 
develop and apply new production methods; To organize new organizations; To 
find new markets; Find new sources of raw materials and similar materials 
(Stoner and Freeman, 1992: 698-701; Şimşek ve Çelik, 2016: 24). 

Internal entrepreneurship differs from general entrepreneurship. The intrapre-
neurship was first used by Pinchot in 1985. Pinchot identified intrapreneurship 
as the behaviors, thinking structure and qualifications of the entrepreneurs for 
establishing, maintaining, developing enterprises and as the implementation of 
them within an active enterprise (Kozak, 2010: 86). The intrapreneurship has an 
important role in development in terms of micro and macro and the academi-
cians and the researchers have paid attention to this concept as of 1980s due to 
its positive effect on the performance of the enterprises (Sökmen and Ek-
mekçioğlu, 2015: 269). 
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The intrapreneurship is identified as encouraging and identification of the inno-
vation need within an active enterprise (Tanyel, 2013: 1). In the widest sense, 
intrapreneurship is "the entrepreneurship within an existing organization” (An-
toncic, 2007: 310). The intrapreneurship which is discussed as the entrepreneur-
ship with in the current enterprises is evaluated as an important element in or-
ganizational and general economic development (Ağca and Kurt, 2007: 86).  

The intrapreneurship is not only for the enterprises that carry out activities in 
specific fields; it deals with the economy as a whole and may include all sectors 
(Ağca, 2006: 163). In addition, intrapreneurship is a process which has im-
portant effects on the organization for showing their existences in domestic and 
foreign markets, in increasing their performance, in being dynamic and achiev-
ing new capacities and sustainable competitive strategy implementations (Nak-
tiyok, 2006: 38-40). The intrapreneurs are the individuals who bring new and 
creative solutions to the confronted problems. Some researchers identify that 
not only the individuals but also the groups within the organizations may be in-
trapreneurs (İbrahimoğlu and Uğurlu, 2013: 105). 

Different concepts are used for identifying the intrapreneurship. Company en-
trepreneurship, intrapreneurship, intercorporate entrepreneurship, corporate 
entrepreneurship, sustainable entrepreneurship and entrepreneur behavior are 
the concepts which are presented for explaining intercorporate entrepreneur-
ship (Parker, 2011: 20; Antoncic and Hisrich, 2001: 496).  

3. THE DIMENSIONS OF THE INTRAPRENEURSHIP  

There are various dimensions which determine the attitude of the organizational 
structure and the organizational culture against the behaviors of entrepreneur-
ship and whether an organization has the talent of entrepreneurship (Ağca and 
Kurt 2007: 91). As the result of the discussion made related with the dimensions 
of intrapreneurship, two approaches are discussed. First of them is the entrepre-
neurship-oriented trend approach, the second one is the corporate approach 
(Kozak, 2010: 88). 

The entrepreneurship-oriented management approach has been added to the lit-
erature by Miller & Friesen. According to this approach, the intrapreneurship is 
generated from three dimensions such as developing new products, proactive 
behavior and taking risk. Lumpkin and Dess has redesignated this approach as 
the entrepreneurship-oriented trend and has provided this dimension to gain 
new dimensions by adding new dimensions to the current dimensions such as 
autonomy and competitive aggressiveness (Antoncic and Hisrich 2003: 16; 
Kozak and Yılmaz, 2010; Atar, 2015: 58). The pioneers of other corporate entre-
preneurship movement have named the intrapreneurship as "intracorporate en-
trepreneurship"”. As per this approach intrapreneurship consists of the dimen-
sions such as strategic innovation, starting interior business attempts and self-
renewal (Ağca and Kurt 2007; Atar, 2015: 58). 

When the intrapreneurship concept is analyzed with all dimensions in detail; the 
most agreed sub-dimensions are as follows: “Making innovation, risk taking, pro-
activeness,  autonomy, starting new business attempts, self-renewal/ strategic 
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renewal and competitive (entrepreneurship) aggressive aggression” (Antoncic 
and Hisrich, 2001: 495-527; Antoncic and Hisrich, 2003: 16-19; Onay and 
Çavuşoğlu, 2010: 50; Arat, 2013: 66; Gözen, 2016: 24).  

The innovativeness dimension forms the basis of entrepreneurship and takes 
place among the preeminent personality characteristics. The innovativeness is 
expressed as the implementation of the previously non-existing idea to the busi-
ness activities and the increase in the efficiency of the business as the result of 
this implementation. The innovativeness in enterprises may occur as such pre-
senting a new and beneficial product to the enterprise, finding new markets, im-
plementing a new production technique (Meydan, 2011: 198). 

Risk taking dimension is a situation related with the strategic activities and in-
vestment decisions which occur in uncertain conditions. The intrapreneurs are 
the risk takers who ara volunteers for spending time and energy with the pur-
pose of new ideas and innovative realities in their own enterprises. Risk taking 
is one of the most important elements of intrapreneurship. Through experience 
and courage in risk taking, the change of being successful is more in an enterprise 
(Arslan and Cevher, 2007: 77). 

Proactiveness dimension is a status related with taking iniciative in seeking new 
markets, leading and creating new oppourtunities. Proactiveness concept is ex-
pressed as the level of leading the competitors rather than being a follower of the 
competitors in strategic fields such as developing new products, services, tech-
nologies and management techniques. Proactiveness is associated with early ac-
tion in relation with the needs that may occur in future (Antoncic and Hisrich, 
2003: 18; Akyazı, 2014: 43). 

The dimension of starting new business attempt, is the activity to make a busi-
ness attempt which is never made before, in or outside of the activity field of the 
enterprise through automonous or semi-autonomous units regardless of the size 
of the enterprise and the level of the given power (İbrahimoğlu and Uğurlu, 2013: 
106). 

The size of the autonomy means that a person or a group acts independently in 
generating or succeeding in an idea or a vision. The organizations must reduce 
the hierarchic levels and give more power to the activity units for implementing 
the intrapreneurship. In addition, it must be provided to the employees to feel 
themself autonomous in the subjects such as taking decisions freely, presenting 
their talents and selecting their own methods while performing their duties 
(Kozak and Yılmaz, 2010: 90). 

The competitive aggressiveness dimension points the trends of the enterprises 
in challenging their competitors (Antoncic and Hisrich, 2003: 18). According to 
Covin and Covin, the competitive aggresiveness is an organizational volunteering 
in competing with the competitors and in becoming more superior than the com-
petitors (Akyazı, 2014: 44). 

Self-renewal dimension is to make long-term plans for the enterprises in chang-
ing form by adding news stragies on the ideas and strategies, re-identifying and 



146 
 

reorganizing the work methods and complying with the changes (İbrahimoğlu 
and Uğurlu, 2013: 106). 

4. IMPORTANCE OF INTRAPRENEURSHIP  

The importance of the intrapreneurship activities is very important in complying 
with the dynamic environment of the enterprises.  The more entrepreneurship 
activity within the enterprise, the more the level of sustainable competition ad-
vantage of the enterprise shall be. The progress of the entrepreneurship from the 
individual area to the organizational area provides a competitive advantage to 
the enterprises. This phenomenon is similar to micro and macro area (Çoban and 
Güleş, 2007; Atar, 2015: 56). 

The intrapreneurship concept emphasizes the movement for the success in in-
ternational field and for gaining knowledge, profitability, innovation in a current 
organization. The new strategic direction occurring as the result of the intrepre-
neurship idea focuses on increasing the talent of gaining innovation and capacity. 
Thus, enterprises may gain the opportunity of being one step forward from the 
competitors (Naktiyok and Bayrak Kök, 2006: 80). There is a positive relation 
between intrapreneurship and profitability and growth (Antoncic and Scarlat, 
2005: 72). In other words, the intrapreneurship provides the enterprises to grow 
by affecting their profitability status. 

 Intrapreneurship is an element which encourages the enterprises to increase 
the flexibility talent of the enterprise for removing the useless weight of the bu-
reacracy and to increase the creativeness level of the employees. On the other 
hand, this concept is a process which encourages the organizations in creating 
new businesses, becoming first in the market, renewing itself, taking risks, pro-
ducing new products and services, developing new production methods and pro-
cesses (Gürel, 2012: 60). Most of the times, an intrapreneur must lead to a project 
with his talent of overcoming the barriers, vision, desire for using the power and 
motivation (Johansen, 2002: 3). 

Kuratko has listed the main reasons of the importance given to the intrapreneur-
ship by the enterprises as follows; personnel/ customer turnover who is aware 
of the needs of making innovation, development and changes required in the 
market for removing the decrease, loses its trust to the bureactratic organiza-
tions (Gürel, 2012: 64). 

The intrapreneurship affects from many environmental and organizational fac-
tors. Generally, the environmental dynamism is expressed as the environmental 
factors affecting the intrapreneurship such as growth perception in sector, tech-
nological opportunities, demand for the new products, inappropriate radical 
changes in the environment and severe competition (Gürbüz et al., 2010: 129). 
The organizational factors affecting the intrapreneurship are as follows; man-
agement support, autonomy, social capital in organization, human capital/talent, 
organizational concepts, finding time, organizatinonal culture and entrepreneur 
climate (Johansen, 2002: 17). 

In relation with the intrapreneurship in literature, many researches are con-
cluded and different subjects are discussed related with the intrapreneurship. 
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When the previous studies are analyzed, Antoncic and Antoncic (2011) has ap-
plied questionnaire to 149 enterprises in Slovenia for presenting the relation be-
tween the satisfaction of the employee and the growth. In the research, it is pre-
sented that there is positive relationship between the employees and the intra-
preneurship (Antoncic and Antoncic, 2011: 599). 

In the study of Bosma et al. (2010) with the title of intrapreneurship- An inter-
national Study, the intercorporate entrepreneurship in individual level on 11 
countries, are analyzed. This research has made two contributions to the litera-
ture. Firstly, the intrapreneurship in the countries with low and high income 
level, is discussed in internationally comparative form. Secondly, the research 
presents the relation between the independent entrepreneurship and intrapre-
neurship as a national level as well as the individual level. 

Sökmen and Ekmekçioğlu (2015) conclude a research on the executives of textile 
enterprise in Adana related with intrapreneurship. As the result of the research, 
the general entrepreneurship average of the executives, is found as high.  

In the research of İbrahimoğlu and Uğurlu (2013) with the title of "Relationship 
between the Organizational culture and Intrapreneurship in SMEs: A sectoral re-
search"; the relationship between the organizational culture and the intrapre-
neurship behaviour is analyzed in the small and medium sized enterprises. Ac-
cording to the results of the research, it is observed that the adhocracy and mar-
ket culture type affects all sub-dimensions of the intrapreneurship behavior pos-
itively; clan and hierarchy culture has positive affect only on the innovation and 
taking risk dimension. 

In the research of Meydan (2011) with the title" forming role of the control focus 
in the relationship between justice perception- intrapreneurship behavior, a 
questionnaire is made on 149 employees working in a public organization. As 
the result of the study, it is presented that the justice perception is effective on 
the intrapreneurship behaviors and the control focus makes a forming effect on 
this relationship. 

5. RESEARCH METHOD AND ANALYSIS RESULTS 

5.1. The Subject, Object and Importantce of the Research  

The subject of our reseach consists of the analysis of the intrapreneurship which 
has an important importance for the enterprises in providing sustainable com-
petition advantage in term of its dimension. This research aims to determine the 
entrepreneurship behavior trends of the employees in a big-size industrial en-
terprise in Konya province in scope of different entrepreneurship dimesions. For 
this aim, the question of "What is the level of intercorporate entrepreneurship 
trends in scope of different dimensions?" is tried to be answered. 

The most important contribution of this study to the literature is to present a 
situation assessment that shall provide the enterprises opportunities for becom-
ing aware of their intrapreneurship talents and generating strategies for devel-
oping their talents. 
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5.2. Data Collection Tool and Scales  

The study is in the qualification of an empirical research. As the data collection 
tool, questionnaire method is used. The questionnaire is developed by benefiting 
from the scales which their validity and reliability is proven. Our questionnaire 
consists of twosection. In the first section, there are questions for determining 
the demographic data and in the second section there are questions for deter-
mining the level of intrapreneurship.  

In the demographic specifications section, there are questions such as gender, 
age, education status, marital status, position in enterprise, experinece.  

The intrapreneurship scale which is used by Tanyel (20139 in his study, is used 
for measuring the intrapreneurship level of the participants. In this section of the 
study, Likert scale is used . The scale is used by using 5 likert starting from 
"Strongly Disagree (1)" to "Strongly Agree (5)". According to this model, the ex-
pressions in the scale are; "Strongly Disagree (1)", "Disagree (2)", "Neither agree 
nor disagree (3)", "Agree (4)" ve "Strongly agree (5)".  

5.3. Population and Sample  

The research is concluded on the employees of the big-size industrial enterprise 
which carries out activity in Konya province. In total 250 questionnaire forms 
are distributed. The number of those who reply our questionnaire is 127. Our 
analysis is concluded on 127 questionnaire. 

5.4. Reliability Analysis  

The reliability analysis is applied for measuring the reliability level of the intra-
preneurship scale used in the questionnaire. Cronbach’s Alfa value of 32 expres-
sions is found as 0.918 as the result of the reliability analysis of the intrapreneur-
ship scale. This values shows that our scale is reliable. 

5.5. Analysis of the Data and Findings  
 

In the analysis of the data and in the heading of the findings, the demographic 
findings, explanatory factor analysis, analysis of correlations, the average and 
standard deviation, kmo and bartlett’s test, rotated component matrix, sub-di-
mensions of intrapreneurship and reliability analysis subcategories are in-
cluded. 

The findings related with the demographic specifications of the employees in our 
research, are given in table 1 in detail. 
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Table-1: Demographic Findings  

    n Ratio (%) 

Gender Male 2 1,6 
 Female  125 98,4 

  Total 127 100,0 

Marital Status Single 14 11,0 
 Married  113 89,0 

  Total 127 100,0 

Age Under 18 years old          0 0 
 18-29       64 50,4 
 30-39           37 29,1 
 40-49           16 12,6 
 50-65         10 7,9 
 Over 65   0 0,00 

  Total 127 100,0 

Education Status  Elementary 9 7,1 
 Secondary 25 19,7 
 High School 90 70,9 
 Associate 3 2,4 
 Total 127 100,0 

Term of working in enter-
prise a süresi 

Less than 1 year           15 11,8 

 1-3years          35 27,6 
 4-6years          31 24,4 
 7-9years          22 17,3 
 10 years and over  24 18,9 

  Total 127 100,0 

Position in enterprise     

 Company owner/partner      0 0,00 
 Chief/Supervisor/Foramen            0 0,00 
 Worker/Employee                                          127 100,0 
 General Man./Vice Gen. Man  0 0,00 
 Man/ Unit or department man.  0 0,00 
 Other (specify): ……… 0 0,00 
 Total 127 100,0 

Monthly Income    

 1000-1500 TL 27 21,3 

 1501-2000 TL 85 66,9 

 2001-2500 TL 13 10,2 

 2501-3000 TL 2 1,6 

 Total 127 100,0 
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Activity term of enterprise 
süresi 

   

 10 Years and Over  127 100,0 

  Total 127 100,0 

Total Number of Employees              

 250 and over  127 100,0 

  Total 127 100,0 

Our research consists of 127 participants and the majority of them are male em-
ployees. It is observed that the majority of the participants is married. When the 
ages of the participants are considered, the biggest rate is between 18-29 years 
old and this shows us that the participants are from the young population. When 
the education status of the participants is consideted, it is observed that the ma-
jority is graduated from high school. There are no participants with bachelor de-
gree and there are few employees with associate degree. When the working 
terms of the employees are considered, the biggest rate is between 1-3 years. The 
whole of the participants are in the position of employee/worker. When the in-
come level of the participants is considered. the biggest rate is between 1501-
2000 TL.  The enterprise in the research carries our activity for 10 years and 
over. In addition, the number of the employees in the enterprise is 250 and over. 
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Table-2: Descriptive Statistics Related with the Questions in the Scale of Intra-
preneurhsip  

 
Aver-
age 

Stand-
ard De-
viation 

The resources which is saved for R&D activities, increase for devel-
oping new product, production technology and techniques in our en-
terprise. 

3,99 ,782 

In the last five years, there is an increase in new product number in 
our enterprise. 

4,06 ,716 

The importance given to make technological innovations and to de-
velop new products in our enterprise. 

4,13 ,667 

R&D expenses in our enterprise are higher than the average of the 
sector. 

4,17 ,725 

In the last five years, important changes are made in our current 
product lines and production processes. 

4,21 ,741 

New demands are created to the current products in market with the 
assertive advertisement and marketing activities. 

4,09 ,781 

We try to expand the business branches in the sector which we carry 
out activity. 

4,02 ,750 

New attempts are initiated related with the current business in the 
new sectors besides the sector which we carry out activity. 

3,55 ,965 

There are new market gaps for our products in current markets. 3,42 ,859 

New semi- autonomous (independent) or completely independent 
business units are generated in our enterprise. 

2,96 ,886 

There are semi-autonomous or complete autonomous enterprise es-
tablishment efforts in our enterprise. 

2,87 ,810 

The mission of our enterprise and the current business ideas are re-
viewed and re-determined. 

3,17 ,837 

The sectors for activity are determined from time-to-time. 3,87 ,780 

The units and sections are re-organized for increasing the innovation 
efforts and activities. 

3,85 ,883 

Flexible organization structures are generated for increasing the in-
novation and creativeness in our enterprise. 

3,80 ,900 

The top management of our enterprise takes brave and comprehen-
sive steps for actualizing the determined objects. 

3,91 ,777 

The top management of our enterprise has a strong trend for starting 
high risky projects and attemps with the high income chance. 

4,06 ,658 
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The growth policy of our enterprise actualizes with its own assets. 3,98 ,756 

The top management of our enterprise moves fastly for using the op-
portunities with the high income  

3,97 ,796 

The new opportunities are analyzed carefully in our enterprise be-
fore being used. 

4,01 ,771 

While competing with the competitors, our enterprise becomes pi-
onner in using the new production technologies and techniques, put-
ting new products to the market. 

4,00 ,777 

Our enterprise has a strong trend for getting ahead of its competitors 
in developing new products and ideas. 

3,97 ,723 

While competing with the competitors, our enterprise has the power 
to act before its competitors. 

3,90 ,744 

Our enterprise has the trend for dense and attemptive competition. 3,91 ,771 

While competing with the competitors, our enterprise has the com-
petition approach that destroys the position of the competitiors. 

3,77 ,799 

Our enterprise has the trend of acting bravely while taking decisions 
in uncertain conditions with the high income possiblity instead of 
waiting. 

3,73 ,781 

Our enterprise gives chance to other employees for taking decisions 
in the marketing strategies for a new product. 

3,17 ,915 

Our enterprise gives chance to other employees for taking decisions 
related with the changes in the current products and prices. 

3,04 ,886 

Our enterprise gives chance to other employees for taking decisions 
in employing and dismissing the personnel. 

2,67 1,000 

In many decisions, no official procedures are applied in our enter-
prise. 

2,85 ,968 

In our enterprise, it is not preferred to record the business plan to 
official forms and letters. 

2,78 ,908 

The job definition of each position is not limited with sharp lines. 2,85 ,874 

The average and standard deviation of each expression in the intrapreneurship 
scale is given in the above table. When the table is analyzed, it is observed that 
the expression "In the last five years, important changes are made in our current 
product lines and production processes" is the expression with the highest aver-
age of 4,21.  The expression ‘‘Our enterprise gives chance to other employees for 
taking decisions in employing and dismissing the personnel " is the expression 
with the lowest average of 2,67. 
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Table-3: KMO and Bartlett’s Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Sample Coherence Size  ,800 

Bartlett's Globality Testi Approximate chi square  2930,071 

Df 496 

Sig. ,000 

KMO and Bartlett's Globality Test is applied for understanding the coherence of 
the relations between the variables to the factor analysis. KMO test results of the 
intrapreneurship scale are given  in Table 2. KMO value is %80’. Therefore, it 
shall be said the data set is convenient to the factor analysis for having the value 
of  0,80>0,50.  The result of Bartlett's test is found as significant 
(Sig.=0,000<0,05). Our data set is convenient for the factor analysis. 

In the total explained variance table, the number of sizes which 32 variables re-
lated with the intrapreneurship scales can be gathered. The sizes with the eigen 
value over 1 show the total dimension size. Accordingly, 8 factors are observed. 
8 factors explain % 73, 679 of the total variance. This explanation power has an 
acceptable level for social sciences. 
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Table-4: Rotated Component Matrix 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Question 2 ,768        

Question 3 ,760        

Question 1 ,756        

Question 5 ,704        

Question 4 ,595        

Question 15  ,897       

Question 14  ,785       

Question 13  ,713       

Question 25  ,565       

Question 24   ,790      

Question 23   ,728      

Question 22   ,718      

Question 31    ,905     

Question 30    ,784     

Question 32    ,764     

Question 29    ,535     

Question 17     ,709    

Question 18     ,701    

Question 20     ,677    

Question 19     ,535    

Question 11      ,878   

Question 12      ,801   

Question 10      ,746   

Question 28       ,823  

Question 27       ,813  

Question 26       ,462  

Question 7        ,720 

Question 8        ,604 

Question 6        ,591 

The rotated component matrix table shows the variables which has a high degree 
relationship with each other and shows under which size they may gather.  The 
components which have correlation between themselves over %40, are con-
sideted. As the result of the factor analysis, our intrapreneurship scale consists 
of 8 sub-dimensions. The sub-dimensions which exist in the previous researches 
are innovativeness, strategic renewal, proactiveness, autonomy, taking risk, 
competitive entrepreneurship and new business attempts. In our study, there 
are 8 sub-dimensions. These dimensions are listed as follows with the classifica-
tion which is obtained as the result of the factor analysis; are innovativeness, 
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strategic renewal, proactiveness, autonomy, taking risk, competitive entrepre-
neurship, new business attempts and business development.  
The sub-dimensions which occur as the result of the factor analysis are given in 
below table. 

Table-5: Sub-Dimensions of Intrapreneurship  

Sub-dimension of innovativeness  

1.The resources which is saved for R&D activities, increase for developing new product, 
production technology and techniques in our enterprise 

2.In the last five years, there is an increase in new product number in our enterprise. 

3.The importance given to make technological innovations and to develop new prod-
ucts in our enterprise. 

4.R&D expenses in our enterprise are higher than the average of the sector. 

5.In the last five years, important changes are made in our current product lines and 
production processes. 

Sub-dimension of strategic renewal  

13.The sectors for activity are determined from time-to-time. 

14.The units and sections are re-organized for increasing the innovation efforts and ac-
tivities. 

15.Flexible organization structures are generated for increasing the innovation and cre-
ativeness in our enterprise. 

25.While competing with the competitors, our enterprise has the competition approach 
that destroys the position of the competitiors. 

Sub-dimension of proactiveness  

22.Our enterprise has a strong trend for getting ahead of its competitors in developing 
new products and ideas. 

23.While competing with the competitors, our enterprise has the power to act before 
its competitors. 

24.Our enterprise has the trend for dense and attemptive competition. 

Sub-dimension of autonomy  

29.Our enterprise gives chance to other employees for taking decisions in employing 
and dismissing the personnel. 

30.In many decisions, no official procedures are applied in our enterprise. 

31.In our enterprise, it is not preferred to record the business plan to official forms and 
letters. 

32.The job definition of each position is not limited with sharp lines. 

Sub-dimension of risk taking  

17.The top management of our enterprise has a strong trend for starting high risky pro-
jects and attemps with the high income chance. 

18.The growth policy of our enterprise actualizes with its own assets. 

19.The top management of our enterprise moves fastly for using the opportunities with 
the high income  
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20.The new opportunities are analyzed carefully in our enterprise before being used. 

Sub-dimensions of new business attempts  

10.New semi- autonomous (independent) or completely independent business units 
are generated in our enterprise. 

11.There are semi-autonomous or complete autonomous enterprise establishment ef-
forts in our enterprise. 

12.The mission of our enterprise and the current business ideas are reviewed and re-
determined. 

Sub-dimension of competitive entrepreneurhsip  

26.Our enterprise has the trend of acting bravely while taking decisions in uncertain 
conditions with the high income possiblity instead of waiting. 

27.Our enterprise gives chance to other employees for taking decisions in the market-
ing strategies for a new product. 

28.Our enterprise gives chance to other employees for taking decisions related with the 
changes in the current products and prices. 

Sub-dimension of Business Development  

6.New demands are created to the current products in market with the assertive adver-
tisement and marketing activities. 

7.We try to expand the business branches in the sector which we carry out activity. 

8.New attempts are initiated related with the current business in the new sectors be-
sides the sector which we carry out activity. 

The reliability analysis of the sub-dimensions occurred as the result of the factor 
analysis, is given in below table. 

Table-6: Sub-Dimensions Reliability Analysis  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sub-dimensions of the scale  Cronbach’s Alpha 

Innovativeness Sub-Dimension 0,856 

Strategic Renewal Sub-Dimension 0,875 

Proactiveness Sub-Dimension 0,846 

Autonomy Sub-Dimension 0,803 

Risk Taking Sub-Dimension 0,814 

New Business Attempt Sub-Dimension 0,814 

Competitive Entrepreneurship Sub-Dimension 0,762 

Business Development Sub-Dimension 0,747 
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As can be understood from the table, cronbach's alpha values of the sub-dimen-
sions of intrapreneurship are pretty high.  
 
Table-7: Mean of Sub-Dimensions  

Sub-dimension Mean Standard Deviation 

Innovativeness 4,1118 ,57881 

Strategic Renewal 3,8228 ,71832 

Proactiveness 3,9239 ,65221 

Autonomy 2,7874 ,74408 

Risk Taking 4,0039 ,59843 

New Business Attempt  3,0000 ,72131 

Competitive Entrepreneurship  3,3123 ,70990 

Business Development  3,8898 ,68243 

The mean of the sub-dimensions occurring as the result of the factor analysis, is 
given in the above table. According to the table, the highest mean belongs to In-
novativeness Sub-Dimension with 4.1118. The lowest mean belongs to Auton-
omy Sub-Dimension with 2.7874.  

6. CONCLUSION AND SUGGESTIONS 
 
In today's business world where the globalization increases gradually, it is 
harder for the enterprises to maintain the contunity of their existances in the 
dense competition conditions. The intrapreneurship phonemonen gains im-
portance each passing day for protecting the sustainable competition ad-
vantages. The intrapreneurship is the activity of entrepreneurship which is made 
for presenting a new idea, product, service or process within the current organ-
izations. The intrapreneurship activity has important roles such as increasing the 
profitability and competitiveness of the organization, contributing to the re-
newal of the strategies of the organization. Besides, it has some benefits such as 
increasing the creativeness of the workers, encouraging for taking risks.  
In this study, it is tried to analyze the dimensions achieved by the intrapreneur-
ship and the importance of intrapreneurship concept. When the literature re-
lated with the intraprenurship is considered, the intrapreneurship consists of 
seven dimensions. These dimensions are making innovation, taking risks, proac-
tiveness, autonomy, starting new enterprises, self-renewal and competitive en-
trepreneurship. In our study, there are 8 sub-dimensions. These dimensions are 
listed as follows with the classification which is obtained as the result of the fac-
tor analysis; are innovativeness, strategic renewal, proactiveness, autonomy, 
taking risk, competitive entrepreneurship, new business attempts and business 
development. Through its increasing importance, modern enterprises seek ways 
for developing the intrapreneurship and the enterprises who are beyond their 
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competititors shall confront risks such as losing their employees, not being the 
pioneer of the innovations, decreases in profits and decrease in the enterprises. 
It should not be forgotten that a successful internal entrepreneurship practice 
will have beneficial results for the company, sector and country economy. 
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TÜRKİYE’DE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİK VE İKTİSAT POLİTİKASI İLE İLİŞKİSİ 

Prof. Dr. İrfan Kalaycı* Yrd. Doç. Dr. Barış Aytekin† 

 

ÖZET 

Türkiye’de yenilikçi girişimciliğin (YG) bir ayağı iktisat politikasına ve onun etkin 
kullanılmasına dayanmaktadır. Ürün ve hizmetleri mevcut yapısından farklı olarak 
değişik içerikte, daha ileri amaç ve araçlarla piyasaya sunma ve ekonomide daha 
yüksek katma değere dönüştürme anlamına gelen YG; üretim, istihdam, gelir, fiyat, 
bölüşüm, ödemeler dengesi, kamu harcaması, vergi, vb. amaç / araç değişkenleriyle 
ilişkisinden dolayı iktisat politikasının da konusudur. YG ekosistemi, küreselleşmenin 
ve küresel rekabetin bir bileşeni ya da sonucu haline gelmiştir. Bu durum, yoğun bir 
sanayileşme sürecine ve dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisi arasına giren Türkiye 
için daha fazla gerekli ve geçerlidir. Yenilikçilikten yoksun bir girişimciliğin ya da gi-
rişimcilikten yoksun bir yenilikçiliğin post-modern kalkınma çağında işlevsiz 
olduğunu bilen şimdiki hükümetler, popülist kamu politikalarının sakıncalarını ve 
verimlilik odaklı projelerin etkinliğini esas alarak, üniversite-sanayi işbirliği ve özel 
sektörü destekleme çerçevesinde ar-ge harcamalarını arttırıp vergi ve kredi ko-
laylıklarını arttırmaktadır. Biyo-teknoloji ve nano-teknoloji mühendisleri ve işçileri 
çiftliklerden fabrika ve bankalara kadar her alanda çalışıp YG’nin çıktılarını mikro ve 
makro ekonomiye kazandırmaktadır. Bu sayede hem milli gelirde ve dış ticarette 
büyümenin ve hem de tüketici kitlesinin refah düzeyinin arttığı gözlemlenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilikçi Girişimcilik, Türkiye’nin Sanayileşmesi, İktisat Politikaları 

Key Words: Innovative Entrepreneurship, Industrilization of Turkey, Economic Pol-
icies 

1.GİRİŞ 

Yenilikçi girişimcilik (YG); girişimcilerin rüyası, kalkınmış ve zenginleşmiş bir toplum 
özleyenlerin sihirli anahtarı, yenilikçiliğe vurgu yapanların ise bilgi ile yaşamın bir özel 
karışımının gerçeğe dönüşen biçimi olmaktadır. G. B. Shaw’ın dediği gibi “Bu dünyada 
ayakta kalabilenler yataktan kalktığı andan itibaren istedikleri koşulları arayan ve bu-
lamadıkları takdirde onları yaratanlardır.” Bu sözün vurgusu sadece “aramak” kadar 
önemli olan bir uğraşı ve çabalama amacına yönelik olmamakta aynı zamanda onu 
“ortaya çıkarma”, olmasa da “bulma başarısı” olmaktadır. 

Türkiye’nin girişimcilik yolculuğu sanayileşme tarihiyle birlikte ele alınmalıdır. Bu yol-
culuk aynı zamanda kalkınma ve sektörel dönüşüm süreciyle birlikte biçimlenmekte-
dir. Tarım sektöründen, sanayi ve hizmetler sektörüne doğru olan bu değişim süreci 
istihdam yapısındaki niteliksel ve niceliksel dönüşüm yanında, üretim olanaklarının 
etkinlik işlevi açısından üretim faktörlerinin de çözümlenmesini de gerektirmektedir. 
Emek ve sermaye yanında girişimcinin eskisi ve yenisi arasındaki etkinlik düzeyi 
farklılıkları, bu kalkınma coğrafyasının yolculuğunu da etkilemektedir. Bu açıdan 
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öncelikle sanayileşme yolculuğu aynı zamanda bir girişimcinin kendini bulma arayışı 
olmakta ve onun başarısı sahip olduğu coğrafyada kaynakları verimli kullanabilme, 
modern teknolojiye erişebilme, yenilik yapma kapasitesi, vb. etmenler tarafından be-
lirlenmektedir. 

21. yüzyıla damgasını vuran –aralarında Türkiye’nin de bulunduğu- “yükselen pazar-
lar” denilen hızla “sanayileşmekte olan ülkeler”in (SOÜ) –üzerinde ittifak yaptıkları- slo-
ganı şudur: “Yenilik yap, patentle ve ekonomiye aktar!”* Başka türlü ise ne ilerleme ne 
de rekabet olur; -en çok da- kurtlar sofrasında kuzu gibi yaşamaya devam edilir. YG’nin 
hikâyesi bu nedenle kalkınmanın kilidini açacak –soyut bir kavram olan- bilgi ile baş-
larken; kalkınmanın bir zafer işareti olarak  ‘V’erimlilik ile devam etmekte ancak bit-
memektedir. Kilidin açılması yeterli olmamakta, bilgi’nin yeniliğe dönüşüm süreci, -
devlet müdahalesi ile ilgili iktisat politikasının varlığı ve etkisiyle orantılı olarak- büyük 
ölçüde girişimcinin özel çabasına bağlı olmaktadır. Girişimcinin eli büyücünün sihirli 
eli gibi düşünülebilir, fakat buradaki el görünmez el değil, aksine görünür olmak zo-
rundadır. 

2.GİRİŞİMCİLİK İLE YENİLİK ETKİLEŞİMİ: YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİ  

2.1. Önce - Öncü Olan Girişimci ve ‘Ölüm Vadisi Görüntüsü’ 

Girişimcilerin en önemli ortak özellikleri, nispi belirsizlik ortamında risk üstlenme 
cesareti, yenilikçilik, yaratıcılık, bağımsızlık, girişim süreci yöneticiliği, ödül ve kâr 
sağlama güdüsüdür. Girişimci, iş ve yaşam tarzını değiştirme cesaret ve enerjisiyle, risk 
üstlenip yeni bir girişimde bulunan, kurucu, örgütleyici, girişim süreci yöneticisi; yani 
çevresel pazar fırsatlarının farkına varan, bu fırsatları yenilikçi fikirleriyle değer-
lendirip pazarlanabilir fikirlere dönüştürmek için ek zaman, çaba, para harcayan, 
becerilerini ortaya koyan, ek değer yaratarak uygulamaya aktarma sırasında rekabetçi 
pazarın ölçülebilir risklerini dikkate alan, girişim sürecinin çabalarının sonucunu 
ödüle dönüştürme girişiminde bulunan kişidir (Karabulut, 2009: 18). 

Yaratıcılık yeni bir fikir ya da yaklaşım üretmek olarak tanımlanabilir. Buluş yeni 
şeyler yapıp üretmektir. Girişim ise, yeni fikirleri ve buluşları değerlendirerek pazara 
sunmak olarak değerlendirebilir. Girişimcinin rolü bazen buluş ile piyasa arasında bağ 
kurmak olabilir. Ancak girişimci, icat edilen her şeyi piyasaya aktarmaz. Bazen gi-
rişimci yeni bir fikir duyar ya da kendisinin ise ar-ge laboratuarı ile bağ kurarak bu 
yeni fikrin uygulamaya geçmesini sağlamak için yardım alabilir. Girişimci ürüne talep 
olacağına inandıktan sonra yeni bir buluşu pazara aktarmadan şu soruları sormalıdır: 
Gerçekten yeni bir buluş mu? Herhangi bölümü / parçası yeniden düzenlenir mi? 
Ürünün kalitesini artırmak için daha farklı neler yapılabilir? Bu ürünü üretebilir 
miyim? Eğer üretebiliyorsam yüzde kaçını üretebilirim? Rakip işletmeler bu ürünü 
ürettikten sonra nasıl bir strateji uygulayabilirim? (Yurtsever, 2008: 22). 

Belirtilen girişimcilik tanımları ve girişimcilerin özellikleri, girişimcilik ile işletme-
örgüt içi girişimcilik arasındaki farkları da içermektedir. Girişim sürecinin büyüme ve 

                                                           
* Bu sloganın bir benzeri “Hayal et, yap, yenilik kat” şeklindedir. Bu slogandan hareketle Avrupa Parlamen-
tosu ve Avrupa Konseyi tarafından 16/12/2008 tarih ve 1350/2008/EC sayılı karar ile 2009 yılı “Avrupa 
Yaratıcılık ve Yenilik Yılı” olarak ilan edilmiş ve Avrupalı toplumlar için refahın anahtarının halen yaratıcı 
fikirlerin ve yenilikçi girişimlerin olduğu ve hayat boyu sürdürülmesi gerektiği bilincini yaymak 
hedeflenmiştir. 
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profesyonelleşme aşamasında, girişimcinin bu özelliklerine örgütleyici ve insan 
kaynakları yöneticisi olma özelliklerinin, gelişme aşamasında yenilikleri teşvik edici 
olma özelliklerinin de eklenmesi beklenir. Günümüzde, girişimcinin önemi giderek 
artmaktadır. Girişimci, iş dünyasının değişim katalizörü olmasının yanısıra, yenilikte, 
makro açıdan iktisadi büyüme ve gelişme sürecinde hayati bir rol de üstlenmektedir 
(Karabulut, 2009:18). Girişimcilik bu açıdan bu yolculuğun başlangıç noktası olmakta, 
girişimcinin başarısı sanayileşme düzeyini belirlerken, yenilikçilik ise girişimcinin 
yaşam süresi açısından önemli olmaktadır (Şema 1). 

Şema 1: Yenilikçilik ve Verimliliğin Girişimci Kanalıyla Kalkınmaya Etkisi 

 

Diğer yandan dünyada sınai işletmeler, rekabet için “yenilikçilik” + “verimlilik” odaklı 
faaliyet göstermeyi öncelemektedirler. Bu ikili sayesinde kalite, maliyet, kârlılık gibi 
temel hedeflere daha kolay ulaşabilmektedirler. Bu gelişme, Japonların “Kaizen” yönt-
emini* çağrıştırmaktadır. Bu açıdan kalkınmanın anahtarlarından olan sanayileşme ile 
girişimcilik yanında yenilikçilik ve verimlilik de önemli rol üstlenmektedir.  

İleri teknoloji uzmanlarından C.V. Ehlers, buluştan yeniliğe geçişte girişimcilerin yüz 
yüze geldiği özel meydan okuyuşları dramatize etmek için “ölüm vadisi görüntüsü 
(imajı)” terimini kullanmıştır (Şema 2). Bu terim, yenilik-erken aşamasını etkileyen 
sermaye (kazanç, çıkar) açığına ve erken aşamayı destekleyen projelerin kaynak eksi-
kliğini tamamlaması gerektiğine işaret eder. Şematik bilgiye göre, ölüm vadisi çorak 
bir yöreyi gösterirken, gerçekte ise bilim ve teknoloji girişimi ile, iş ve finans gi-
rişiminin uzandığı durgun bir sahili andırmakta ve küçük balıklarla büyük balıkların 

                                                           
* Dünya markalarlarında dikkat çekici Kaizen sloganları şöyledir: 
Mitsubishi Electronic - Daha iyiye değiştirme 
Bridgestone - mükemmeliyet ihtirası 
NEC - yenilikle güçlendirilmiş 
Toshiba - Önder yenilik 
Panasonic - yaşam için fikirler 
Toyota (Amerika)- ileri hareket  
Toyota Nets - tarz üret 
Nissan - geleceğe ötele 
Honda - hayallerin gücü 
Sony - o bir Sony diğerleri gibi değil 
KDDI - geleceği tasarımlamak 
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mücadelesine benzetilen iş ve teknik fikirlerin ölüm-kalım mücadelesini anlatmak-
tadır (Branscomb ve Aurswald, 2002). 

                                     Şema 2: Ölüm Vadisi Görüntüsü 

 

    Kaynak: Branscomb and Aurswald, 2002. 

2.2. Yenilikçi Girişimciliğin Makro Coğrafyasını Amaçlayan Etkin Politikalar 

YG’nin en önemli oyuncusu olarak yenilikçi bir sanayi, kamu politikaları üzerinden 
gelecekte Türkiye’ye daha fazla sanayileşmeyi vaat edebilir mi? Bu soruya değişik bir 
cepheden  Kavraoğlu,vd. (2002: 194), kamu-özel sektör ve ekonomi-politik kesimler 
şeklinde iç içe geçmiş üç kesimin birbirini nasıl etkilediğini açıklayan bir “sarmal tezi” 
ile yanıt vermektedirler. Buna göre, kamu politikaları yanlış tanımlanıp uygu-
landığında sanayi, ekonomiyi ileriye doğru dönüştüreceğine bir çıkmaza 
sürükleyecektir.  Örneğin kamu gelirleri kamu açıklarını finanse etmekten reel 
yatırımlarda kullanılamayınca, hükümet de popülist politikalarla rant dağıtımına 
aracılık edince, sanayiciler spekülatif ve daha kazançlı kapı sayılan emlak sektörüne ve 
devleti borçlandırarak yüksek faiz getirisi elde etmeye yöneleceklerdir (Şema 3). 
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Şema 3: Kamu Ekonomisi – Sanayi - Popülist Politikalar Sarmalı 

 

… ve bunların ortak sarmalı 

 

   Kaynak: Kavrakoğlu, vd., 2002: 194. 

Türkiye’de öncelikle makro politikaların, doğru tanımlanıp ekonomide istikrarsızlık-
ların nedeni olmaması noktasında dikkat edilmesi gerekmektedir. Geçmişin yanlış uy-
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gulamalarının maliyeti yüksek olmuş ve girişimciliğin gelişmesini olumsuz etkilemiş-
tir. Öte yandan kamu politikalarının etkinliği açısından devletin doğrudan yatırımlar 
yapmak yerine özel sektörü yönlendirerek iktisadi kalkınmayı sağlama stratejisinin en 
başarılı örnekleri Güney Doğu Asya (GDA) ülkelerinde görülmüştür. Bu ülkelerin 
SOÜ’ye model olabileceği öne sürülmüştür. Ancak gerek GDA ülkelerinde gerekse di-
ğer ülke örneklerinde devletin bu yeni müdahale şeklinin olumsuz sonuçlarına ilişkin 
de birçok tartışına ortaya atılmıştır. Hatta GDA ülkelerinin diğer ülkelere örnek olabi-
leceğini iddia edenler bile bu ülkelerinin başarısının devlet müdahalesinin artmasın-
dan mı yoksa azalmasından mı kaynaklandığı konusunda görüş birliğine sahip değil-
dirler.  

Brohman’a (1996) göre, birer GDA ülkesi olan G. Kore ve Tayvan hükümetleri büyük 
ticari bankaların sahibi olmaktan kaynaklanan güçlerini ve kapsamlı ticaret denetimi 
ile sanayi izinlerini, yatırım ve üretim kararlarını şekillendirmek amacıyla kullanmış-
tır. Tayvan ve Singapur’da kamu işletmeleri ekonomide önemli yere sahiptirler. Bu ül-
kelerde hükümetler kamu işletmelerini kendi politikalarını yürütmek amacıyla kullan-
mışlardır. G. Kore’de ise kamu işletmelerinin ekonomideki payı küçük olup hükümet 
politikalarını büyük işletmeler (Chabeol) aracılığıyla yürütürler (Çokgezen, 2012: 22).  

YG açısından Türkiye’de sanayi politikalarının (SP) önemi ortadadır. Sanayinin Tür-
kiye’deki geleceği kadar, Türkiye’nin de sanayideki geleceği özel bir önem taşımakta-
dır. Burada özne olan Türkiye’dir ve ön kabule göre sanayi Türkiye’yi dönüştüren sek-
tördür. Dar bir tanıma göre, SP* doğrudan doğruya şirketleri ve sanayileri hedefleyen 
sektörel politikalara dayanır. Geniş bir tanıma göre ise, SP bir ülkede farklı üretici sek-
törlerde çalışan şirketleri -özellikle onların yurt içi ve dışı rekabet yeteneklerini-  etki-
leyen hükümetsel davranışlar dizisinden oluşur. Bu son tanıma göre, SP  mikro iktisadi 
politikaları (anti tekel, yenilik, vb.) , toplumsal altyapı olanaklarının tedariğini (eğitim, 
ulaştırma, vb.) ve şirketlere yapılan destekleri kapsar (EEAG Report, 2008: 105). 

Türel (2008: 1-2) ise, Lindceck’e atıfla, SP’nin para ve maliye politikası dışındaki 
araçlarla kaynak tahsisini ya da üretim ve kaynak tahsisinin genel mekanizmalarını 
değiştirmek için tasarlanan politika eylemleri olduğunu ve bunların i-yatırım politi-
kası, ii-teknoloji politikası, iii-rekabet politikası ve iv-bölgesel gelişme politikası 
şeklinde dört bölümden oluştuğunu belirtmektedir. Ayrıca, Türel, başka bir iktisat poli-
tikası kümesi oluştursa da dış ticaret politikasının sonuçları açısından SP ile önemli 
örtüşmeler gösterdiğini; söz konusu iki politika kümesinin birbirini dışlamadığını ve 
ülkemizde sözü edilen “ikinci kuşak reformlar” ile birlikte ele alındığını hatırlatmak-
tadır. Ona göre, SP araçları, genel özellikleri itibariyle; i-işletme / sanayi düzeyinde 
seçici olabilir ya da olmayabilir. (Seçici olsun ya da olmasın, bu araçlar geliştirici / 
savunmacı bir anlayışla tasarlanabilir ve uygulanabilir.)  ii-Alana / faaliyete özgü 
olabilir ya da olmayabilir. (Ar-Ge ve KOBİ teşvikleri ile çevre koruma ve bölgesel 
gelişme amaçlı teşvikler, alana / faaliyete özgü araçların örneklerini oluşturur.) iii-
Kârlılık içerebilir ya da içermeyebilir. SP araçlarının Türkiye’nin sanayileşme sü-
recinde etkili kullanılıp kullanılmadığı ise tartışmalıdır. 

                                                           
* Schultze’ye (1983: 3) göre, SP terimi, biraz, farklı insanlar için farklı şeyler demek olup; sanıldığı gibi, 
benzer tanı ve planlardan oluşan dağınık bir koleksiyondan ibaret bir tek kuram anlamına gelmez. 
Tanılar genellikle şu iki varsayım etrafında toplanır: Birincisi, ABD sanayileşmekten kaçınmaktadır, artık 
‘doymuştur’. İkincisi, Japonya gibi diğer bazı ülkeler güçlü bir sınai büyümeyi teşvik eden ve dünya 
piyasalarında rekabetçi gücünü korumak için hükümet politikalarını daha da geliştirmektedir. 
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Norton (1986: 4-5) için SP ile kapitalizm arasında kurulan ilişki önemlidir. O, SP ile il-
gili tartışmasında, ABD’de arz iktisadının parlak yılları olan 1980-84 yıllarını odak alır. 
Ona göre, öncelikle, SP amaçları bağlamında bir ‘ikilik (dikotomi)’ sözkonusudur: “Mo-
dernler” yani yenilikçiler uluslararası rekabet edebilirliğin desteklenmesini, “karışma-
cılar-korumacılar” ise uluslararası rekabete karşı dayanamayan sanayilerin korunma-
sını istemişlerdir. Reagan yönetimi altında kurlar sert bir şekilde yükselince makro ik-
tisadi gerekçelerle sonuçlanan bir “sanayileşmeme” durumu ortaya çıktı. Yazar, 1929 
dünya krizinin küçük bir benzerinin yaşandığından hareketle bir “déjà vu” durumun-
dan sözederek SP için bir otopsi yapmış olmaktadır. Sonra da, Schumpeter’in deyi-
miyle, kapitalist büyüme sisteminin şu üç etmen yüzünden tehlikeye girdiğini hatırla-
tır: i-Büyük işletmelerin artışı “taşlaşmış-donuklaşmış kapitalizm”e yol açabilir; ii-Re-
fah, kapitalizmin değerlerinin meşruluğunu aşındırabilir; iii-yatırım fırsatları azalabi-
lir.  

SP’yi, -özellikle GOÜ’nün bir başka adı “az gelişmiş ülkeler” (AGÜ) için* popüler sanayi 
politikalarına kaynaklık eden ve 1960’ların kalkınma iktisadı gündemini oluşturan- 
“bebek sanayi tezi” üzerinden tartışan Pack ve Saggi (2006: 267-68), SP’yi; üretimin 
yapısını iktisadi büyüme için daha iyi umutlar vaat ettiği beklenen sektörlerin lehine 
değiştirmeye girişen seçici herhangi bir hükümet müdahalesi şeklinde tanımlarlar. SP, 
ölçek ekonomilerinden (ÖE) yararlanacak –doğal olarak bebek olanlar da dahil- tüm 
işletme ve sanayileri hedef almaktadır. ÖE, işletme ya da sanayilerin üretim kapa-
sitesinin arttıkça birim (sabit ve değişken türündeki) üretim maliyetlerinde ortaya 
çıkan düşüşler demektir.  

Succar’a (1987:521) göre, bebeklik aşamasındaki bir sanayi şu iki koşulu 
karşılamalıdır: Birincisi, ‘yaparak öğrenen’ (learning-by-doing) ekonomiler olarak 
dinamik olmalıdır; ikincisi, öğrenmenin faydaları işletmeler için en az kısmen dışsal 
olmalıdır. Buna karşılık, Bradshaw ve Blakely’in (1999: 229 ve 241) gözlemledikleri 
gibi; devletler, bebek sanayileri koruyup kollamak dışında, yüksek potansiyel yaratan 
sanayi ve sanayi sektörlerinin kimliğini içeren ve aynı zamanda devlet içinde diğer 
iktisadi sektörleri teşvik edebilen sanayi politikalarını da yaratmaktadırlar. Bunun için 
üç grupta toplanabilen şu SP inisiyatifleri öne çıkmaktadır: i-Liderlik yapan iş kon-
seyleri, sanayi gelişme birlikleri, sendikalar, vs.; ii-teknik yardım ve standartlar, üniver-
site araştırma proğramları gibi bilgi danışma hatları; iii-devlet içi bölgesel işbirliği ve 
pazarlama. 

Bebek sanayilerini koruma gereğini duyamayacak kadar sanayileşmiş ve küresel rek-
abete dayanabilen Japonya gibi ekonomilerde daha çok “kayırılan-tercih edilen sa-
nayiler” ön plana çıkmaktadır. Bu sanayilerin teşvik edilmesi için de doğrudan şu beş 
politika aracı uygulanmaktadır (Noland, 1993: 241): i-Yabancı rekabetten koruma, ii-
doğrudan devlet yardımları, iii-vergi hukuku yoluyla desteklemeler, iv-krediye tercihli 
erişim, v-hükümetin tedariğine bağlı özel yardım. İmalat sektöründe (1990’larda) Ja-
pon vergi tarifelerinin, ‘süper sınai şirketlere sahip’ ABD ile AB’nin uyguladığından 

                                                           
* G.Kore’nin sanayileşme tarihinin, dünya sanayisine ilham kaynağı olduğu ve sanayileşme yolundaki 
ülkelerin ondan çeşitli dersler çıkarttığı bir başka gerçektir.(Bir zamanlar ‘sınai başarısızlığın kader 
sayıldığı’ GDA ve Latin Amerika’daki sanayileşme başarılarının öyküsü için bkz. Etzkowitz ve Brisolla, 
1999: 339-vd.) Öte yandan.Toffler (1992: 388)., “az gelişmiş ülke” terimini ‘küstah bir yanlış değer-
lendirme’ olarak görürken, ‘çünkü bu ülkelerin bir kısmı kültürel yönden ve daha başka yönlerden çok 
yüksek düzeyde gelişmişlerdir’ diyor. Onun en uygun gördüğü terim “iktisadi yönden “daha az gelişmiş 
ülke” şeklindedir  
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daha yüksek olduğu unutulmamalıdır. Audretsch ve Yamawaki’nin (1988: 446) 
vurguladıkları gibi, yoğun ar-ge stratejine dayanan Japon sanayi politikasının bazı tü-
rleri, Japon ticaret üstünlüğüyle doğrudan (pozitif) bağlantılıdır. 

Büyük ülkeler bütün sektörlerde diğer ülkelere göre daha büyük paya sahiptirler ve 
bu gerçeklik sanayide daha fazla geçerlidir. AB’yi tek başına-büyük bir ülke olarak ka-
bul eden Knarvik ve Overman (2002: 336), ülke ölçeğiyle sanayi ölçeğini dikkate 
alarak şöyle fonksiyonel bir ilişki (formül) kurmuşlardır: “Bir Sanayide Bir Ülkenin Payı 
= f (Ülke Ölçeği, Ülke Karakteristikleri, Sanayi Karakteristikleri, Toplam Devlet Yardımı)”. 
AB üyesi ülkelerde iç statükocu yapıyı değiştirici-dönüştürücü ve düzenleyici özel-
likleri yadsınamaz olan Avrupalılaşma mekanizmaları’* (bkz. Knill ve Lehmkuhl, 2002: 
257) arka planında, bir ülkenin karakteristikleri ile o ülkedeki mevcut-potansiyel sa-
nayinin karakteristikleri arasında bir etkileşim olduğu açıktır. 

Harrison ve Rodriguez-Clare (2009:1), SP’nin, bazı sektör ya da sanayilerin, sanayinin 
çapına göre artan yerel dışsallıklar demek olan “Marshall’gil dışsallıkları” sergilediği 
fikrine dayandığını; sözkonusu bu dışsallıkların da yerelleşmiş sanayinin bilgiyi yayma 
etkisiyle artabileceğini belirtirler.  Leahy & Neary (2001: 406), stratejik SP için uygula-
macı önlemlerin sonuç almak bakımından şüpheli olduğunu; yine de talep, teknoloji,  
işletme davranışıyla ilgili varsayımlarda ortaya çıkan değişikliklerden görece etkilen-
meyen kalite odaklı politika önerilerinin kesintiye uğradığını; örneğin, doğrudan 
devlet desteklerin yatırımlar için değil de ihracat için sağlam bir öneri olabileceğini 
ileri sürmektedirler. Rodrik (2008: 4) ise, politika yapımcılarının kendi yatay müda-
halelerinin asimetrik etkilerini ihmal etme lüksüne sahip olmadıklarına; kamusal 
girdilerin üreticileri daha etkin hale getirdiğine işaret eder. 

SP, örtülü iktisat politikası olarak da; maddi ve maddi olmayan altyapı, kamu tedariği 
ve savunma, birleşme (füzyon), anti-damping ve istihdam koruması gibi önlemlerin 
genişletilmesini kapsar.  Bu çerçevede Aiginger (2007: 306), çağımızda SP’ye tekrar 
ilgi duyulmasının şu dört gerekçesinden sözeder: i-Küreselleşmenin, bir yandan ta-
rifeler ve desteklemeler gibi geleneksel dış ticaret araçlarını küçültmesi ve diğer yan-
dan pek çok ekonominin değişimini ve dinamiklerini hızla arttırması. ii-Yeni bir sanayi 
politikası için “Lizbon Gündemi” ile hareket eden ve baskın yatay yaklaşımı 
tamamlayan “matriks yaklaşımı”nı benimseyen AB’nin, yıllık ortalama % 3 büyüme 
hedefiyle, yüksek araştırma bütçeleri, dinamik üniversiteler ve ömür boyu öğrenme 
proğramları sayesinde dünyada rekabetçi bilgiye dayalı bir bölge haline gelmesi. iii-
Avrupa’da 2000 yılından bugüne ortalama %1-2 arasında sıkışan düşük iktisadi 
büyüme yüzünden işsizlik oranının yükselmesi ve daha da önemlisi, özelleştirme ve 
deregülasyon gibi önlemleri kapsayan İçsel Pazar Proğramı’nın beklendiği gibi 
büyüme ve istihdamı arttırmakta rol oynamaması. iv-AB’ye, müdahaleci gelenekten 
gelen yeni üye olan ülkelerin sanayi sektörü yapısına ve dinamiğine gittikçe artan bir 
şekilde dikkat göstermesi ve bu ülkelerdeki çağdaş yerli şirketlerin ve kapasitelerinin 
tek parça sanayi yapıları koruması gerektiğinin anlaşılması. 

                                                           
* Üye ülkelerin statükocu yapısı içinde sanayi de vardır ve sınai statüko AB’nin ortak sanayi politikası 
sayesinde çözülmüştür. Bu çözülüşte, her biri entegrasyon sanayi politikasının bir bileşeni olan, önce-
likle “Devlet-Bilim-Ekonomi” arasındaki yoğun diyaloğun, gittikçe uzayan Trans-Avrupa internet 
ağlarının, koordinatör ya da katalizör olarak görev yapan bürokrasinin, daha da güçlenen Avrupalı gi-
rişimcilerinin, yasaklanan korumacı araçların, anahtar piyasa-yönelimli araştırmaların, vb. rolü 
büyüktür (Erber, vd. 1996: 11). 
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Sanayide korumayı bir ölçüde meşrulaştıran Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) uygu-
lamalarının tartışıldığı kriz konjonktürlerinde SP’nin anti-damping boyutu öne 
çıkmaktadır.* Anti-damping uygulamalarının temel amacı dış ticareti serbestleştirmek 
ve haksız kazançları ortadan kaldırmaktır. Uluslararası Ticaret Merkezi ITC’nin (2013: 
12) bir kılavuzunda da belirtildiği üzere; normal koşullarda, yerli üretim dalı tarafın-
dan ya da yerli üretim dalı adına yapılan yazılı bir başvuru üzerine başlatılır. Anti-
damping soruşturmalarında yetkili makamlar, dampingin ve zararın (ya da zarar 
tehdidinin) varlığını ve büyüklüğünü, ayrıca bunlar arasındaki nedensellik bağını 
inceleyerek gerekli görüldüğü takdirde dampingin önlenmesi ya da telafi edilmesi 
amacıyla anti-damping önlemi alırlar. 

Türkiye, 2000’li yılların başına kadar Batı Avrupa ayarında halen ve yeterince sa-
nayileşemediyse, bunun en büyük nedeni sanayideki güçlü yapısı yerine kişisel hata-
larına mahkum olmasıdır. Üretim faktörlerinin nispi fiyatlarını esas alan 
“karşılaştırmalı üstünlükler” ya da sadece ülkedeki mevcut üretim özelliklerini esas 
alan “rekabet üstünlüğü” şeklindeki kuramlara göre hareket etmek Türkiye’yi kısır dö-
ngü içine sokmuştur. Halbuki, resmin bütününü gösteren “güçlü – zayıf –fırsat - tehdit” 
öğelerinden oluşan GZFT modellerine göre hareket etmekte yarar vardır. Aksi halde, 
temeli atılan fakat üstüne fabrika kurulacağına gecekondu evler inşa edilen yerler 
görürüz. GZFT tahlilleri, sanayicileri, belli bir bölgede (örneğin organize sanayi bölge-
leri OSB’de); ar-ge bütçesini yaratıcı olmak için kullanmaya, düşük maliyetli girdilerle 
yüksek verimlilik elde etmeye, bilgi ve kaynak alışverişinde bulunabileceği sanayi 
öbekleri içinde faaliyet göstermeye teşvik edecektir. Böylece, sürekli olarak ürünün 
geliştirilmesi ve /ya kalitenin iyileştirilmesi süreci demek olan ve 1980’lerde Tü-
rkiye’de moda halinde başlayan ve diğer adı “Kaizen”  olan “Toplam Kalite Yönetimi” 
(reengineering) uygulanmış olunacaktır.  

Kavrakoğlu ve arkadaşlarına ( 2002: 137- vd.) göre, Türkiye’nin sanayide küresel rek-
abet için “odaklama” ve “berkitme” (konsolidasyon) gereklidir. “Sanayileşme anarşisi” 
denilen her türlü sanayinin yeterli tahlil yapılmadan teşvik edilmesi sorunu, ancak 
sektörel odaklanma† (yani yoğunlaşma) sayesinde ortadan kaldırılabilir. Buna göre, 
aynı işi yapan fakat ölçek ekonomisi sağlamayan ya da atıl kapasite yaratan işletmeler 

                                                           
* Anti-damping uygulamalarının arkasındaki yanılgılar için bkz. Hindley ve Messerlin, 1997: 2. 
† Şirketin esas işle odaklaması nasıl gerçekleştirilir?Yoğun rekabetten dolayı akılcı bir şirketin yapabileceği 
en doğru şey, kârsız olan / zarar eden işlerini başka kuruluşlara devredip sadece yüksek kazanç sağladığı 
ve bilgi birikiminden yararlanabildiği işe odaklamaktır. Sözkonusu strateji ile ilgili bir yapılanma örneği 
“Papatya Falı Modeli” ile açıklanabilir (Kavrakoğlu, vd., 2002: 162-3): Bir papatyanın başlıca iki bölüm-
den oluştuğu ve şu benzetme için elverişli olduğu düşünülürse; bunlar: i- Papatyanın göbeği —sarı olan 
bölümü; şirketin esas işi; ii-Papatyanın yaprakları —beyaz olan bölümü; şirketin  kâr sağlamadığı fakat 
yapmak zorunda kaldığı işler. Bu durumda şirketin yapması gereken, esas iş(ler)ine odaklamak, pa-
patyanın yapraklarını ise başka şirketlere devretmektir. Bir şirketin dışarıya iş yaptırması durumunda 
başlıca iki yöntem izlenir: i-Spot denebilecek şekilde ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin tedariği; ii-
sürekli bağlantılarla kuruluşlardan aynı ürün ve hizmetlerin tedariği. 1. yöntem seçildiğinde her ne kadar 
bir pazarlık gücü ve fiyatları kırma olasılığı gözüküyorsa da bunun görünmeyen maliyetleri (kalitenin 
her zaman istenen düzeyde oluşmaması, her defasında piyasaya çıkıp uygun şirketleri ve uygun ürünleri 
bulma faaliyeti, vs.) vardır. Dolayısıyla uzun vadede gerek kalitenin güvence altına alınması gerekse te-
darikle ilgili maliyetlerin aşağıya çekilebilmesi “sürekli tedarikçi” adı verilen yöntemle sağlanabilir. Pa-
patya falı modelinin özünde her ne kadar yaprakları başkasına devretmek amaçlanıyorsa da, bu yaprak-
lar göbekle bağlantılı çalıştırılmalıdır. “Ağ kurma-örgütlenme” (networking) denilen bu yapı, bir anlamda 
süreklilik kazandırılmış dışarıdan tedarik olarak da tanımlanabilir. Bu yöntemin hedefi şirketin 
dışarıdan sağladığı ürünler / hizmetler ile kendi ürettiğiyle birleştirerek müşteriye bütüncül kaliteli ve 
iktisadi bir malı satmasıdır. 
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sektör dışına itilmelidir (konsolide edilmelidir). Örneğin otomotivde ya da biyo-
teknolojide yoğunlaşılacak ve patent ve markalar elde edilebilecekse, yatırım projeleri 
ve kaynaklar oraya yönlendirilmelidir.      

Türkiye’nin sanayi ve sanayileşme ile ilgili hedeflerine ulaşması, önemli ölçüde girdi 
tedarik stratejisini (GİTES) doğru oluşturmasına bağlıdır. TC Ekonomi Bakanlığı (EB) 
2013-2015 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönem için GİTES hedeflerini ve o hedeflere 
ulaştıracak sektörel araçları  belirlemiştir. EB’nin (2013: 12-22) işaret ettiği GİTES 
hedefleri şu iki maddede toplanmaktadır: i-Girdi kaynaklarındaki belirsizliklerin, girdi 
ithalinde ülke/bölge bazlı coğrafi dağılımdaki aşırı bağımlılık gibi dengesizliklerin, 
hammadde niteliğindeki doğal kaynakların geleceğine dair risklerin en aza indirilmesi; 
ii-İhracata dönük üretimde daha etkin ve düşük maliyetli girdi tedarikinin sağlanması 
ile üretim ve ihracatın ara malı ithalatına bağımlılığının azaltılması ve böylece ihracatta 
sürdürülebilir rekabet gücüne katkı sağlanmasıdır. Bu temel stratejik hedeflere 
ulaşmada, -makinadan otomotive ve tekstile uzanan- 6’sı yatay 25’i sektörel olmak 
üzere; -girdi tedariğinden ithalat bağımlılığını azaltmaya dönük ara ve yatırım malı 
üretimine ağırlık vermeye odaklı- toplam 31 hedef –araç belirlenmiştir.  

YG açısndan önemli olan imalat sanayi (İS) üretim yapısında, değişime yol açan 
“teknoloji” unsuru önem taşımaktadır. Teknoloji düzeyi yüksek ülkelerde İS her za-
man daha yüksek üretime sahne olmamıştır. Türkiye çok az yüksek teknolojiye 
karşılık, İS’de görece orta-alt ve orta-üst gruba giren teknolojilerle üretim yapan bir 
ülkedir. Diğer yandan biyo-teknoloji,  nano-teknoloji  ve  bilgi-iletişim teknolojileri 
(BİT), YG’yi destekleyen üç önemli teknoloji platformu olmaktadır. 

 G20 ülkelerinin bu yeni üç teknoloji alanındaki konumunu karşılaştırmak gelecekteki 
gündemi oluşturmak açısından önemlidir. Teknolojik üstünlük,  ülkenin ilgili teknoloji 
alanındaki patentlerinin dünyada  toplam  içindeki  payının,  ülkenin  toplam patentle-
rinin  dünyadaki  toplam  patentler  içindeki  payına  oranı  biçiminde hesaplanmak-
tadır. Ülkelerin bu teknoloji platformlarında  teknolojik üstünlükleri ve  odakları  
farklılaşmaktadır.  BİT’te  en  yüksek  teknolojik  üstünlüğe  sahip  ülke G. Kore, nano-
teknolojide de 2. sırada yer alarak benzer bir başarım (performans)  sergilerken ben-
zer  bir  üstünlüğü  biyo-teknolojide  henüz yakalayamamıştır. Biyo-teknolojide 
teknolojik-üstün ABD  ve Avustralya iken, nano-teknolojide  ise Rusya’dır.  Bu üç 
teknoloji alanında temel odak noktası sürdürülebilir büyümeye  yönelik  küresel me-
selelere çözüm  sağlamak  ve  farklı sektörlerde  verimlilik artışını  gerçekleştirmektir 
(Arslanhan, 2015: 9) (Grafik 1). 

YG açısından kamu politikalarının mikro yenilik coğrafyasına etkileri de vardır ve 
önemlidir. Bir mikro iktisadi karar birimi olan girişimcinin iş kurma olanaklarından, 
girişimciliğin sürdürülebilirliğine kadar kamu politikaları önemli rol oynayabilmekte-
dir. Türkiye’de ar-ge harcamalarına (GSYH’ye oranla) koşut olarak, sayısı ve 
görünürlüğü artmaya başlayan biyo-teknoloji ve nano-teknoloji mühendisleri ve 
işçileri çiftliklerden fabrika ve bankalara kadar her alanda çalışıp YG’nin çıktılarını 
öncelikle mikro ekonomi tabanında makro ekonomiye kazandırmaktadırlar. Bu 
sayede hem GSYH’de ve dış ticarette büyümenin ve hem de tüketici kitlesinin refah 
düzeyinin arttığı gözden kaçmamaktadır. 



170 
 

Grafik 1: G-20 Ülkelerinde Biyoteknoloji, Nanoteknoloji ve BİT’te Üstünlük 
Karşılaştırması (2013)    

 

Kaynak: Arslanhan, 2015: 9. 

2.3. YG’nin Mikro Coğrafyasına Yönelik Girişimcilik Politikalarının 
Geliştirilmesi 

Türkiye’de girişimcilik ortamıyla ilgili gerçeklere bakıldığında, iş kurmanın kolay 
olmadığı görülmektedir. Yeni bir iş kurarken bürokratik bir ortam bulunmaktadır. Gi-
rişimciyi destekleyen yasalar bulunmakla birlikte etkin ve yeterli değildir. Girişimci 
için vergi ağır bir yük olarak ortaya çıkmaktadır. Girişimcinin ödemesi gereken vergi 
sayısı çok fazladır. Türkiye’de iflasa giden girişimciyi çok ağır şartlar beklemektedir. 
Hükümetin, etkin bir girişimcilik için uygun çevre politikası oluşturması için iş ku-
rarken zaman ve maliyet kaybını, aşırı bürokrasiyi azaltacak daha çok sayıda “tek du-
rak noktaları”nın oluşturması gerekmektedir. Vergi oranları düşürülerek girişimciler 
ödüllendirilmeli ve böylece girişimciler iş kurdukları için cezalandırılmamış olmalıdır-
lar. Girişimcinin vergi ödemelerinde gereksiz yere zaman kaybına yol açan vergi 
sayıları azaltılıp yatırımların vergi yoluyla teşviki* sağlanmalıdır (Aslan, 2009: 113). 

YG açısından potansiyel girişimcinin eğitimi de beşeri sermaye olduğu ve bu özelliğiyle 
bir işletmenin fiziksel ve mali sermayesini tamamladığı için son derece gereklidir. 

                                                           
* Bu arada, girişimci işletmelerin iflas politikası da gözden kaçırılmamalıdır. Bu politika işletmelerin 
çalışma alanını ve potansiyel yeteneklerini kısıtlayabilir. İktisat politikasını yöneten hükümetler iflas du-
rumlarında maliyetleri kurtarmak için çeşitli araçlara sahiptirler. Örneğin, Hollanda’da girişimciler iflas 
ederlerse, borçlarını gelecekteki olası kazançlarıyla ödemeleri gerekmektedir Buna karşın ABD’de iflas 
etmiş olan girişimcilerin (iş sahipleri) vergiler dışında borçlarını ödemeleri gerekli değildir. İflas mali 
olmayan bir sonuçtur ve girişimcide –başarısızlığa bağlı olarak- bir utanç duygusu oluşturabilir. Ülkeler 
arasında iflasa yönelik sosyal tutumlar birbirinden farklıdır. Örneğin, AB’de iflas, iyi bir deneyimin şansız 
bir ürünü olarak görülmektedir. İflas eden girişimciye sağlanan kolaylıklar açısından, Türkiye 181 ülke 
arasından 118. sıradadır. Yani, Türkiye’de iflas eden girişimciyi çok zor sonuçlar beklemektedir. Türkiye 
son derece katı iflas yasalarına sahiptir. İflas süreci aşırı bir yük olarak işletme sahibine yüklenmektedir. 
İflas süresi Türkiye’de 3.3 yıla kadar sürmektedir. Bu oran OECD ülkelerinde ise ortalama olarak 1.7 yıldır 
(Aslan, 2009: 33). 



171 
 

171 

Aslan’ın (2009: 115) araştırmasına göre* girişimcilik eğitimini alan ve almayan gruplar 
arasında girişimcilik eğilimine karşı yüksek düzeyde bir fark görülmekte olup bu 
eğitimi alanların iş kurma eğilimleri, eğitim almayanlara göre oldukça yüksektir.  

Genel olarak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iktisadi büyümenin sağlayıcısı ve 
işsizlik sorunun çözüm modeli sayılan YG açısından SP’nin, dünya ölçeğinden Tü-
rkiye’nin mikro coğrafyasına yolculuk ederken yenilikçi-sanayici girişimcilerin ya da 
yenilikçi girişimci sanayilerin (YSG-YGS) “birleşik kaplar kuralı” hatırlanmalıdır. Dünya 
sanayisi, küreselleşmenin etkisiyle birleşik kaplar gibi çalışmakta ve dışarıdan gelen 
kriz gibi bir etki ya da bir darbe ayrı kapları etkilemezken aynı kapları ziyadesiyle etki-
leyebilmektedir (Şema 4).  

                                Şema 4: Dünya Sanayisinde Birleşik Kaplar   

 

      Kaynak: Kavrakoğlu, vd., 2002: 25. 

Gelecekte sanayide ve ekonomide evrenselleşecek olan (ve şu anda kısmen evren-
selleşen)  bazı temel eğilimlerden de sözedilebilir (Kavrakoğlu, vd 2002: 39-vd): i-
Ülkeler geliştikçe sanayinin gelişmesi hizmetler sektörünü (ticaret, finans, turizm, vs.) 
de büyütmektedir. ii-Sanayi, tarım ve hizmet kavramlarının yeniden gözden 
geçirilmesi gerekecektir. Tarım ve hizmetlerin bir kısmı doğrudan sanayi ile ilişkilidir. 
(Örneğin, yazılım üretimi bir sınai üretimi mi yoksa hizmet üretimi midir? Toprak ve 
susuz tohum üretimi tarımsal mı yoksa sınai mi?) iii-Ürünlerle hizmetlerin birleşmesi 
sökonusudur. iv-Üretim faktörleri yeniden tanımlanacaktır. v-Sınai ürünlerin reel fi-
yatı, verimlilik artışından dolayı düşmeye devam edecektir. (Eskiden orta sınıftan bir 
aile, bir otomobili satın almak için emekli olmayı beklerken; şimdi ise, genellikle sadece 
birkaç yıllık bir birikimle bir otomobil sahibi olabilmektedir.) vi-Çalışma yöntem-
lerinde (e-ticaret ve mobil iletişimdeki yaygınlık sayesinde) büyük değişmeler olacak-
tır. vii-Şirket yapıları değişmeye başlamıştır (networking, yatay-sinerjik genişleme, 
dikey parçalanma-dar uzmanlaşma, rekabet yoğunlaşması, uzaktan yönetim).  viii-
Küreselleşme ve teknoloji dağıtım biçimini de değiştirecektir. ix-Değer zincirinin alt 
halkalarına inilecektir. x-Bütün sanayiler “bilgi sanayisi” haline gelecektir. xi-Tüm ku-
ruluşlar “elektronik”leşecektir. xii-Stoka üretim yerine siparişe dayalı üretim 
                                                           
* Anket çalışmasında, girişimcilik eğitimi almayan ve bir meslek için teknik bilgi ve yeteneklerin kazan-
dırılmadığı İİBF öğrencilerinde girişimcilik eğilimi en az, KOSGEB’de bu eğitimi alan öğrenciler ise en 
yüksek çıkmıştır. TEKMER’de iş sahibi girişimcilerde ise, girişimci olmalarında aldıkları eğitimin kat-
kısının yüksek olduğu dikkat çekmiştir. Ayrıca, KOSGEB’de girişimcilik eğitimi alan öğrenciler, diğer gru-
plara göre farklı olarak finansman kaynaklarına ulaşma konusunda daha rahattırlar.  
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yapılacak ve böylece ekonomide arz fazlası ya da talep daralması sorunu ile 
karşılaşılmayacak ve GSYH daha doğru yapılabilecektir. 

YSG-YGS, bu yüzden bu hızlı dönüşüm içinde kararlarını daha doğru vermek ve daha 
fazla bilgi sahibi olmak zorundadır. 

3.SONUÇ 

Türkiye’de YG için genel olarak en uygun (optimum) iktisadi politika arayışının üç 
önemli saçayağının etkin kullanılabilmesi, bir anlamda özel bir üretim faktörü olarak 
“bilgi”nin doğru yerde, doğru zamanlamayla, Türkiye’nin mikro ve/veya makro 
iktisadi coğrafyasını dönüştüren ve sanayi politikalarında yenilikçiliği destekleyerek 
girişimcinin önünü açan ve aynı zamanda ona yol gösteren biçime dönüşme olanak-
larını sağlayacaktır. 

Çünkü YG açısından önemli olan, Türkiye’de henüz bitmemiş sanayileşme sürecine 
bağlı olarak bir “sanayi sektörü piramidi” oluşmuştur. Buna, çeşitli dallardan oluşmuş 
“sanayi ağacı” da denilebilir. Bazı dallar diğer dallara göre görece daha gelişmiş ya da 
az gelişmiş olabilir. Türkiye için de geçerli olmak üzere, salt sanayileşmek sorun 
değildir, artık asıl sorun hangi / nasıl bir teknolojiyle sanayileşmektir. Ayrıca kamu 
politikalarının “kalkınma kilidi” için uygun bir anahtar olup olmadığına bağlıdır. Çünkü 
kamu politikaları yanlış tanımlanıp uygulandığında, yenilikçi girişimcinin en önemli 
savunma alanı olarak sanayi ekonomiyi ileriye doğru dönüştüreceğine bir çıkmaza 
sürükleyecektir.  

Bu açıdan girişimciliğin yenilikçilikle birlikte kazandığı anlam çok daha fazla zengindir. 
Çünkü yenilikçi olmayan girişimcilik faaliyetleri düşük katma değere sahip olacak ve 
bu faaliyetlerin hedeflenen büyüme ve kalkınma göstergelerine etkisi az olacaktır. 
Ayrıca yenilikçilik arayışının sadece YG açısından değil girişimciliğin gelişmesi açısın-
dan da önemli bir rol üstlendiği unutulmamalıdır. Türkiye’de özellikle girişimcilik 
ekosisteminin doğru çalıştırılması açısından, kamu politikalarının etkinlik düzeyi 
yüksek olmalıdır. Etkin olmayan ya da hedeflenen amaçları gerçekleştirmede başarı 
olanakları az kamu-iktisat politikalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması da zor 
olacaktır. 
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KREDİ TEMERRÜT SWAPLARININ BELİRLEYİCİLERİ:  

TÜRKİYE İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ 
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BARUT‡ Öğr.Gör. Fahrettin PALA§ 

  

ÖZET 

Kredi temerrüt swapları (CDS), son yıllarda ülke riskleri için önemli bir gösterge 
olarak ön plana çıktığı için ülke ekonomik güvenilirliğini ölçmenin güvenilir bir 
aracı olarak görülmektedir. Bu nedenle CDS primlerini etkileyen faktörlerin be-
lirlenmesi önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Bu sebeplerden dolayı, 
yakın zamanda Türkiye ve dünyada bu konuda çok sayıda araştırma yapılmıştır. 
Bu çalışmada ise 2009-2016 dönemi çeyrek dönem verileri kullanılarak Türkiye 
için CDS primlerini etkileyen makroekonomik değişkenleri belirlememek amacı 
ile yapılmıştır. Bu amaçla EKK tahmincisi ile CDS primlerini etkileyen faktörlerin, 
faiz oranı, enflasyon oranı, ekonomik büyüme, dış borçlar ve Bist100 hisse senedi 
getirisi olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: CDS, Makroekonomik değişkenler, Türkiye 

DETERMINANTS OF CREDIT TEMPLATE SWAPS: AN ECONOMETRIC 
ANALYSIS FOR TURKEY 

ABSTRACT 

Credit default swaps (CDS) are seen as a reliable tool for measuring the country's 
economic credibility in the recent years as a significant indicator for country 
risks. For this reason, determining the factors affecting CDS premiums has be-
come an important research topic. Due to these reasons, a great deal of research 
has been done in Turkey and the world in the near future. In this study, it was 
aimed to determine the macroeconomic variables affecting CDS premiums for 
Turkey using 2009-2016 period quarterly data. For this purpose, it was deter-
mined that the factors affecting the Factors affecting CDS premiums have been 
found to be interest rate, inflation rate, economic growth, foreign debt and 
Bist100 stocks  

Keywords: CDS, Macroeconomic Variables, Turkey 

1.GİRİŞ 

Bretton Woods sisteminin çökmesi ile uluslararası alanda faaliyet gösteren 
bankalar ve finansal kuruluşlar, döviz kurlarında ve faiz oranlarında meydana 
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gelen sürekli dalgalanmalar nedeni ile kur riskleriyle karşı karşıya kalarak büyük 
oranda sıkıntılara girmişlerdir. İşte bu dalgalanmaları azaltarak riskten ko-
runmak amacıyla bir takım finansal teknikler geliştirilmiştir. Risk yönetiminin 
yanı sıra spekülatif amaçlı olarak da kullanılan bu ürünler forward, futures, swap 
ve opsiyon piyasaları olarak bilinen türev ürünleridir.  (Değirmenci ve Pabuçcu, 
2016: 249).  

Yıllarca Kredi türevleri piyasası birkaç araçla sınırlıydı, ancak yeni katılımcıların 
piyasaya girmesi ve bu ürünleri destekleyen belgelerin düzenleyici kurumlar 
(yani ISDA) tarafından daha standart hale getirilmesi ile pazarda önemli 
değişmeler meydana gelmiştir. Bu manada  özellikle CDS enstrümanları, kredi 
türevleri piyasasında en yaygın kullanılan araç ve temel yapı taşı haline gelmiştir 
. Kredi türevleri şirketlere, finansal kurumlara ve yatırımcılara ihtiyaçlarına uy-
gun türev araçlar yaratarak kendilerini riskten koruma imkânı sağlayan finansal 
ürünlerdir. Kredi türevleri, menkul kıymetlerin maruz kaldığı kredi riskinin, 
varlığın mülkiyetini değiştirmeden başka bir tarafa transferini sağladığı için risk 
yönetiminde sıklıkla başvurulan türev araçlarındandır. Kredi temerrüt swaplar-
ına bu kadar sık başvurulmasının nedeni kredi türevleri arasında en likit ürünler 
olmasıdır. (Aksoylu, 2016: 576). 

Kredi temerrüt swapları; alıcının, borçlunun borcunu ödememesi/ödeyememesi 
riskinden kendisini korumak için yaptırdığı sigorta işlemi olarak düşünülebilir. 
Alacaklı taraf;  iflas, tahvil ödeme aciziyeti, yükümlülüğün reddi ve kredi notunun 
düşürülmesi gibi durumlarda karşılaşacağı kayıplara karşı korunmuş olur. CDS 
alan taraf korunma satın alır, satan taraf ise korunma vaat eder. CDS alan taraf 
satan tarafa bir prim öder. Buna CDS primi denir ve korunma vaat edilen tutarın 
belli bir yüzdesi olarak hesaplanır. Bu prim miktarı hesaplanırken alacağın 
vadesi, korunma vaat eden tarafın kredi notu, korunma sağlanan varlığın du-
rumu gibi etkenler de göz önünde bulundurulur Borçlunun riski yükseldikçe, 
CDS puanları da yükseleceğinden; CDS puanlarının yükselmesi borçlu-
nun/ekonominin riskinin arttığını göstermektedir (Pan ve Singleton, 2008).  

Kredi Temerrüt Swapları aşağıdaki durumlarda artış göstermektedir; 

 Ekonomik Büyümedeki sorunlar 

 İşsizlik ve enflasyonun yükselmesi 

 Faiz oranlarının yükselmesi 

 Borç /GSYİH oranının artması 

 Ülkenin döviz rezervlerinin azalması 

 Ekonomik ve politik belirsizlikler 

Yukarıda sayıların gerçekleşmesi durumunda CDS primleri artış gösterirken, 
tersi durumunda CDS primleri azalmaktadır. 

Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye'ye ait çeşitli makroekonomik değişken-
lerin CDS primlerine olan etkisini incelemektir. Ayrıca, bu araştırmanın bulgu-
ları, ilgili makamlara, gelecek araştırmalara ve literatüre katkıda bulunmayı 
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amaçlamaktadır. Çalışma esas olarak 3 bölümden oluşmaktadır. Bu ilk bölümde, 
hangi makroekonomik değişkenlerin CDS'i etkilediğini belirlemek için literatür 
araştırması yürütülmekte ve daha sonra çalışmada kullanılacak makroekonomik 
değişkenler seçilmektedir. İkinci bölümde, çalışma için seçilen model ve Tü-
rkiye’nin CDS primleri üzerinde etkili olan olası makroekonomik değişkenler ve 
analizler sonucunda elde edilen bulgular gösterilmiştir. Sonuç bölümünde, analiz 
bulgularına göre yorum yapılmıştır. 

2. LİTERATÜR 

Birçok yatırımcı, para otoritesi ve saygın kurumlar, kredi temerrüt takasları 
(CDS) son yıllarda ülke riskleri için önemli bir gösterge olarak ön plana çıktığı 
için, kredi temerrüt swaplarını yakından takip etmekle birlikte, onları ülke güve-
nilirliğini ölçmek için güvenilir bir araç olarak görüyorlar. Bu nedenle, bu konu i 
akademisyenler için yeni bir   çalışma alanı yaratmaktadır.  Bu bağlamda 
ülkelerin CDS primlerinin incelenmesi ve bunları etkileyen makroekonomik 
değişkenlerin belirlenmesi önemli bir akademik alan haline gelmektedir. Bu se-
beplerden dolayı, yakın zamanda Türkiye ve dünyada bu konuda çok sayıda 
araştırma yapılmıştır. Bu çalışmaların bazıları aşağıda özetlenmiştir. 

Eren ve Başar (2016), çalışmalarında;  Aralık 2005 ve Mart 2014 dönemi aylık 
verilerini kullanarak kredi temerrüt takasları ile bazı makroekonomik değişken-
lerin BIST-100 endeksi üzerindeki etkisi incelemişlerdir. Yapılan analizler sonu-
cunda; kredi temerrüt swapları ve dış ticaret dengesi, hisse senedi fiyatlarını 
uzun dönemde pozitif etkilerken, kısa dönemde bu etkinin negatif olduğunu 
tespit etmişlerdir. Diğer yandan sanayi üretim endeksinin etkisini ise uzun dö-
nemde negatif, kısa dönemde pozitif olarak tespit etmişlerdir. 

Baltacı ve Akyol (2016),  G-20 ülkeleri için CDS primlerini etkileyen değişkenleri 
panel veri analizi ile incelemişlerdir. Yapılan analiz sonucunda CDS primleri 
üzerinde; cari açık, reel faiz oranı, GSYİH büyümesi, enflasyon oranı ve S&P 
global endeksinde meydana gelen değişmelerin etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Yenice ve Hazar (2015) çalışmalarında; Türkiye, Arjantin, Brezilya, Endonezya, 
Malezya ve Çin olmak üzere 6 ülkeye ait Nisan 2009-Nisan 2014 yıllarına ait 
günlük menkul kıymet borsa endeks kapanış fiyatları ile CDS primlerini 
karşılaştırarak, CDS primlerinin gelişmekte olan ülkelerin menkul kıymet bor-
saları ile etkileşimini incelemişlerdir. Çalışmalarında Regresyon Eğrisi Tahmini 
Modellerini kullanmışlardır. Çalışma sonucunda; gelişmekte olan ve yatırım 
potansiyeli taşıyan ülkelere yatırım yapan yatırımcılar ülke riski olarak CDS 
primlerini dikkate aldıkları sonucuna varmışlardır. 

Sand (2012), 16 Euro Bölgesi ülkesinin 5 yıl vadeli CDS primlerinin Aralık 2007 
- Mart 2011 dönemlerindeki değerlerini kullanarak  CDS primlerini etkileyen 
faktörleri incelemiştir. Yapılan analizler sonucunda (1)cari denge/GSYH oranı, 
(2)risksiz faiz oranı, (3)borç/GSYH oranı, (4) reel döviz kuru, (5)hane halkı 
borcu/GSYH oranı, (vi) kişi başı risk iştahı ve (vii) enflasyon oranı olmak üzere 
yedi değişken tespit etmiş olup enflasyon oranı, borç/GSYH oranı ve hane halkı 
borcu/GSYH oranı ile CDS primleri arasında pozitif diğer değişkenler ile ise 
negatif ilişki tespit edilmiştir. 
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Brandorf ve Holmberg (2010) çalışmalarında; makroekonomik değişkenlerin, 
PIIGS (Portekiz, İtalya, İrlanda, Yunanistan ve İspanya) bloğu ülkeler için CDS 
spreadlerine olan etkisini araştırmışlardır. Çalışmanın sonucunda; CDS 
spreadlerinin en belirleyicisi işsizlik oranları, en düşük belirgin değişken olarak 
ise enflasyon oranı olduğunu tespit etmişlerdir. Kunt ve Taş (2008), Türkiye’nin 
yurt dışında işlem gören 1,2,3,4,5,6,7 ve 10 yıl vadeli CDS sözleşmelerinin prim 
tutarlarından oluşan çalışmalarında; opsiyon fiyatlamasında etkili olan beş 
temel değişkenden risksiz faiz oranı, referans varlığın getirisi ve referans varlığın 
getirisinin volatilitesi ile CDS primleri arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu 
sonucuna varmışlardır. 

Longstaff vd.(2010), 2000-2010 döneminde 26 ülkenin CDS belirleyicilerini 
incelemişlerdir. Yapılan analiz sonucunda CDS primlerini ABD hisse senedi, 
oynaklık ve tahvil piyasa riski primi ile büyük ölçüde etkilenirken, global risk 
priminin iyi bir belirleyicisi olduğu tespit edilmiştir. 

Skinner ve Towned, (2002), 29 ülkenin Eylül 1997- Şubat 1999 dönelerine ait 
CDS primlerini etkileyen değişkenler incelenmiştir.  Ülkelere ait CDS primleri ile 
(1)risksiz faiz oranı, (2)referans varlığın getirisi, (3)Faiz oranı volatilitesi, 
(4)CDS vadesi ve (5)referans varlığı ihraç edenin yükümlülüklerini yerine 
getirememesi durumunda, koruma satıcısının yapacağı ödeme miktarı arasın-
daki ilişkinin analiz edildiği çalışmada; risksiz faiz oranının, referans varlığın 
getirisinin ve CDS vadesinin CDS primi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

3. VERİ SETİ VE BULGULAR 

Çalışmada kullanılan değişkenlere ait tanımlamalar Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Değişkenlere İlişkin Tanımlamalar 

Değişken Kodu Literatürde Kullananlar 
Alındığı 

Yer 
Beklenen 

İşaret 

Kredi Temerrüt 
Swapları 

CDS 

Aizenman vd. (2011, Eyssell 
vd. (2013), Gündüz ve Kaya 
(2013), Keten vd. (2013) 
Gün vd. (2016) 

Bloom-
berg  

 

BİST100 Hisse 
Senedi Getirisi 

B 
Başarır  Keten (2016), Eren 
ve Başar (2016) 

Borsa İs-
tanbul 

Negatif 

Cari Açık CA 
Ho (2014), Baltacı ve Akyol 
(2016) 

Std Louis 
Fed 

Pozitif 

Dış Borç DB 
Brandorf  ve Holmberg 
(2010), Baltacı ve Akyol 
(2016) 

Std Louis 
Fed 

Pozitif 

Ekonomik 
Büyüme ( GSYİH 

büyümesi) 
EB 

Anton (2011), Kargı (2014) Merkez 
Bankası 

Negatif 

Enflasyon Oranı ENF 
Abid ve Naifar (2006), Ersan 
ve Günay (2009) 

TUİK Pozitif 

Faiz Oranı F 
Baltacı ve Akyol (2016) Merkez 

Bankası 
Pozitif 
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Çalışmada 2009:Q1-2016:Q3 dönemime ait veriler kullanılmış olup, CDS prim-
leriler bağımlı değişken geri kalan değişkenler ise ( B,CA, DB, EB, ENF, F) 
bağımsız değişken olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda 2010-2016 dönemi ver-
ileri kullanılarak Türkiye kredi temerrüt swaplarını etkilen değişkenler çoklu re-
gresyon analizi ile tahmin edilmiştir. 

Çalışmada ilk olarak değişkenlerin durağanlığı ADF birim kök testi ile incelenmiş 
olup tüm değişkenlerin seviye düzeyinde sabitli /trendli durumda durağan 
olduğu yani birim kök içermediği tespit edilmiş olup Tablo 2’de raporlanmıştır. 

Tablo 2. ADF Birim Kök Sonuçları Seviye Değerleri( Sabitli/Trendli) 
CDS -4.1314 0.017** 

B -3.6843 0.044** 

CA -3.9153 0.029** 

DB  0.0910 0.094* 

EB -3.7687 0.039** 

ENF -3.7275 0.042** 

FA -4.5519 0.007*** 

 Not:  ***,**,* Değişkenlerin sırası ile %1, %5 ve %10 önem düzeyinde durağan 
olduğunu göstermektedir. 
Değişkenlerin durağanlığı incelendikten sonra CDS = f( B,CA, DB, EB, ENF, FA) 
Modeli EKK tahmincisi ile sınanmış ve tablo 2 de raporlanmıştır. 

Tablo 3. Çoklu Regresyon Tahmin Sonuçları 
Değişkenler Katsayı Std Hata t-Statistic Olasılık Değeri 

B -0.001 0.001 -0.163 0.071* 
CA -9.247 11.761 -0.786 0.441 
DB 17.822 8.977 1.985 0.061* 
EB -14.656 5.134 -2.854 0.010*** 

ENF 12.345 5.174 2.385 0.027** 
FA 59.250 7.042 8.412 0.000*** 
C -295.47 86.944 -3.398 0.003** 

R-squared 0.93     Durbin-Watson stat 1.854 
Adjusted R-squared 0.91     Wald F-statistic 54.971 
F-statistic 45.82   
Prob(F-statistic) 0.000   
Prob(Wald F-statistic) 0.000   

Not: ***,**,* Değişkenlerin sırası ile %1,%5 ve %10 önem düzeyinde anlamlı 
olduğunu ifade etmektedir. 

EKK ile yapılan tahmin sonucunda modelin anlamlı olduğu ve Durbin-Watson 
istatistiğinin düzetilmiş R2 den büyük olması sahte regresyonun olmadığını 
göstermiştir. Bu bağlamda BİST100 ve ekonomik büyümede meydana gelen 
olumlu değişmelerin kredi temerrüt swaplarını düşürdüğü bunun aksine  
enflasyon , faiz oranı ve dış borçta meydana gelen artışların ise kredi temerrüt 
swaplarını artırdığı tespit edilmiştir. Diğer yandan cari açığın CDS üzerinde 
etkisinin anlamsız olduğu da tespit edilmiştir. 
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Model tahmin edildikten sonra ise kurulan model ile ilgili Çoklu regresyon var-
sayımlarını incelenmiş ve raporlanmıştır. 

Tablo 4. Çoklu Regresyon Varsayımları 
Değişkenler Coefficient Variance Uncentere-d VIF Centered VIF 

CA  138.3445  2.973986  2.742261 
DB  80.59768  2.815678  2.610301 
EB  26.36687  7.442008  1.848956 

ENF  26.77254  82.41864  2.153092 
FA  49.60289  343.2717  3.533353 
B  9.35E-07  2.264422  2.260517 
C  7559.351  302.2945  NA 

Çoklu regresyon analizin ilk varsayımına göre Centered VIF ( merkez  varyans 
büyütme faktörü) değerlerinin 1 ve 5 arasında olması gerekmektedir ( Guja-
rati,2016:134). Bu bağlamda tablo 4 incelendiğinde değerlerin 1 ve 5 arasında 
olduğu sonuç olarak çoklu regresyon analizinin ilk varsayımın sağlanmış olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 5. Oto-Korelasyon Varsayımı Sonuçları 

 

Tablo 5 göre oto-korelasyon incelenmiş olup modelde oto-korelasyon olmadığı 
tespit edilmiştir. Ardından bir diğer varsayım olan artıkların normallik varsayımı 
incelenmiş ve Jarque-Bera istatistiğinin  %5 ten büyük olması modelin değişken-
lerin normal dağıldığını göstermektedir. 
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Tablo 6. Normallik Varsayımı Sonuçları 
Tarih 2009:Q1-2016:Q3 

Ortalama -3.63e-14 

Medyan 5.961927 

Maksimum 65.00381 

Minimum -67.37351 

Std. Hata 37.85949 

Skewness 0.03 

Kurtosis 2.24 

Jarque-Bera 0.621 (0.731) 

Son olarak değişen varyans ve kalıntıların sıfır ortalamaya sahip olması var-
sayımı incelenmiş ve modelde değişen varyans sorunu olmadığı ve kalıntıların 
sıfır ortalamaya eşit olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 7. Değişen Varyans Varsayımının Test Edilmesi 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 1.313865     Prob. F(6,19) 0.298 

Obs*R-squared 7.624205     Prob. Chi-Square(6) 0.266 

Scaled explained SS 2.534263     Prob. Chi-Square(6) 0.864 

Artık Değerlerin Sıfır 
Varyans Ortalaması 

0.000   

4.SONUÇ 

Türkiye için CDS primlerini etkileyen değişkenleri belirmek amacı ile yapılan 
çalışmada öncelikle çoklu regresyon modeli kurulmuş ve çoklu regresyon var-
sayımları incelenmiştir. Çoklu regresyon analizi ile ilgili tüm varsayımlar kabul 
edilmiştir. Sonuç olarak Yapılan analiz sonucunda CDS üzerinde etkili olan fak-
törlerin BİST100 ve ekonomik büyümede meydana gelen olumlu değişmelerin 
kredi temerrüt swaplarını düşürdüğü bunun aksine enflasyon, faiz oranı ve dış 
borçta meydana gelen artışların ise kredi temerrüt swaplarını artırdığı tespit 
edilmiştir. Diğer yandan cari açığın CDS üzerinde etkisinin anlamsız olduğu da 
tespit edilmiştir. 
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÖRNEKLERİ: SEÇİLİ ÜLKELERİN 
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ÖZET 

Sosyal sorumluluk; “işletmenin ekonomik faaliyetlerini, çalışanlar, hissedarlar, 
tüketiciler ve toplumdaki bireylerin hiçbirine zarar vermeden, sahip olunan kıt 
kaynakları en iyi biçimde kullanarak toplumun istek ve arzularına uygun 
üretimde bulunması” dır. Sosyal sorumluluğun klasik tanımı; “girişimcilerin, top-
lumun değer ve amaçları açısından arzu edilen yolları takip ederek, bu yönde 
kararlar vermesi ve işletme yönetiminde bağlı olduğu mecburiyetler” olarak 
ifade edilebilir. Ya da “işletmenin kendi amaçlarını gerçekleştirirken, ahlaki 
değerlere sadık kalması ve kaynaklarını aynı zamanda içinde bulunduğu top-
lumu geliştirmede kullanması olarak tanımlanabilir. Bu, dış çevreye yönelik olup 
aynı zamanda bir işletmenin “ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlakına, işletme 
içi kişi ve işletme dışı kurumların isteklerine cevap veren bir çalışma stratejisi ve 
politikası gütmesine, o ülkedeki toplumu mutlu ve memnun etmesine” bağlıdır 
(Bayrak, 2001: 83; Turan, 1998: 273; Şimşek, Çelik ve Akgemci, 2014: 457-458). 
Bu çalışma kurumsal sosyal sorumluluk boyutuna ilişkindir. Temelde teorik ve 
örnek olay uygulaması olarak iki ayrı boyutta hazırlanmıştır. Kavramsal 
çerçevede kurumsal sosyal sorumluluk tanımı ve yaklaşımları ile dünyadaki ku-
rumsal sosyal sorumluluk örnekleri yer almıştır. Burada Avusturalya ve 
Slovenya karşılaştırması, Asya ülkeleri karşılaştırması, Avrupa, Asya ve Kuzey 
Amerika karşılaştırması ile Türkiye’de KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) ele 
alınmıştır.  “Örnek Olay Araştırması: Çok Uluslu Bir Firmanın KSS Uygulaması” 
başlığında ise araştırmanın amacı, teorik model ve hipotez, araştırma yöntemi, 
araştırmanın sınırlılıkları, örnek olay açıklaması ile bulgular alt başlıklarına yer 
verilmiştir. Çalışma, Kurumsal Sosyal Sorumluluk boyutunda geliştirilen yorum 
ve analizler ile bitirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

1. GİRİŞ  

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramı özellikle son 50 yıldır hem iş hayatı 
hem de akademik çevreler için artan bir değer ve önemle gündem konusu olmaya 
devam etmektedir. KSS kavramı her hangi bir gazete, dergi, televizyon, internet, 
konferans veya tartışma alanlarında düzenli olarak işlenmekte ve firmaların KSS 

                                                           
* Prof.Dr., Faculty of Economics and Administrative Sciences, Selcuk University, Turkey. E-mail: 

takgemci@selcuk.edu.tr 
† PhD. Candidate, Institute of Social Sciences, Selcuk University, Turkey. E-mail: muratkaraben@ya-

hoo.com 
‡ Prof.Dr., Faculty of Economics and Administrative Sciences, Selcuk University, Turkey. E-mail: oco-

ban@selcuk.edu.tr 
§ Lecturer, Health Services Vocational High School, Selcuk University, Turkey. E-mail: fatihcelik@sel-

cuk.edu.tr 



183 
 

183 

projesi kapsamında neler yaptığı anlatılarak KSS’nin popularitesi korunmak-
tadır. Küreselleşme ve beraberinde oluşan gelir dağılımı dengesizliği, işsizlik, 
yoksulluk, çalışma şartlarının ağırlaşması, çevre kirliliği, kaynak tüketimi, 
küresel ısınma, atık maddeler gibi konu ve kavramlar sosyal sorumluluk an-
layışının tüm dünyada önem kazanmasını sağlamıştır. Tüm bunlar olurken, 
yönetsel davranışlarda ahlâk ve sosyal sorumluluk unsurları her geçen gün daha 
çok vurgulanmaya başlanmıştır. Bu bağlamda batılı ülkelerdeki gibi ülkemizde 
de son yıllarda çevresel düzenlemeler ve bir takım yaptırımlar sürekli gündem 
maddesi oluşturmaktadır. Örgüt-çevre ilişkilerinde, çevre örgüte bir takım 
olanaklar sağlamakla beraber, bir takım kısıtlamalar da getirebilmektedir 
(Ersöz, 2007; Çelik ve Akgemci, 2010: 413; Şimşek ve Çelik, 2015: 6). 

Kurumlar, gerçekleştirdikleri faaliyetlerde faaliyet alanları içinde yer alan tüm 
paydaşları da etkiledikleri için kar hedeflerinin yanı sıra toplumsal sorunlara 
karşı da duyarlı ve çözüm odaklı olmalıdırlar. İç ve dış paydaşlarını tatmin 
edemeyen işletmeler için çeşitli sorunların gündeme gelebileceği unu-
tulmamalıdır (Öztürk, Torlak, Tokgöz, Ayman, & Özgen, 2013; Çelik, 2007: 61-
69). 

Günümüzde kurumlar; hissedarlar ve yatırım fonlarının yanı sıra kendi hedef 
kitlesi tarafından da değerlendirileceklerinin bilincinde olmalıdırlar (Öztürk et 
al., 2013). Bu sebeple kurumlar, etkinliklerinde sosyal sorumluluk düşüncesini 
dikkate almalı ve paydaşlarına (pay sahipleri, işçiler, müşteriler, tedarikçiler, 
sivil toplum örgütleri, devlet, rakipler vb) olan sorumluluğunun farkında olma-
lıdır (Başar & Başar, 2006).  Kurumların var olabilmeleri ve varlıklarını devam 
ettirebilmeleri için bu tür sorumlulukları dikkate alıp uygulamaya dönüştürmesi 
günümüzün vazgeçilmez zorunluluklarından biri olmuştur. KSS yaklaşımı, firma-
ların toplumsal beklentileri karşıladıkları zaman ancak ‘çalışma ehliyeti’ne ya da 
‘meşruiyet’e sahip olacaklarını, aksi durumda firmaların sürdürülebilir 
karlılığının ya da toplumsal desteğinin mümkün olmayacağını belirtir (Van Het 
Hof, 2009). 

KSS faaliyetleri, toplumun faydasına hizmet etmek amacıyla yapılan uygulamalar 
olarak düşünülse de bu kapsama nelerin dahil olabileceğiyle ilgili bir kabul 
bulunmamaktadır. Tüm dünyada firmaların, KSS kapsamında çeşitli alanlarda 
farklı korumak amacıyla çevresiyle olan ilişkilerini düzenleme kaygısı KSS faali-
yetleri içinde bulunması gerekliliğini ortaya uygulamalar gerçekleştirdiğini 
tespit etmek mümkündür. Kurumların; etik kaygıları ve uzun vadeli çıkarlarını 
koymaktadır (Van Het Hof, 2009).  

Friedman’ın “İşletmelerin en temel sorumluluğu işletme karını mümkün 
olduğunca arttırmaktır” anlayışı ile firmaların izleyeceği KSS uygulamaları ve bu 
uygulamaların orta vadedeki ekonomik getirisi arasında olumlu bir ilişki olduğu 
iddia edilmiştir (Pava & Krausz, 1995). Bundan dolayı, firmalar topluma ve 
çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirecek şekilde uygulamalarını 
gerçekleştirmeleri halinde orta veya uzun vadede kazanç sağlayacaklarını 
düşünmektedirler. Ayrıca; KSS faaliyetlerinin ve güvenli programların mali-
yetinin kimyasal sızıntılar, atıklar, iş gören kazaları, müşteri boykotları ve ürün 
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iadeleri maliyetleri ile karşılaştırıldığında çok düşük kalmaktadır (Clikeman, 
2004).  

Kurumsal vatandaşlık, işletme etiği ve paydaş yönetimi gibi kavramları içinde 
bulunduran KSS aynı zamanda Kurumsal Sosyal Performans (KSP) kavramıyla 
da firmaların KSS politika, faaliyet ve sonuçlarını da takip eder hale gelmiştir 
(Archie B Carroll, 1991, p. 86). Uluslararası KSS (CSR International) organizasy-
onu 2009 yılında Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramının Kurumsal Sürdürüle-
bilirlik & Sorumluluk (KSS2) kavramına dönüştüğünü belirtmiştir (Archie B 
Carroll, 1991: 86).  

Tüm dünyadaki KSS uygulamaları dikkate alındığında KSS başlığı altında farklı 
yorum, yaklaşım, model ve uygulamalara rastlamak kaçınılmazdır. Bu uygulama-
ların hangi amaçla ve kaygıyla yapıldığını açıklayabilmek için KSS başlığı altında 
farklı uygulama ve görüşlerin ayrı ayrı değerlendirmesi gereklidir. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Tanımı ve Yaklaşımları 

KSS kavramı; kurumların kültür, strateji, uygulama ve karar alma süreçlerini 
faaliyet gösterdiği toplumun sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlarıyla şeffaflık 
ve sorumluluk bilinci içinde birlikte ele alış yöntemi olarak ifade edilebilir. 
Uluslararası Ticaret Odası KSS’yi kurumsal firmaların faaliyetlerini sorumluluk 
bilinciyle idare edeceğine ilişkin gönüllülük esası olarak tanımlamaktadır. 
Uluslararası Işveren Orgütü (IOE) ise KSS kavramını firmaların faaliyetlerini ve 
paydaşlarıyla olan yönetimsel süreçlerini toplumun sosyal ve çevresel hassas-
iyetleriyle bütünleştiren gönüllü teşebbüsler olarak ifade etmektedir (Pirler, 
2005). Avrupa Birliği tarafından 2001 yılında “Yeşil Kitap” çıkartılmış ve bu 
kitapta da KSS; firmaların gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyetlerini içinde 
bulundukları toplumda daha temiz ve daha iyi bir sosyal çevre meydana getire-
bilmek ve oluşacak yeni çevreyi desteklemek olarak tanımlanmıştır (Welford, 
2004: 32). 

Sosyal sorumluluğun tanım olarak geçmişi I. Dünya savaşı sonrasına kadar uzun-
maktadır. Savaş sonrası ortaya çıkan sosyal düzen kişilerin birbiriyle da-
yanışmasını, birbirlerine daha fazla ihtiyaç duyması ve yardım etmesi ger-
ekliliğini ortaya çıkarmıştır. KSS gelişmesinde sanayileşme ve küreselleşme 
önemli rol oynamıştır (Vural & Coşkun, 2011: 65). Sosyal sorumluluk kavramını 
ilk olarak Bowen 1953 yılında yayımladığı “İş Adamlarının Sosyal Sorumlu-
lukları” isimli makalesinde belirtmiştir. Bu makalede toplumun değer yargılarına 
ve faydasına uygun sosyal sorumluluk uygulamalarının yapılması gerektiğinin 
önemi belirtilmiştir (Bowen & Johnson, 1953). 

Davis (1960), KSS ile ilgili çalışmalarıyla Bowen’i takiben literatüre önemli 
faydalar sunmuştur (Alparslan & Aygün, 2013: 11). Heald (1970), KSS uygulama-
larının firmaların göstermiş olduğu tutum ve politikalardan çıkarılarak 
düşünülmesi gerektiğini belirtmiştir (Alparslan & Aygün, 2013: 11). 
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Freeman’ın “Paydaş Yaklaşımı”; bir örgütün başarısının kendi müşteri, çalışan-
ları, komşuları, rakipleri, tedarikçileri, finansörleri ve diğer stratejik gruplarla 
olan ilişkisini ne ölçüde başarılı olarak idare ettiğiyle ilgili olduğunu savunmak-
tadır (Freeman & Phillips, 2002). Bu sebeple paydaş kavramı bir örgütün 
amaçlarına ulaşmasında etkili söz sahibi olan veya amaçlarına ulaşmasından 
etkilenen taraflar olarak tanımlanmaktadır. 

“Klasik Yaklaşım”ı savunan nobel ödüllü ünlü iktisatçı Friedman’a göre firma-
ların sadece tek bir sorumluluğunun olduğu ve bu sorumluluğun da firmanın 
kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak serbest ve şeffaf rekabet 
şartları altında her hangi bir hileye meil vermeksizin maksimum kar sağlamak 
olduğu belirtilmiştir (Werther & Chandler, 2005: 9). 

Carroll, kurumların sosyal sorumluluğunun toplumun ekonomik, yasal, etik ve 
hayırseverlik beklentilerini çevrelediğini iddia eden ve KSS alanında ilk defa 
çeşitlendirme yaparak “KSS Piramidi”ni tanımlayan ilk akademisyendir. KSS 
piramidine göre firmaların ekonomik, yasal, etik ve hayırseverlik sorumlulukları 
bulunmaktadır (Archie B Carroll, 1991). Ekonomik sorumluluklar; hissedarların 
kazançlarını maksimize edebilecek, mümkün olan en yüksek karı sağlayabilecek, 
rekabetçi konumlarını koruyabilecek ve sürdürülebilir şekilde yönetimsel etkin-
liklerini gerçekleştirebilecek bileşenler olarak belirtilmektedir. Diğer tüm 
sorumlulukların öncelikle ekonomik sorumlulukların var olabilmesine bağlı 
olduğu vurgulanmaktadır. Tüm bunlar yapılırken topluma hizmet etmek yoluyla 
sosyal sorumluluk işlevini yerine getirmek temel amaçlardan biri olmalıdır 
(Duane, 2006:  90; Şimşek ve Çelik, 2016: 39). 

Yasal sorumluluklar firmaların faaliyetlerini içinde bulundukları toplumdaki 
hukuksal düzenlemeler ve yasal sınırlar içinde gerçekleştirmelerini temel almak-
tadır. Buna göre yasal sorumluluklar; devletin beklentisine ve yasal düzen-
lemelere uygun olarak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, yerel ve global 
prosedürlere uyulması, mal ve hizmetlerin minumum yasal gereklilikleri karşılar 
nitelikte arz edilmesi olarak değerlendirilebilmektedir (Archie B. Carroll & 
Shabana, 2010: 90). Etik sorumluluklar kısaca firmaların içinde bulundukları 
çevreye ve iletişim halinde oldukları paydaşlarına zarar vermeyecek şekilde 
faaliyet göstermesidir. Yasalarda belirtilmeyen; ancak uyulması gereken etik 
sorumluluklar toplumsal değer ve normlara uygun faaliyetler sergilenmesi, za-
manla değişebilen toplumsal değerlere uyum sağlanabilmesi ve bu değerlerin 
benimsenmesidir (Özdemir, 2009: 59).  

Hayırseverlik sorumlulukları firmanın toplum ve kurum için fayda sağlayacak 
etkili davranışlar sergilemesi ve toplumun refahını arttırıcı gönüllü uygulamalar 
gerçekleştirmesidir. Hayırseverlik sorumlulukları; firmaların kendi kaynak-
larıyla sanat, eğitim, dayanışma ve maddi destek konularında topluma destek 
olma amaçlı gerçekleştirdiği faaliyetlerdir. Bu alandaki en önemli husus tüm bu 
faaliyetlerin gönüllülük esasına dayalı olmasıdır. İyi bir kurumsal vatandaş 
olmak, topluma kaynak sağlamak, yaşam kalitesini arttırmak bu başlık altında 
sağlanabilecek bazı sorumluluklardır (Van Het Hof, 2009: 15). Firmaların 
ekonomik, yasal, etik ve hayırseverlik sorumluluklarının eş zamanlı olarak 
sağlanması önemlidir.  Firmaların iyi bir kurumsal vatandaş olmaları, finansal ve 
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hem de beşeri kaynaklan ile toplumun gelişimini ve yaşam kalitesini geliştirmeye 
yardımcı olmaları beklenmektedir. Burada mamul kalitesi gözardı 
edilmemelidir.  Bir mamulün kalite karakteristiğinin belirlenmesinde tüketici 
istekleri, rekabet durumu, kalite çalışmaları, bireysel sorumluluk, kollektif bilinç, 
kararlara etkin katılım, satış politikaları, mamulün kullanılış amacı, fiyat, mamul 
dizaynı, malzeme, tezgah, muayene işlemleri vb. bir çok faktörün değişen oran-
larda etkisi vardır (Archie B Carroll, 1991: 44-45; Çelik, 2010/1: 10). 

KSS ile ilgili önemli bir etmen de şirket motivasyonlarıdır. D. J. Wood (1991) yap-
mış olduğu çalışmada üç prensip belirtmiştir: Ekonomik rollerinden dolayı firma 
beklentilerine dayanan kurumsal (institutional) düzey, faaliyet alanlarının ne 
olduğu ve neler yaptıklarında ötürü belirli firmaları kapsayan örgütsel (organi-
zational) düzey ve firmanın yöneticilerine yönelen beklentileri karşılayan birey-
sel (individual) düzey. KSS’nin firmanın toplumsal bir politikası olarak uygu-
landığında ise üç temel motivasyonunun olduğu belirtilir: Kurumsal; faali-
yetlerin toplumdaki meşrutiyetini desteklemek, örgütsel; firmanın çevresine 
adapte olabilmesini sağlamak ve arttırmak, moral (etik); firma içindeki sosyal 
sorumluluk uygulamaları için bireyleri destekleyip cesaretlendirecek etik 
kültürünü oluşturmak (Wood, 1991).  

Wood’ un üç prensibi ve bunlara ait üç güdüsünü ortaya çıkarmak için üç önemli 
süreç etkin bir şekilde yönetilmelidir. Bunlar; çevresel değerlendirme, paydaş 
yönetimi ve sorun yönetimidir.  Çevresel değerlendirmede çevre çok iyi bir 
şekilde taranır ve analiz edilir. Toplanan bilgiler çevreye adapte olma ya da 
çevreyi olumlu yönde değiştirebilmek amacıyla kullanılır. Paydaş yönetimi sü-
recinde de paydaşların izlenebileceği araçlar (dergiler, dernekler, halk ku-
ruluşları, kurumsal sosyal raporlar) incelenir ve takip edilir. Sorun yönetimi sü-
recinde firmanın sosyal sorunlar karşısında tasarladığı ve izlediği yaklaşımları 
araştırılmaktadır. Firmanın KSS performansının değerlendirilmesi için tüm faali-
yetlerinin çıktılarına bakılır. Wood çıktıları üç ana grup altında toplamıştır: 1.KSS 
uygulamalarının sosyal etkisi 2.KSS uygulamalarıyla oluşturduğu sosyal pro-
gramlar 3. Sosyal sorunlar ve paydaşların faydası için oluşturulan sosyal poli-
tikalar (Jamali & Mirshak, 2006: 247). Carroll (1979) ve Wood (1991) bu iki 
modeli tamamen ayrı olarak hazırlamış olsalar bile modeller birbirini tamamlar 
niteliktedir. Tabloda belirtildiği üzere bu iki model etkili bir şekilde 
birleştirilmiştir (Jamali & Mirshak, 2006: 247). Aguilera v.d.’ nin KSS uygulama-
larında firmaların motivasyon unsurları üzerine yapmış oldukları çalışmalarda 
üç sınıflandırmadan bahsedilmektedir. Bunlar; etik/ahlaki, stratejik veya araçsal 
ve ilişkisel sınıflandırmalardır (Aguilera, Rupp, Williams, & Ganapathi, 2007).  

Stratejik veya araçsal motivasyon ile KSS uygulamaları sağlayan firmalar genel 
olarak aşağıdaki amaçlarla hareket etmektedir (Buhmann, 2006; Çelik, 2010/2: 
101): 

-Faaliyet alanlarındaki pazar dinamiklerine tepki olarak, 

-Firma için daha maliyetli olacak hükümet düzenlemelerine gereksinim duy-
mamak ve yasal düzenlemeden daha kapsamlı sorumluluk bilincinde 
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olduklarını kanıtlar nitelikte kendi düzenlemelerini gerçekleştirmek (selfregu-
lasyon) için, 

-Rekabet kapsamında ilk uygulayıcı (first-mover advantage) olmak için, 
-Daha kaliteli işgücünü çekebilmek için, 
-Kısa vadede karını arttırabilmek için, 
-Uzun vadede karını sürdürülebilir kılmak amacıyla şirketin saygınlığını art-
tırmak, marka bağlılığını desteklemek ve kriz dönemlerini daha hazır olarak 
karşılamak için (Krizi aşma yolunda, plân ve programların hazırlanarak, kriz 
yönetimi ekibinin sorumluluk düzeylerinin saptanması önemlidir). 

2.2. Dünyadaki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örnekleri 

2.2.1. Avusturalya ve Slovenya Karşılaştırması 

Ursa Golob ve Jenifer L. Barlett 2006 yılındayapmış oldukları çalışmada dü-
nyanın 2 farklı noktasında yer alan Slovenya ve Avusturalya ülkelerindeki KSS 
çalışmalarını karşılaştırmıştır. Avusturulya ekonomisi Japonya, Birleşmiş Mil-
letler ve Kore’ye ihracat ağırlıklı bir ekonomiye sahip olduğu için KSS uygulama-
ları genellikle bu pazarlardaki KSS ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olmuştur. 
Slovenya 1991 yılında bağımsızlığını ilan edip sonrasında Avrupa Birliği (AB)’ne 
katılım sağladığı için KSS uygulamaları genellikle AB gereksinimlerini ve 
dolayısıyla 2001 yılında hazırlanan “Yeşil Kitap” tanımını karşılar nitelikte 
olmuştur. Avusturalya’daki KSS uygulama örneklerini “İnsan Hakları”, “Çalışan 
Hakları”, “Çalışan İlişkileri”, “Çevre”, “Çevresel Düzenlemeler” başlıkları altında 
toplamak mümkündür. Slovenya’daki KSS uygulama örnekleri de “Çalışan 
Hakları ve Eşit Fırsatlar”, “Çevresel Koruma”, “Çalışan Güvenliği”, “Ürün Güven-
liği”, “Sorumlu Satış”, “Sorumlu Reklam” ve “Yolsuzluk” başlıkları altında 
toplanabilmektedir (Golob & Barlett, 2006). Caroll’un KSS piramidi göz önüne 
alındığında Avustralya ve Slovenya’da gerçekleştirilen KSS uygulama örnekle-
rinin daha çok Ekonomik, Yasal ve Etik sorumlulukları seviyelerinde kaldığını 
söylemek mümkündür. 

2.2.2. Asya Ülkeleri Karşılaştırması 

Wendy Chapple ve Jeremy Moon 2005 yılında yapmış oldukları çalışmada 7 asya 
ülkesindeki (Hindistan, Güney Kore, Tayland, Singapur, Malezya, Filipinler ve 
Endenozya) KSS uygulama örneklerini 3 başlık altında toplamışlardır: 1.Toplum 
İlişkisi (Tİ) 2.Ürün ve Üretim Süreci (ÜÜS) 3.Çalışan İlişkisi (Çİ) (Chapple & 
Moon, 2005). Yapılan KSS uygulama örneklerine göre aşağıda belirtilen tablo 
özet niteliğinde değerlendirilebilir. Caroll’un KSS piramidi göz önüne alındığında 
genel olarak bu 7 ülkede gerçekleştirilen KSS uygulama örneklerinin daha çok 
Ekonomik, Yasal ve Etik sorumlulukları seviyelerinde kaldığını söylemek 
mümkündür. 
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Tablo 1. Asya Ülkeleri KSS Uygulama Karşılaştırması 
Ülke Toplum İlişkisi Ürün ve Üretim Süreci Çalışan İlişkisi 

Hindistan 
Toplumun Gelişmesi 
Eğitim ve Sağlık 

Çevre 
Sağlık ve Güvenlik 

Çalışan Refahı 

Güney Kore 
Çevre  
Kaynakları Koruma 

Çevre 
Çalışan Refahı 
Çalışan Bağlılığı 

Tayland 
Eğitim ve Öğretim 
Sanat ve Gençlik 

Çevre   

Singapur 
Eğitim ve Öğretim 
Sağlık ve Engellilik 

Çevre Çalışan Refahı 

Malezya 
Çevre  
Kaynakları Koruma 
Eğitim ve Öğretim 

Çevre Çalışan Refahı 

Filipinler 
Çevre 
Kaynakları Koruma 
Toplumun Gelişmesi 

    

Endonezya 

Tarım 
Ekononik Gelişim 
Toplumun Gelişmesi 
Dini Organizasyonlar 

Çevre 
Çalışan Refahı 
Çalışan Bağlılığı 

2.2.3. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika Karşılaştırması 

Richard Welford 2004 ve 2005 yıllarında yapmış olduğu çalışmalarda Avrupa, 
Asya ve Kuzey Amerika ülkeleri arasanda KSS uygulama örneklerini 
karşılaştırmıştır. Avrupa ülkeleri olarak Norveç, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya 
ve İngiltere; Asya ülkeleri olarak Tayland, Malezya, Kore, Japonya, Singapur ve 
Hong Kong; Kuzey Amerika ülkeleri olarak da Meksika, Kanada ve ABD dikkate 
alınmıştır. Welford KSS uygulamalarını 4 bakış açısı altında toplamıştır: 1. İçsel 
Bakış Açısı (Örgüt içi) 2. Dışsal Bakış Açısı (Örgüt Dışı) 3. İzlenebilirlik (Şeffaflık) 
4. Aidiyetlik (Sahiplenme) (Welford, 2004). Bakış açıları ve alt öğeleri aşağıdaki 
tabloda belirtilmiştir. 
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Tablo 2. Wellford KSS Uygulamaları Bakış Açıları 

Bakış Açıları İçsel Bakış Açısı Dışsal Bakış Açısı İzlenebilirlik Aidiyetlik 
Ö
ğe
le
r 

İnsan Hakları 1 
(Örgüt içi) 

Etik KSS Raporlama 
KSS Kam-
panyaları 

İşbirliği 
Yöresel İnsan 
Hakları 

İyi Uygulamalar 
3. Parti 
Gelişim Uy-
gulamaları 

Mesleki Eğitim Adil Ticaret   Eğitim 

Adil Ücretlendirme Paydaşlar     

Eşit Fırsatlar 
Yerli Toplulukları 
Koruma 

    

Ayrımcılık 
Tedarikçi 
Tesisleri 

    

  
İnsan Hakları 2 
(Örgüt Etki Alanı) 

    

  Çocuk İşgücü     

  
İşgücü 
Standartları 

    

3 farklı bölgede yapılan KSS uygulama örnekleri ve KSS’nin “İçsel Bakış Açısı” 
dikkate alındığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre; Asya 
ülkelerindeki KSS uygulama ve düzenlemeleri Avrupa ve Kuzey Amerika 
ülkelerindeki kadar önem verilmemiş ve yaygın değildir. En fazla dikkat çeken 
eksik uygulama öğeleri olarak “İnsan Hakları (Örgüt içi)”, “Mesleki Eğitim”, 
“İşbirliği” ve “Adil Ücretlendirme” yer almaktadır (Welford, 2005). Çalışma saat-
leri ve hakediş konuları Asya ülkelerinin genel bir sorunu olarak görünmektedir. 
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Şekil 1. KSS Uygulamaları İçsel Bakış Açısı: Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika 

 

3 farklı bölgede yapılan KSS uygulama örnekleri ve KSS’nin “Dışsal Bakış Açısı” 
dikkate alındığında aşağıdaki tabloda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır. Bu 
sonuçlara göre; Asya ülkelerindeki KSS uygulama ve düzenlemeleri Avrupa ve 
Kuzey Amerika ülkelerindeki kadar önem verilmiştir. En fazla dikkat çeken uy-
gulama öğeleri olarak “İşgücü Standartları”, “Tedarikçi Tesisleri” ve “Etik” yer 
almaktadır. Bu üç öğe de Asya ülkelerinde daha yüksek bir frekansa sahiptir. 
Asya ülkelerinde rüşvet ve yolsuzluk tanımlarını da içine alan etik uygulamaları 
ve düzenlemeleri K.Amerika ve Avrupa ülkelerinden daha yaygındır. Bunun 
sebebi olarak Asya firmaları çevrelerindeki yanlış ama yaygın olarak karşılarına 
çıkan uygulamaları bir problem olarak tespit edip bunlar için gerekli tedbirleri 
almayı ve düzenlemeleri oluşturmayı sağlamışlardır (Welford, 2005). 3 farklı 
bölgede yapılan KSS örnekleri ve KSS’nin “İzlenebilirlik ve Aidietlik” bakış açıları 
dikkate alındığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre; KSS 
Kampanya uygulamalarının ve düzenlemelerinin üç bölgede de; ancak özellikle 
Asya ülkelerinde düşük frekansta olduğu görülmektedir (Welford, 2005). 
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Şekil 2. KSS Uygulamaları İzlenebilirlik ve Aidiyetlik Bakış Açıları: Avrupa, Asya 
ve Kuzey Amerika 

 

2.2.4. Türkiye’de KSS 

Aşçıgil, Carroll metodunu kullanarak 21 Türk yöneticisinin KSS uygulamalarına 
dört boyutta ele almıştır. Bunlar, ekonomik, yasal, etik ve hayırseverlik boyut-
larıdır. Aşçıgil araştırmaya katılan yöneticilerin karar alırken % 75'inin 
ekonomik, % 19'unun ahlaki ve % 6'sının ise yasal kriterlere öncelik verdiğini 
ortaya koymuştur (Aşçıgil, 2004). Ararat-Göcenoğlu ise 2005 yılındaki 
çalışmasında Türkiye'de kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarına etkileri 
bakımından ekonominin, devletin, toplumun ve kültürel özelliklerin rolünü 
incelemiştir. Onların bulguları kurumsal sosyal sorumluluk konseptinin Türki-
ye'de var olduğu yönündedir (Ararat & Göcenoğlu, 2006). Ararat 2008 yılında 
yapmış olduğu çalışmada Türkiye’de  KSS gelişmesinin ekonomik seviyeye, yasal 
kuralların düzenlenmesine, sivil kuruluşlara, şeffaflık seviyesine ve dış girişim-
lere bağlı olduğunu belirtmiştir (Ararat, 2008: 283). Göcenoğlu’nun başka bir 
çalışmasında da çok uluslu işletmelerin Türkiye'de kurumsal sosyal sorumluluk 
pratiklerine etkileri tartışılmıştır. Çalışma kapsamında Türkiye'de sivil toplum 
kuruluşlarının kurumsal sosyal sorumluluğa etkisi de incelenmiştir (Göcenoglu, 
2004: 20-22). 

TÜSEV'in 2005 yılındaki araştırmasında KSS’un Türkiye’deki işletme kültürün-
deki yeri analiz edilmiştir. Bu çalışmaya göre Türkiye’deki işletmelerin KSS 
kapsamındaki çalışmaların zamanla daha çok yaygınlaştığı; ancak işletmelerin 
çoğunun açık bir KSS anlayış ve stratejisinden eksik oldukları belirtilmiştir. 
Ayrıca çalışmada, Türkiye’deki KSS faaliyetlerinin daha çok eğitim alanında burs 
verme, okul yaptırma, araç ve gereç sağlama; çevre kültür ve sanat alanlarında 
mekan sağlama, sponsor olma şeklinde olduğu belirtilmiştir. Firmaların insan 
hakları, sosyal adalet, kurumsal yönetim, ekonomik kalkınma ve sosyal ilişkiler 
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alanlarında KSS uygulamalarının hiç olmadığı ya da yetersiz kaldığı da 
açıklanmıştır (Bükmen & Meydanoğlu, 2006: 78-79). 

2002 yılında Johannesburg’da gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma dünya 
Zirvesi Türkiye Ulusal Raporu”nda Türkiye’deki firmaların KSS yönelimleri 
şekillenmiştir (Özkol, Çelik, & Gönen, 2005). Bu rapora göre ortaya çıkan temel 
konular aşağıdaki gibidir:  

-Yasalara, çevresel ve toplumsal değerlere duyarlı davranmak, 

-Bilgi ve iletişime açık olmak, üretim, dağıtım ve satış sonrası hizmet ve etkin-
liklerde, çevrenin ve toplumsal değerlerin korunmasına özen göstermek, 

-Saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerini kabullenmek ve uygulamak, 

-Bölgesel ve toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak, 

-Istihdam ve hizmet alımı gibi kurumsal iç ve dış ilişkilerin bütününde aynı dav-
ranış biçimini sergilemek. 

Banu Başar ve Mehmet Başar 2006 yılında yayımlanan çalışmalarında Tü-
rkiye’deki KSS faaliyetlerini “Çevre”, “Enerji”, “Sağlık ve Güvenlik”, “İnsan 
Kaynakları” ve “Toplumla İlişkiler” başlıkları altında incelemişlerdir. Analizler-
ine konu olan verileri 01.01.2015 – 30.03.2015 tarihleri arasında İMKB 100 en-
deksine giren şirketlerin 2003 yılı faaliyet raporlarını temel alarak elde etmiştir. 
Analiz konusu 100 şirketin 72’sinin faaliyet raporuna ulaşılmıştır. Çevreye ilişkin 
olarak 72 şirketin sadece 19’unun; enerjiye yönelik 72 şirketin sadece 5’inin; 
sağlık ve güvenlik kriterine yönelik 72 şirketin 37’sinin; insan kaynakları 
başlığına yönelik 72 şirketin 44’ünün ve toplumla ilişkiler kriterine yönelik 72 
şirketin sadece 27’sinin KSS kapsamında faaliyette bulunduğunun ve faaliyet ra-
porlarının olduğunun bilgisine ulaşılmıştır. (SS. Raporlaması ve Türkiye’deki Du-
rum) Çevreyle ilgili belirtilen KSS uygulamalarının en yaygın olarak çevre yöne-
tim standartlarına uyum ve çevreye verilen zararın önlenmesi konularında 
olmuştur. Enerjiyle ilgili belirtilen KSS uygulamalarının sıklıkla enerji tasar-
rufuna yönelik olduğu belirtilmiştir. Sağlık ve güvenlik alanındaki KSS uygulama-
larının daha çok ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili olduğu görülmüştür. İnsan 
kaynaklarıyla ilgili KSS uygulamalarının daha çok çalışanların eğitimi ve sosyal 
faaliyetlere katılımıyla ilgili olduğu belirtilmiştir. Toplumla ilişkiler alanıyla ilgili 
olarak belirtilen KSS uygulamalarının da spor, kültür ve sanat ile ilgili olduğu 
açıklanmıştır (Başar & Başar, 2006). 

3. ÖRNEK OLAY ARAŞTIRMASI: ÇOK ULUSLU BİR FİRMANIN KSS 
UYGULAMASI 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın amacı bir örnek olay üzerinden, çok uluslu bir firmanın 
gerçekleştirmiş olduğu KSS uygulamasıyla Carroll’ un KSS piramidi arasındaki 
ilişkiyi incelemek ve firmanın gerçekleştirmiş olduğu KSS uygulamasıyla KSS 
piramidindeki hangi beklentileri karışaladığını ortaya koymak olarak belir-
lenmiştir.  
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3.2. Teorik Model ve Hipotez 

Araştırma endüstriyel pazarda faaliyet gösteren çok uluslu bir firmanın 
gerçekleştirmiş olduğu KSS uygulamasıyla Carroll’un KSS piramidinde yer alan 
“Ekonomik Sorumluluklar”, “Yasal Sorumluluklar”, “Etik Sorumluluklar” ve 
“Hayırseverlik Sorumlulukları” arasındaki ilişkiyi incelemektedir.  Bu doğrul-
tuda araştırma modeli aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi yapılmıştır: 

 

Firamanın KSS uygulamasının Carroll’un KSS piramidinde belirttiği sorumlu-
luklar ile olumlu anlamda ilişkili olmalıdır. Yapılan KSS uygulaması firmanın 
ekonomik, yasal, etik ve hayırseverlik sorumluluklarını karşılamalıdır. Yukarıda 
belirtilen model ve açıklamalar doğrultusunda aşağıdaki hipotezler oluştu-
rulmuştur: 

H1: Firmanın örnek KSS uygulaması ile ekonomik sorumlulukları arasında 
pozitif bir ilişki vardır. 

H2: Firmanın örnek KSS uygulaması ile yasal sorumlulukları arasında pozitif bir 
ilişki vardır. 

H3: Firmanın örnek KSS uygulaması ile etik sorumlulukları arasında pozitif bir 
ilişki vardır. 

H4: Firmanın örnek KSS uygulaması ile hayırseverlik sorumlulukları arasında 
pozitif bir ilişki vardır. 

3.3. Araştırma Yöntemi 

Çalışma, konuların mevcut durumunu değerlendirmek, açıklamak veya tanımla-
mak olarak ifade edilen betimsel bir araştırmadır. Betimsel araştırmalarda amaç; 
olgularda nelerin olduğunu ve nasıl olduğunu açıklamak, gündelik sorunlara 
çözüm getirmek ve araştırma bulgularından uygulamada yararlanabilmektir. Bu 
tür araştırmalarda, genel bir yoruma gidilememekte, ancak elde edilen bulgular 
diğer araştırma türleri için veri olarak kullanılabilmektedir (Aziz, 1994: 28-29). 
Çalışmanın araştırma yöntemi olarak, nitel araştırma türlerinden olan Örnek 
Olay (Vak’a) incelemesinden yararlanılmıştır. Örnek olay incelemesi, bir örneğin, 
olgunun veya sosyal birimin, yoğun, bütüncül bir biçimde tanımlanması ve ana-
lizi” olarak ifade etmiştir. Bu çalışmalar; “Tekil olarak olay veya durumların der-
inlemesine incelenmesine ilişkin” araştırmalardır (Merriam, 1988: 27; Çelik, 
2013/2: 103). Lethbridge et al. (2005)’ in belirtmiş olduğu veri toplama yöntem-
lerinden Birincil Kaynaklar temel alınmış, verilerin elde edilmesinde mülakat ve 
gözlem yöntemlerinden yararlanılmıştır. Firmanın gerçekleştirmiş olduğu örnek 
bir KSS uygulaması tüm süreçleriyle gözlemlenmiştir. Mülakat esnasında firma 
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yöneticilerine açık ve kapalı uçlu (Aziz, 1994) sorulardan oluşan anket uygu-
lanmış, alınan cevaplar yazılı olarak kaydedilmiş ve daha sonra araştırmacı 
tarafından metne dökülmüştür.  

3.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmanın bazı sınırlılıkları vardır. -Araştırmanın belirli bir zaman dilimi içer-
isinde tek bir firmanın ve tek bir alanda gerçekleştirmiş olduğu KSS uygula-
masıyla yürütülmüş ve yalnızca tek bir sektörde uygulanmış olması sınırlılık 
olarak değerlendirilmelidir. -Firmanın sadece ilgili 2 adet yöneticisiyle 
çalışmanın yapılmış olması da sınırlılık olarak dikkate alınmalıdır. -Firmanın 
farklı alanlarda gerçekleştirmekte olduğu KSS uygulamaları da bu çalışmada dik-
kate alınmadığı için bir sınırlılık teşkil etmektedir. -Çalışmanın hazırlanması sü-
resince kısıtlı olan zaman da çalışmayı sınırlandırmıştır.   

3.5. Örnek Olay Açıklaması 

ABC firması 05 Mayıs “Dünya El Yıkama” günü kapsamında Selçuk Üniversitesi 
Çumra Kampüsü öğrencileriyle bir etkinlik düzenlemiştir. Temizlik, hijyen, 
temizliğe etki eden faktörler, kişisel hijyen ve önemi konularında katılımcılara 
bilgi verilmiştir. Katılımcılara seminer öncesi ellerini yumuşatma amacıyla bir el 
kremi uygulanmıştır. El yıkama konusu esnasında katılımcılardan 2 adet gönüllü 
ellerini yıkaması için gönderilmiştir. Bu esnada tüm salon karartılmış mor ötesi 
ışıklar hazır hale getirilmiştir. Ellerini yıkayan katılımcılar salona geldiklerinde 
mor ötesi ışık ellerine ve üzerlerine tutularak yıkamanın ne kadar etkin yapıldığı 
ve eksik alan yönleri görsel bir şekilde anlatılmıştır. Uygulama sonrası doğru el 
yıkama videosu gösterilerek doğru ve etkin el yıkama nasıl yapılır sorusu cevap-
lanmıştır. Sonrasında katılımcılara aynı aktivitenin 3 ilkokulda yapılması için 
gerekli olan ekipman ve öğreti sunuları paylaşılmıştır. Takip eden haftada 
gönüllü katılımcılar aynı uygulamayı 3 adet ilkokulda yaparak konunun yayıl-
masını ve toplum tarafından öğrenilmesini sağlamışlardır. Bu konuya ilişkin 
“Seminer Görselleri” ve “Katılımcıların Uygulama Görselleri” mevcuttur.  

3.6. Bulgular 

3.6.1. Firmanın Yöneticileriyle Yapılan Mülakat Notları 

-Çalıştığınız firmadan bahsedebilir misiniz? 

Endüstriyel pazarda temizlik kimyasalları ve sistemleri, gıda dışı koruyucu am-
balaj ve gıda koruyucu ambalajı iş alanları için çözüm sunan uluslararası bir fir-
mayız. Türkiye’de 9 bölgede ofisi, satış ve teknik ekibi ve üretim tesisi bulunan 
toplamda 300 çalışanı Globalde 22000 çalışana sahip olan bir firmayız. 

-KSS’yi firmanız için tanımlar mısınız? 

Bir şirketin paydaşları ve doğal çevresiyle ilişki oluşturabilmesi ve ilgilene-
bilmesi amacıyla teşebbüsleri içinde geliştirdiği genel olarak sıralanmış strateji 
ve işlevsel uygulamalardır. 

-Yapmış olduğunuz KSS uygulamasının ekenomik, yasal, etik ve hayırseverlik 
sorumlulukları açısından değerlendirir misiniz? 



195 
 

195 

Biz pazarda B2B olarak faaliyet gösteren bir firma olduğumuz için yapmış 
olduğumuz uygulamanın firmamızın ekenomik sorumluluğuna direkt olarak etki 
etmesini bekleyemeyiz. Ancak, insanların bu alanda biliçleniyor olmaları orta ve 
uzun vadede ekenomik sorumluluklarımıza katkıda bulunacağı şüphesizdir. Bu 
uygulamalar şirketimizi orta ve uzun vadede kar sağlayacak uygulamalardır. 
Ayrıca kısa vadede de rekabetçi konumumuzu korumamız açısından da kazanım 
sağlayacaktır. 

Yapmış olduğumuz KSS uygulaması tamamen devletin bu konuyla ilgili belir-
lemiş olduğu düzenlemelere uygun olarak yapılmaktadır. El yıkamanın öneminin 
belirtilmesi ve nasıl uygulanacağının detaylandırılması bu düzenlemeler 
çerçevesinde tüm katılımcılara aktarılmaktadır. Konuyla ilgili üretmiş olduğu-
muz tüm ürünler de yine devletin ilgili bakanlıkları tarafından belirlenmiş 
düzenlemelere uygun olarak yapılmaktadır. 

Etik sorumluluk çerçevesinde yapmış olduğumuz KSS uygulamasının bir aracı 
olan ilgili ürünlerimizin üretilirken ve kullanılırken toplumsal değer ve etik 
düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirildiğini belirtebiliriz. İlgili ürünlerimiz 
doğada parçalanabilen ve çevre dostu ürünlerdir. 

Yapmış olduğumuz KSS uygulamasındaki amaçlarımızdan birisi de hayırseverlik 
sorumluluğumuzu yerine getirmektir. İçinde yer aldığımız toplumun refahını, 
bilgi düzeyini ve yaşam kalitesini arttırmak ve bu sayede toplumla iç içe yer alan 
iyi bir kurumsal vatandaş olmak görevlerimizden birisidir. Bu sebeple hayır-
severliği ahlaki bir duygu ve görev olarak kabul ediyoruz.  

-Yapmış olduğunuz KSS uygulamasını ne şekilde raporluyorsunuz? 

Yapmış olduğumuz KSS uygulamaları hem global hem de Türkiye’de şirket içinde 
ve sosyal medya kaynakları kullanılarak raporlanmaktadır. Bazı uygulama-
larımız globalde de en iyi uygulamalar şeklinde lanse edilmektedir. 

-Yapmış olduğunuz KSS uygulamasının sonuçlarını nasıl takip ediyorsunuz? 

Yapmış olduğumuz KSS uygulamalarının yasal sorumululuk ile ilgili olan 
kısımları Türkiye içindeki yasal düzenleme ve uygulamalara uygun olduğu için 
bir şirket kültürü haline gelmiş ve kendiliğinden raporlanır formata dö-
nüşmüştür. Etik ve hayırseverlik sorumluluk uygulamaları da bizim marka 
değerimizi güçlendiren ve bilinirliğimizi arttıran uygulamalardır. Bu uygulama-
lar da çeşitli gazete, dergi ve sosyal medyalarda yer alarak kolayca raporlanabil-
mektedir. Ayrıca bu uygulamaları gerçekleştirdikten sonra uygulama 
gerçekleştirdiğimiz alanlarda katılımcılara da sorumluluklar vererek benzer uy-
gulamaların bizim danışmanlığımızda yayılmasını da sağlayarak takibini 
gerçekleştiriyoruz. Ekonomik sorumluluğumuz ile ilgili olan uygulamalar da 
bizim sektörde daha fazla tercih edilir noktaya ulaştırdığı için orta ve uzun va-
dede olumlu sonuçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

3.6.2. Mülakat Notları ve Gözlemlere Dayalı Bulgular 

KSS uygulamasının gözlemi ile birlikte ABC firmasının yetkilileriyle yapılan mül-
akat görüşmeleri sonucu aşağıdaki bulgulara ulaşılmaştır: 
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Firmanın yapmış olduğu KSS uygulamasının KSS kapsamındaki ekonomik 
sorumluluklarıyla direkt olarak bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ancak, firmanın 
yapmış olduğu diğer KSS uygulamalarının kısa vadede ve gözlemlenen KSS uy-
gulamasının orta ve uzun vadede firmanın ekonomik sorumluluklarıyla ilişkisi 
olduğu belirtilebilir. Bu durumda H1 hipotezimiz reddedilmiştir.  

Firmanın yapmış olduğu KSS uygulamasının KSS kapsamındaki yasal sorumlu-
luklarıyla direkt olarak bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ancak, firmanın yapmış 
olduğu diğer KSS uygulamalarının ve gözlemlenen KSS uygulamasının sonucu 
olarak firmanın kullanılabileceği ürünlerin yasal düzenlemelere uygun olarak 
üretiliyor olmasının firmanın yasal sorumluluklarıyla ilişkisi olduğu belirtile-
bilir. Bu durumda H2 hipotezimiz reddedilmiştir. 

Firmanın yapmış olduğu KSS uygulamasının KSS kapsamındaki etik sorumlu-
luklarıyla direkt olarak bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ancak firmanın üretmiş 
olduğu ürünlerin doğada parçalabilen ve doğa dostu ürünler olması sebebiyle 
firmanın toplumsal değer ve düzenlemelere uygun olarak davrandığı görül-
müştür. Bu durumda H3 hipotezimiz reddedilmiştir. 

Firmanın yapmış olduğu KSS uygulamasının KSS kapsamındaki hayırseverlik 
sorumluluklarıyla olumlu yönde bir ilişkisi bulunmaktadır. Firma yapmış olduğu 
bu uygulamada toplumun bilgi düzeyini, farkındalığını ve yaşam kalitesini art-
tırmayı hedeflemiş bu amaçla da katılımcılara benzer bir uygulamayı ödev olarak 
vererek gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan danışmanlık ve araçları tedarik 
etmiştir. Bu durumda H4 hipotezimiz kabul edilmiştir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde KSS büyük ve çok uluslu firmalar öncülüğünde geliştirilmiş olsa da 
sektör ve faaliyet ayrımı yapmaksızın zamanla tüm işletmeleri yakından 
ilgilendiren bir konu haline gelebilmiştir. Firmaların KSS’yi önemser olmasında 
küreselleşme belirleyici bir rol oynamaktadır.  

 KSS uygulamaları coğrafyadan coğrafyaya, ülkeden ülkeye ve hatta kurumdan 
kuruma göre değişiklik gösteren uygulamalardır. Günümüzde yaşanan değişim-
ler bu uygulamaların bazı standartlarını belirlemiş ülke ve ülke içinde faaliyet 
gösteren firmaların en azından bu ilkelere uyması beklenir hale gelmiştir. Firma-
lar ister etik isterse sosyal sorumluluk bağlamında kendi çalışanlarına, hissedar-
larına, yatırımcılarına, içinde bulunduğu topluma, rakiplerine, tedarikçilerine, 
devlete, meslek ve sivil toplum örgütlerine ve tüketicilere ilişkin yasal ve diğer 
sorumluluk ilkelerini karşılamak zorundadır. 

Dünyada gerçekleştirilen ve raporlanan KSS uygulamaları göz önüne alındığında 
Avrupa Birliğ ülkelerinde ve gelişmiş ülkelerde gerçekleştirilen KSS uygulama-
larının Asya ve Uzak doğu ülkelerine göre daha yüksek sayıdadır. Bu durum KSS 
uygulamalarının Avrupa Birliği ülkeleri ve gelişmiş ülkeler için daha çok önem 
teşkil ettiğini ve bu sebeple bu ülkelerdeki KSS uygulamaları için daha fazla 
düzenleme ve protokolün yer aldığını belirtmektedir. 
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Firmaları önemli gösteren ya da firmaların farklı olmasını sağlayan sadece üret-
tikleri mal ya da hizmetin kaliteli olması değildir. Ayrıca, topluma sağladıkları 
fayda ve değerlerdir. Bu sebeple firmalar başarılı olmak istiyorlarsa içinde 
bulundukları topluma karşı görev ve sorumluluklarını da yerine getirmeli; 
çalışanlarının, toplumun ve kurumlarının çıkarlarını da koruyarak birer ku-
rumsal vatandaş olmalıdırlar. 

KSS uygulamalarının kurum içinde planlamasının yapılması, hedeflerinin ko-
yulması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının ölçülmesi ve son olarak raporlanması 
önem arz etmektedir. Firmaların ne tür uygulamalar yaptığı, hedeflerinin neler 
olduğu ve sonuçlarının tespiti hem topluma hesap verilebilirlik açısından hem de 
KSS uygulamalarının topluma duyurulması ve toplumda yaygınlaştırılması 
açısından önemlidir.  

Gelecek çalışmalarda firmaların yapmış olduğu KSS uygulamaların daha nice-
liksel verilerle sorgulanması ve analiz edilmesi faydalı olacaktır. Ayrıca yapılan 
KSS uygulamalarının Carroll’ un KSS piramidiyle ilişkisinin ne anlamlılıkta 
olduğu daha niceliksel bilgilerle sorgulanarak detaylandırılmalıdır. Firmanın 
KSS yaklaşımı ve bu yaklaşımı hayata geçirebilmesi için ne tür liderlik tipleriyle 
ve pazarlama faaliyetleriyle hareket etmesi gerektiği gelecek çalışmalarda 
araştırılması gereken bir başka konudur. 
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THE IMPACT OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS ON TURKISH 
BANKS: AN EMPIRICAL STUDY 

Övünç Gürsoy 

 

Abstract 

Accounting information systems (AIS) have been largely utilized by many com-
panies and banks. This paper tries to explore the impact of AIS on Turkish banks 
by conducting a questionnaire survey. The author has selected employees of the 
financial controlling and reporting departments of the six major commercial 
banks in Turkey as participants. A total of 50 people participated in the survey, 
which is considered good and acceptable for the aim of the study. The results 
demonstrated that AIS contribute positively to the reporting process of banks by 
increasing the accuracy and efficiency of the reporting process and preventing 
and detecting errors and irregularities. AIS also help banks to detect fraud and 
motivate ethical behaviour. 

Keywords: Accounting Information Systems, Turkish Banks, Financial Report-
ing, Questionnaire Survey 

1. INTRODUCTION 

Over the last decade the world has experienced broad developments in technol-
ogy, which, as a result, have affected many business functions, including account-
ing. As a matter of fact, such developments have connected diverse academic 
fields and allowed knowledge to be transferred between different businesses 
and organizations. These developments, of course, have posed some challenges 
for accounting, which also necessitated new methods and approaches to cope 
with these challenges. 

Information technology actually influences the accounting process in many 
ways. First, the accounting methods and knowledge of the firm and industry has 
expanded to satisfy reliability and relevance of documents, reports, and data. 
Second, the accountant has to better comprehend the flow of transactions and 
related control activities to assure validity and reliability of information 
(Klovienė and Gimzauskiene, 2015: 1710). 

While the accounting field is orientated more toward information itself, the in-
formation systems field is headed toward the systems that produce information 
(Murthy and Wiggins, 1999: 5). Thus, accounting information systems are com-
puter-based methods for tracking accounting activity in relation with infor-
mation technology resources (Fontinelle, 2011). AIS are based on both infor-
mation systems and accounting. This system translates accounting data into in-
formation and information is a business resource. Like the other business re-
sources of raw materials, capital and labour, information is vital to the survival 
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of the business organization (Hall, 2012: 4). AIS are responsible for the collec-
tion, storage and processing of financial and accounting data that are used for 
internal management decision making, including nonfinancial transactions that 
directly affect the processing of financial transactions (Belfo and Trigo, 2013: 
540).  

The information produced by AIS is also needed outside the organisation to ex-
ternal users, such as suppliers, customers, government agencies, and other 
stakeholders. The aim of the first information systems was to automate, and 
thereby accelerating the business processes, which demonstrates that account-
ing was among the first users of information systems to reinforce its activities 
(Rom and Rohde, 2007: 52).  

AIS can also be defined as the nervous system of an organization. If they do not 
function well, an organization gets paralyzed and gradually dissolves. Therefore, 
they are vital and crucial for the ability of an organization to continue in business 
as a going concern. 

Tackling with intense competition at both domestic and international levels, 
banks had to adapt to the changing technology more rapidly than companies in 
the nonfinancial sector. On top of that, heavy regulatory burden on the banking 
sector led banks to streamline and improve their accounting systems. Account-
ing information systems are critical for all stakeholders of banks for their effec-
tive and timely decision making. Surely, the information produced from these 
systems should be reliable, accurate and timely.  

Some topics surrounding AIS, such as ethics, fraud, internal control and ERP, 
need also discussing. Ethics is related to the principles of conduct that individu-
als use in making choices and guiding their behaviour in situations that involve 
the right and the wrong (Hall, 2012: 112). Ethics has many interrelated but dis-
tinct meaning; yet at the most basic level, it refers to the perception of something 
being good or right (Stahl et al. 2016: 22). Certainly, with the development of 
computer technology certain ethical concepts such as computer crime and fraud 
have emerged. The recent spread of computers into their surrounding environ-
ment raises new ethical questions related to issues such as privacy, surveillance, 
autonomy, or ownership (Lally et al., 2012: 223). Current debates about “Big 
Data,” intellectual property of digital content, social consequences of widespread 
use of social media, and many more indicate that ethical issues related to com-
puting are nowadays crucial (Stahl et al. 2016: 25). Protection of personal infor-
mation has become vital with the emergence of huge databases and people need 
to be protected from the misuse of data (Hall, 2012: 114). These issues are posing 
certain challenges to the accounting domain; thus, effective and efficient AIS ap-
pear vital to tackle with these challenges. 

In accordance with the International Standards on Auditing, fraud is “an inten-
tional act by one or more individuals among management, those charged with 
governance, employees, or third parties, involving the use of deception to obtain 
an unjust or illegal advantage” (IASB, 2009: 159). Fraud always involves a delib-
erate action by one person to gain an unfair advantage over another person, and 
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can take many forms (Vaassen et al., 2009: 175). To detect and prevent fraud an 
effective internal control system utilizing AIS is essential. 

As for internal control, it is a process designed to provide reasonable assurance 
regarding the achievement of objectives pertaining to the reliability of financial 
reporting, effectiveness and efficiency of operations and compliance with appli-
cable laws and regulations (Hall, 2012: 128). Thus, effective internal control re-
sults that company assets are well safeguarded. AIS are indispensable for man-
aging an organization and implementing internal control systems (Sambasivan 
and Assefa, 2013: 23). If a firm implements better internal controls over access 
to computer systems and accounting information, then they should experience 
less intentional errors in financial reporting because fewer personnel have the 
ability to override internal controls.  

AIS are a part of an ERP in an organization. The aim of ERP is to integrate pro-
cesses of the organization such as manufacturing, human resources, accounting 
and logistics. Thus, a single computer system fulfils the demands of different 
business functions. In this context, data warehousing plays an important role in 
extracting, transforming and standardizing operational data from ERP and load-
ing it into an archive, or the so-called data warehouse. Organizations utilize data 
warehouses to make further analysis for decision making and problem solving. 

This study addresses the impact of accounting information systems on Turkish 
banks and primarily investigates whether AIS contribute positively to the report-
ing process of banks by increasing the accuracy and efficiency of the reporting 
process and preventing and detecting errors and irregularities.  

This paper is organized as follows: after the introduction of main concepts re-
lated to AIS, the first part includes a brief literature review, which covers previ-
ous research on AIS and its impact on different organizations in different indus-
tries. Second part discusses the research methodology. Third part presents the 
results of the research. Fourth part summarizes the findings and concludes with 
some recommendations and comments for further research. 

2. LITERATURE REVIEW 

Accounting information systems fulfil a crucial function in an organization rang-
ing from collecting and recording of information to maintaining, processing and 
communicating of information to both internal and external stakeholders (Kun-
deliene and Leitoniene, 2015: 342). On top of that, efficient accounting infor-
mation systems have multiple characteristics, the most salient of which are sys-
tem simplicity, reliability, and flexibility (Greenstein and Vasarhelyi, 2003: 17). 
Of course, accounting evolves and processes and procedures transform as infor-
mation become available electronically and thus different accounting methods 
are adopted. As a matter of fact, information technology systems led to an ad-
vance in budgeting and reporting, and thus facilitated the frequent use of ad-
vanced managerial accounting techniques (Yeh et al., 2012: 209). Besides, ERP 
systems would increase the use of advanced managerial accounting methods. 
The ERP system would lead to a modification in managerial accounting practices 
in terms of presenting global information flow and standardization (Saban and 
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Efeoglu, 2012: 113). It is also pointed out that traditional managerial accounting 
procedures are vanished after ERP (Caglio, 2003: 135). 

There has been some research conducted on the impact of AIS on different or-
ganizations in different industries worldwide so far. For instance, Alsharayri 
(2012) investigated AIS performance in private hospitals in Jordan. The study 
resulted that the presence of modern equipment impacts positively on the per-
formance of AIS and the skill-set of employees is also critical for an effective AIS. 
Sajady et al. (2008) researched the impact of AIS on finance managers of listed 
companies in Iran. They found that AIS results in better managerial decisions, 
more effective internal control, and an increase in the quality of financial reports. 
Sambasivan and Assefa (2013) researched the impact of AIS on Ethiopian Man-
ufacturing Industries. They reached the conclusion that AIS increased the quality 
of financial accounting reports. The study resulted that AIS helps effective deci-
sion making and indispensable for companies. Alrabei (2013) examined the im-
pact of AIS on the Islamic banks of Jordan and found that banks, relying on ac-
counting systems by connecting all the services of each department, could satisfy 
the client requests as quickly as possible and with minimal effort. 

The Turkish legislator and the Banking Regulatory Supervisory Authority 
(BRSA) are aware of the fact that the transition of the banking industry from 
manual accounting information systems into a digital one is an urgent necessity 
in the times of rapidly changing information technology. The communique 
(BRSA, 2007: 1) based on Article 93 of the Turkish Bank Law set the principles 
to be taken in the management of information systems in Turkish banks. 

The study of this paper is different from the previous studies in that it addresses 
the impact of accounting information systems on Turkish banks. This is particu-
larly important for banks as the output of AIS has an influence on decisions at the 
level of management, investors and other stakeholders. Thus, AIS is crucial for 
the ability of a bank to continue in business as a going concern.  

3. RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY 

This paper tries to explore the impact of AIS on Turkish banks by conducting a 
questionnaire survey. The primary objective of this study is to investigate 
whether AIS contribute positively to the reporting process of banks by increasing 
the accuracy and efficiency of the reporting process and preventing and detect-
ing errors and irregularities. The questionnaire survey comprises 10 questions 
encompassing topics ranging from the impact of AIS on financial reporting of 
banks to internal control and ethics. The author has selected employees of the 
financial controlling and reporting departments of the six major commercial 
banks in Turkey as participants in the survey. Google Forms, a feature in the 
Google platform enabling researchers to form questionnaire surveys and distrib-
ute them to target groups, are used to contact people and conduct the survey. 
The survey was distributed through e-mails and answers given to survey ques-
tions are first transferred to Excel worksheet for statistical analysis. SPSS 15.00 
(Statistical Package for Social Sciences, SPSS Inc. Chicago, IL) is then used for data 
control and statistical analysis. 
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The author used convenience-sampling method, thus the respondents were ran-
domly selected. A total of 50 people participated in the survey, which is consid-
ered good and acceptable for the aim of the study. The survey lasted for 15 days. 
It was available between 27th of October 27 and 11th of November, 2016. 

In the questionnaire, with the first question the respondents are requested to 
answer whether AIS contribute to timely and efficient internal and external re-
porting. In the second question respondents are inquired whether AIS improve 
recording of transactions in an accurate manner. Question three asks whether 
AIS provide respondents with a database to store and retrieve data. In the fourth 
question respondents are asked whether AIS have made compliance to laws and 
regulations easier for the bank. In the fifth question the respondents are asked 
whether reliability of financial reporting; i.e., Turkish Financial Reporting Stand-
ards (TFRS) and International Financial Reporting Standards (IFRS), has in-
creased post AIS implementation or not. In the sixth question respondents are 
asked whether AIS provide controls to prevent errors and irregularities in re-
porting. In the seventh question respondents are asked whether AIS provide con-
trols to detect errors and irregularities in reporting. In the eighth question re-
spondents are asked whether AIS have policies and procedures to detect and mo-
tivate ethical behaviour. In the ninth question respondents are asked whether 
AIS help internal control and auditing. Then in the tenth one they are posed to 
respond whether they think that AIS have policies and procedures that improve 
controlling process. 

4. RESEARCH RESULTS 

The questionnaire survey comprises 10 questions. Figure 1 shows the survey re-
sults in terms of mean, variance and standard deviation for answers to survey 
questions. Frequency distribution of answers for each question and a more de-
tailed analysis of results are available in the appendix. The questionnaire uses a 
scale, where 5 stands for “Strongly Agree,” 4 stands for “Agree,” 3 for “Neutral,” 
2 for “Disagree,” and 1 for “Strongly Disagree”. 

In the first question when participants are asked whether AIS contribute timely 
and efficient internal and external reporting; 66.0% of the respondents strongly 
agree this judgment, 32.0% agree, and 2.0% neither disagree nor agree to the 
judgment. So we can say that the most of the participants believe that AIS con-
tribute to timely and efficient internal and external reporting. In the second ques-
tion the respondents are asked whether AIS improve recording of transactions 
in an accurate manner. 64.0% of the respondents strongly agree this judgment, 
34.0% agree, and 2.0% neither disagree nor agree to the judgment. In the third 
question the respondents are asked whether AIS provide them with a database 
to store and retrieve data. 60.0% of the respondents strongly agree with this 
judgment, 32.0% agree, and 8.0% neither disagree nor agree to the judgment. In 
the fourth question the respondents are asked whether AIS have made compli-
ance to laws and regulations easier for the bank. 50% of the respondents 
strongly agree to the judgment, 30.0% agree, and 20.0% neither agree nor disa-
gree. In the fifth question the respondents are asked whether reliability of finan-
cial reporting; i.e., TFRS and IFRS, has increased post AIS implementation or not. 
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46.0% of the respondents strongly agree with this judgment, 38.0% agree, and 
16.0% neither disagree nor agree to the judgment. In the sixth question the re-
spondents are asked whether AIS provide controls to prevent errors and irregu-
larities in reporting. 56.0% of the respondents strongly agree with this judgment, 
34.0% agree, 6.0% neither disagree nor agree, and 4% disagree to the judgment. 
In the seventh question the respondents are asked whether AIS provide controls 
to detect errors and irregularities in reporting. 50.0% of the respondents 
strongly agree with this judgment, 40.0% agree, and 10.0% neither disagree nor 
agree to the judgment. In the eighth question the respondents are asked whether 
AIS have policies and procedures to detect fraud and motivate ethical behaviour. 
30.0% of the respondents strongly agree with this judgment, 32.0% agree, 34.0% 
neither disagree nor agree, and 4% disagree to the judgment. In the ninth ques-
tion the respondents are asked whether AIS help internal control and auditing. 
52.0% of the respondents strongly agree with the judgment, 40.0% agree, and 
8.0% neither agree nor disagree with the judgment. In the last question the re-
spondents are asked whether they think that AIS have policies and procedures 
that improve controlling process. 38.0% strongly agree, 44.0% agree, and 18.0% 
neither agree nor disagree with this judgment. 

Table 1: Survey Results 

Questions 
Number of  

Participants 
Mean Variance 

Std.  

Deviation 

1- AIS contribute to timely and efficient 
internal and external reporting 

50 4.64 0.28 0.53 

2- AIS improve recording of transactions 
in an accurate manner 

50 4.62 0.28 0.53 

3- AIS provide employees with a database 
system to store and retrieve data 

50 4.52 0.42 0.65 

4- AIS have made compliance to laws and 
regulations easier for the bank 

50 4.30 0.62 0.79 

5- Reliability of financial reporting; i.e., 
TFRS and IFRS, has increased post AIS im-
plementation 

50 4.30 0.54 0.74 

6- AIS provide controls to prevent errors 
and irregularities in reporting 

50 4.42 0.62 0.78 

7- AIS provide controls to detect errors 
and irregularities in reporting 

50 4.40 0.45 0.67 

8- AIS have policies and procedures to de-
tect fraud and motivate ethical behaviour 

50 3.88 0.80 0.90 

9- AIS help internal control and auditing 50 4.44 0.41 0.64 

10- AIS have policies and procedures that 
improve controlling process 

50 4.20 0.53 0.73 

* 5= Strongly Agree, 4 = Agree, 3= Neutral, 2= Disagree, 1= Strongly Disagree 
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This research has some limitations. First, due to time constraint, a larger sample 
size could not obtain, for further research a larger sample could be analysed. Sec-
ond, some people in the target group could not respond the questionnaire as 
proxy servers of some banks did not let people access the questionnaire survey. 
Had personal emails of the target group been known, the number of responses 
would have been higher. 

5. CONCLUSION 

AIS can be defined as the nervous system of an organization. If they do not func-
tion well, an organization gets paralyzed and gradually dissolves. This study ad-
dressed the impact of accounting information systems on Turkish banks through 
a questionnaire survey and primarily investigated whether AIS contribute posi-
tively to the reporting process of banks by increasing the accuracy and efficiency 
of the reporting process and preventing and detecting errors and irregularities. 

According to the results, most of the respondents agree that AIS contribute to 
timely and efficient internal and external reporting. They also acknowledge that 
AIS improve recording of transactions in an accurate manner; they provide em-
ployees with a database to store and retrieve data. A large majority of partici-
pants recognize that reliability of financial reporting; i.e., TFRS and IFRS, has in-
creased after AIS implementation and that AIS have made compliance to laws 
and regulations easier for the bank. Furthermore, most participants agree that 
AIS provide controls to prevent errors and irregularities in reporting, that they 
provide controls to detect errors and irregularities in reporting, and that AIS 
have policies and procedures to detect fraud and motivate ethical behaviour. 
Most participants also acknowledge that AIS help internal control and auditing, 
and that AIS have policies and procedures that improve controlling process. Ac-
cording to results, there is a positive relationship between accounting infor-
mation systems and banks’ reporting process. A large majority of employees 
working at banks’ financial controlling and reporting departments believe that 
AIS contribute positively to the reporting process by increasing the accuracy and 
efficiency of the reporting process and preventing and detecting errors and ir-
regularities. AIS also help banks to detect fraud and motivate ethical behaviour. 

This study shows the importance of AIS in banks’ reporting. This is particularly 
important for banks as the output of AIS has an influence on decisions at the level 
of management, investors and other stakeholders. Thus, AIS are crucial for the 
ability of a bank to continue in business as a going concern. This research, of 
course, has some limitations. First, due to time constraint, a larger sample size 
could not obtain, but for further research a larger sample could be analysed. Sec-
ond, some people in the target group could not respond the questionnaire as 
proxy servers of some banks did not let people access the questionnaire survey. 
Had personal emails of the target group been known, the number of responses 
would have been higher. In this research only the employees working at banks’ 
financial controlling and reporting departments are considered as a target group. 
For further research, the impact of AIS on different target groups such as bank 
loan officers, branch or IT personnel could be analysed. 
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APPENDIX 

Question 1 

AIS contribute to timely and efficient internal and external reporting 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Neutral 1 2,0 2,0 2,0 

  Agree 16 32,0 32,0 34,0 

  Strongly Agree 33 66,0 66,0 100,0 

  Total 50 100,0 100,0   

 

N Valid 50 

  Missing 0 

Mean 4,64 

Std. Deviation ,525 

Variance ,276 

Minimum 3 

Maximum 5 

Question 2 

AIS improve recording of transactions in an accurate manner 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Neutral 1 2,0 2,0 2,0 

  Agree 17 34,0 34,0 36,0 

  Strongly Agree 32 64,0 64,0 100,0 

  Total 50 100,0 100,0   

 

N Valid 50 

  Missing 0 

Mean 4,62 

Std. Deviation ,530 

Variance ,281 

Minimum 3 

Maximum 5 
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Question 3 

AIS provide employees with a database system to store and retrieve data 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Neutral 4 8,0 8,0 8,0 

  Agree 16 32,0 32,0 40,0 

  Strongly Agree 30 60,0 60,0 100,0 

  Total 50 100,0 100,0   

 

N Valid 50 

  Missing 0 

Mean 4,52 

Std. Deviation ,646 

Variance ,418 

Minimum 3 

Maximum 5 

Question 4 

AIS have made compliance to laws and regulations easier for the bank 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Neutral 10 20,0 20,0 20,0 

  Agree 15 30,0 30,0 50,0 

  Strongly Agree 25 50,0 50,0 100,0 

  Total 50 100,0 100,0   

 

N Valid 50 

  Missing 0 

Mean 4,30 

Std. Deviation ,789 

Variance ,622 

Minimum 3 

Maximum 5 



211 
 

211 

Question 5 

Reliability of financial reporting; i.e., TFRS and IFRS, has increased post AIS im-
plementation 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Neutral 8 16,0 16,0 16,0 

  Agree 19 38,0 38,0 54,0 

  Strongly Agree 23 46,0 46,0 100,0 

  Total 50 100,0 100,0   

 

N Valid 50 

  Missing 0 

Mean 4,30 

Std. Deviation ,735 

Variance ,541 

Minimum 3 

Maximum 5 

Question 6 

AIS provide controls to prevent errors and irregularities in reporting 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Disagree 2 4,0 4,0 4,0 

  Neutral 3 6,0 6,0 10,0 

  Agree 17 34,0 34,0 44,0 

  Strongly Agree 28 56,0 56,0 100,0 

  Total 50 100,0 100,0   

 

N Valid 50 

  Missing 0 

Mean 4,42 

Std. Deviation ,785 

Variance ,616 

Minimum 2 

Maximum 5 
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Question 7 

AIS provide controls to detect errors and irregularities in reporting 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Neutral 5 10,0 10,0 10,0 

  Agree 20 40,0 40,0 50,0 

  Strongly Agree 25 50,0 50,0 100,0 

  Total 50 100,0 100,0   

 

N Valid 50 

  Missing 0 

Mean 4,40 

Std. Deviation ,670 

Variance ,449 

Minimum 3 

Maximum 5 

Question 8 

AIS have policies and procedures to detect fraud and motivate ethical behav-
iour 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Disagree 2 4,0 4,0 4,0 

  Neutral 17 34,0 34,0 38,0 

  Agree 16 32,0 32,0 70,0 

  Strongly Agree 15 30,0 30,0 100,0 

  Total 50 100,0 100,0   

 

N Valid 50 

  Missing 0 

Mean 3,88 

Std. Deviation ,895 

Variance ,802 

Minimum 2 

Maximum 5 
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Question 9 

AIS help internal control and auditing 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Neutral 4 8,0 8,0 8,0 

  Agree 20 40,0 40,0 48,0 

  Strongly Agree 26 52,0 52,0 100,0 

  Total 50 100,0 100,0   

 

N Valid 50 

  Missing 0 

Mean 4,44 

Std. Deviation ,644 

Variance ,415 

Minimum 3 

Maximum 5 

Question 10 

AIS have policies and procedures that improve controlling process 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Neutral 9 18,0 18,0 18,0 

  Agree 22 44,0 44,0 62,0 

  Strongly Agree 19 38,0 38,0 100,0 

  Total 50 100,0 100,0   

 

N Valid 50 

  Missing 0 

Mean 4,20 

Std. Deviation ,728 

Variance ,531 

Minimum 3 

Maximum 5 
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TÜRKİYE’DE EKONOMİK FAKTÖRLERİN BIST-30 VE BIST-100 ENDEKSLERİ 
İLE İLİŞKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 
Özgür ÖZDEMİR Erdem ÖNCÜ* 

 
 
ÖZET 
Bu çalışma, ekonomik faktörlerin hisse senedi piyasalarına etkisini tespit etmek 
amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda 01.10.2011-01.10.2015 dönemine ait 49 
aylık zaman serisi verileri kullanılarak tüketici fiyat endeksi, ekonomi güven en-
deksi, kapasite kullanım oranları, dolar kuru, tüketici güven endeksi, altın ons 
fiyatları ve aylık mevduat faizi değişkenlerinin BIST-30 ve BIST-100 endeksler-
ine etkisi araştırılmıştır. Ekonomik faktörlerin BIST-100 ve BIST-30 endeksine 
etkisinin araştırılması için birim kök testi, regresyon analizi ve Granger Neden-
sellik yöntemleri uygulanmıştır. ADF birim kök testi sonuçlarına göre doğrudan 
yabancı yatırımlar hariç tüm değişkenlerin birinci farklar seviyesinde durağan 
oldukları bulunmuştur. Regresyon Analizi sonuçlarına göre dolar kuru ve aylık 
mevduat faizlerinin BIST-30 ve BIST-100 endekslerinin üzerinde anlamlı ve 
negatif bir etkiye sahip olduklarını göstermektedir. Borsa endekslerinden dolar 
kuruna doğru, mevduat faizinden borsa endekslerine doğru nedensellik ilişkisi 
Granger Nedensellik analizi sonucunda tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: BIST-100, BIST-30, Granger Nedensellik 
 
Abstract 
This study was conducted to determine the effect of economic factors on stock 
market. In this context, using the 49-month time series data for the period 
01.10.2011-01.10.2015, the effects of the variables of consumer price index, eco-
nomic confidence index, capacity utilization rates, dollar exchange rate, consu-
mer confidence index, gold ounce prices and monthly deposit interest on the 
BIST-30 and BIST-100 indices were investigated. Unit root test, regression analy-
sis and Granger causality methods were applied to investigate the effect of eco-
nomic factors on BIST-100 and BIST-30 indices. According to the ADF unit root 
test results, all variables except direct foreign investments were found to be 
stable at the first difference level. According to the results of the Regression Anal-
ysis, the dollar rate and the monthly deposit interest have a significant negative 
effect on the BIST-30 and BIST-100 indices. The causality relation from the stock 
market indices to the dollar exchange rate, from the deposit interest to the stock 
market indices, was determined as the result of Granger causality analysis. 
Key words: BIST-100, BIST-30, Granger Causality 
 
1.GİRİŞ 

Hisse senedi piyasası, işletmeler üzerindeki mülkiyet iddialarını temsil eden 
hisse senetlerinin (ayrıca paylar olarak da adlandırılan) alıcıların ve satıcıların 
ekonomik bir işlem ağı üzerinden bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Hisse 

                                                           
 Yrd.Doç.Dr., Trakya Üniversitesi, Keşan Yusuf Çapraz UBYO; ozgurozdemir@trakya.edu.tr 
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senedi piyasaları, küçük miktarda yapılan yatırımları iş kurma riski almadan 
büyük paralara dönüştürmeyi sağlayabilmektedir. Ayrıca yatırım yapan hisse 
senedi sahipleri hem firmalara kaynak sağlarken hem de yatırım yaptıkları fir-
malara ortak olmaktadırlar. Sermaye piyasası iki ana bölüme ayrılabilir: Birincil 
ve ikincil piyasalar. Birincil piyasalar, yeni hisse paylarının ilk halka arzlarla 
satıldığı noktadır. Kurumsal yatırımcılar genellikle bu hisselerin çoğunu yatırım 
bankalarından satın alırlar. Daha sonraki tüm işlemler, katılımcıların hem ku-
rumsal hem de bireysel yatırımcıları içerdiği ikincil piyasada sürmektedir. 
Kaynak ihtiyacı olan firmalar sermaye piyasasının kullanarak ihtiyaçlarını 
karşılayabilmektedirler. Yatırımcılar için yatırım değerlendirilmesi hisse 
senedinin risk ve getirisi üzerinden yapılmaktadır. Literatürde, bu konuyu 
araştıran birçok çalışma bulunmaktadır. Bundan başka, borsa ve endeks etkinliği 
ve endeks hareketleri de yatırım değerlendirilmesi için yatırımcının göz önünde 
bulundurduğu noktalardır. Bu çalışmada ise Bist-100 ve Bist-30 endeksini etki-
leyen ekonomik faktörler araştırılacaktır. 

2.LİTERATÜR 

Literatüre bakıldığında hisse senetlerini etkileyen faktörlerin araştırılması 
yaygın ve güncel bir konu olduğu görülmektedir. Daha anlamlı sonuçlara 
ulaşmak için araştırmacılar farklı yöntemler ile farklı ve yenilikçi faktörleri 
kullanmışlardır. 

Chen vd. (1986) çalışmasında, 1958-1984 yılları arasındaki enflasyon, petrol fi-
yatları, piyasa endeksleri, risk primi, tüketim, tahvil ve bono verilerini kullanarak 
ekonomik faktörlerin hisse senedi piyasasına etkisini araştırmıştır. Endüstriyel 
üretimin ve risk priminin hisse senedi fiyatlarını istatiksel olarak anlamlı bir 
şekilde açıklayabildiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, kişi başı tüketimin artmasının 
hisse senedi fiyatlarını artırması beklenmiş fakat sonuçlar beklenildiği ol-
mamıştır. Bundan başka, petrol fiyatlarındaki değişimin varlık fiyatlandırmasını 
etkilemediği bulunmuştur.  

Kwon, Shin ve Bacon (1997) tarafından Ocak 1980 ile Aralık 1992 arasındaki 
veriler kullanılarak hisse senedi fiyatlarını etkileyen ekonomik faktörleri 
araştırmışlardır. Bağımsız değişkenler; üretim endeksi, enflasyon ve beklenen 
enflasyon, risk primi, temettü verimi, ticaret dengesi, döviz kuru, petrol fiyatı ve 
para arzının Kore hisse senedi piyasasına etkileri ABD ve Japon hisse senedi en-
dekslerine göre daha fazla olduğu bulunmuştur. 

1989-2001 yılları arasındaki aylık Singapur hisse senetleri endeksi verilerini 
kullanarak Maysami vd. (2004) endekslerin birbirileriyle ve para arzı ile ilişkile-
rini araştırmışlardır. Kısa dönemli faiz oranlarının pozitif uzun dönemli faiz 
oranlarının ise negatif şekilde hisse senedi endeksini etkilediği bulunmuştur. 
Ayrıca, para arzı ile hisse senedi getirileri arasında pozitif bir korelasyon olduğu 
ve bu sonucun da literatür ile aynı doğrultuda olduğu belirtilmiştir. Otel sektörü 
getirileri ile döviz kuru arasındaki olumsuz negatif ilişki varlığı ispatlanmıştır. 
Otel fiyatlarının döviz cinsinden nispeten daha ucuz olacağı ve dolayısıyla talebi 
artıracağından, döviz kurunda değer artışının Singapur turizm endüstrisi için 
olumlu olacağı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, enflasyon oranındaki % 1'lik bir artışın 
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otel endeksinde belirgin bir şekilde % 14.76'’lık bir düşüşe neden olacağı analiz 
sonucunda bulunmuştur.  

Nishat vd. (2004), 1973-2004 yılları arasındaki çeyrek dönem verilerini 
kullanılarak Pakistan borsası ve ekonomik göstergeler arasındaki ilişkiyi 
araştırmıştır. Endüstriyel üretim endeksi Pakistan hisse senedi fiyatları en 
büyük ölçüde pozitif yönde etkilediği bulunmuştur. Ayrıca, Pakistan hisse senedi 
fiyatları en büyük ölçüde negative etkileyen faktör enflasyondur.  

Basher ve Sadorsky'nin (2006) petrol fiyatının 21 gelişmekte olan ülkenin borsa 
getirileri üzerindeki etkisini araştırmıştır. İncelenen ülkelerin çoğunda, petrol fi-
yatlarının pozitif ve istatistiki olarak % 10 düzeyinde borsa getirisine etkisi ol-
duğu bulmuştur. 

Humpe ve Mcmillian (2007) çalışmasında, Amerika ve Japonya’nın 1965-2005 
yılları arasındaki aylık verilerini kullanarak hisse senedi fiyatlarını etkileyen 
ekonomik faktörleri araştırmışlardır. ABD verilerine göre, hisse senedi fiyatları, 
sanayi üretimi, enflasyon ve uzun vadeli faiz oranı arasında tek bir eşbütünleşme 
vektörünün olduğu bulunmuştur. Hisse senedi fiyatlarının eşbütünleşme 
vektöründen gelen katsayılar, ABD sermaye piyasası fiyatlarının beklendiği gibi 
endüstriyel üretimden olumlu yönde ve enflasyon, uzun vadeli faiz oranından 
olumsuz yönde etkilendiğini ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, para arzının hisse 
senedi fiyatı üzerinde önemsiz bir etkisinin olduğunu tespit edilmiştir. Japonya 
verilerine bakıldığında ise hisse senedi fiyatlarının para arzı ile negatif ve endüs-
triyel üretim endeksinden negatif etkilenmiştir. 

Gay (2008) çalışmasında, 1999-2006 yılları arasındaki aylık verileri kullanarak 
Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin borsalarını etkileyen ekonomik faktörler araş-
tırılmıştır. Döviz kurları ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkinin pozitif yön-
dedir. Bu ilişki, ABD doları cinsinden yerel para biriminin değer kazanmasının 
yerel borsa üzerinde olumlu bir etkisi olacağını göstermektedir. Ayrıca, borsa en-
deksi fiyatları ile Brezilya, Rusya ve Çin döviz kuru arasında ilişkinin var olduğu 
bulunmuştur. Çalışmanın sonuçlarına ilginç bir nokta da ilgili borsa fiyatları ile 
aylık petrol fiyatları arasındaki ilişkidir. Beklendiği gibi, ilişki negatif yönlüdür, 
petrol fiyatlarında bir artış, borsa fiyatları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip ola-
caktır. 

Sayılgan ve Süslü (2011) çalışmasında, Arjantin, Brezilya, Endonezya, Mac-
aristan, Malezya, Meksika, Polonya, Rusya, Şili, Türkiye ve Ürdün (11 ülke) için 
1999 – 2006 yılları arasındaki çeyrek dönem verileri kullanılarak hisse senedi 
endekslerini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Bulgulara göre, hisse senedi 
getirilerinin; döviz kurundan, enflasyon oranından ve Standart and Poors 500 
endeksinden etkilendiği saptanmış; ancak faiz oranı, gayri safi yurtiçi hasıla, para 
arzı ve petrol fiyatları ile hisse senedi getirileri arasında istatistiksel olarak an-
lamlı bir ilişki saptanmamıştır. 

Özer ve Kaya (2011) çalışmasında, 1996-2009 yılları arasındaki aylık verileri 
kullanarak hisse senedi fiyatlarını etkileyen ekonomik faktörleri araştırmışlar-
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dır. Bulgulara göre,  hisse senedi fiyatı ile bazı makroekonomik değişkenler ara-
sında uzun dönemli anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, İMKB-100 endeksini 
döviz kuru pozitif şekilde etkilerken faiz oranının negatif etkilediği bulunmuştur. 

İMKB-100 endeksi üzerine yapılmış bir diğer çalışma da Albayrak vd. (2012) 
tarafından 07.01.2005 ile 03.02.2012 dönemine ait 370 haftalık zaman serileri 
kullanılarak faiz oranları, ABD dolar kuru ve altın fiyatları, yabancı portföy 
yatırımları ve doğrudan yabancı yatırımlar verilerinin İMKB-100 endeksi 
üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Bulgulara göre, ABD dolar kuru, altın fiyatları 
ve yabancı portföy yatırımları İMKB-100 endeksini istatiksel olarak önemli 
şekilde etkilemektedir. Altın fiyatları ve yabancı portföy yatırımları pozitif bir 
etki yaparken, ABD dolar kuru negatif bir etki yapmaktadır. 

3. VERİ VE YÖNTEM  

Bu çalışmada 2011-2015 yılları arasındaki BIST-100 endeksi, BIST-30 endeksi, 
tüketici fiyatları endeksi, ekonomi güven endeksi, kapasite kullanım oranları, 
dolar kuru, tüketici güven endeksi, altın ons fiyatı ve doğrudan yabancı 
yatırımlar aylık verileri kullanılmıştır. BIST-100 endeksi ve BIST-30 endeksi 
bağımlı değişken olarak kullanılırken diğer değişkenler bağımsız değişken 
olarak kullanılmıştır. BIST-100 endeksi Borsa İstanbul’da bulunan piyasa değeri 
ve işlem hacmi en yüksek 100 firmadan oluşmaktadır. BIST-30 endeksi Borsa İs-
tanbul’da bulunan piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 30 firmadan oluşmak-
tadır. BIST-30 endeksi ve BIST-100 endeksi verileri Borsa İstanbul internet 
sitesinden alınmıştır. Tüketici fiyat endeksi, 2003 yılı baz alınmak üzere tüketici 
fiyatları üzerinden hesaplanmaktadır ve verileri Türkiye İstatistik Kurumu inter-
net sitesinden alınmıştır. Ekonomi güven endeksi tüketici ve üreticilerin genel 
ekonomik durum ile ilgili beklentilerini içermektedir ve verileri Türkiye İstatis-
tik Kurumu internet sitesinden alınmıştır. Merkez Bankası tarafından hazırlanan 
kapasite kullanım oranları imalat şirketlerinin fiziki kapasite kullanımlarını 
gösteren oranlardır. Tüketici güven endeksi tüketicilerin genel ekonomiye ilişkin 
değerlendirme ve beklentilerini göstermektedir ve verileri Türkiye İstatistik Ku-
rumu internet sitesinden alınmıştır. Doğrudan yabancı yatırımlar ülke sınırları 
dışarısından gelen yabancı sermaye yatırımlarıdır. Aylık mevduat, Altın ve 
doğrudan yabancı yatırımlar verileri merkez bankası arşivlerinden alınmıştır. 

Ekonomik faktörlerin BIST-100 ve BIST-30 endeksine etkisinin araştırılması için 
birim kök testi, GEKK(Genelleştirilmiş En Küçük Kareler) ve Granger Nedensellik 
analizi yöntemleri uygulanacaktır. Birim kök testi değişkenlerin durağanlık se-
viyelerini göstermektedir. Aynı seviyede durağan olan bağımsız değişkenlerin 
bağımlı değişkene etkisi GEKK yöntemi ile bulunacaktır. Granger Nedensellik ise 
değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin olup olmadığını göstermektedir. 

Kullanılacak model: 

Model 1: Ekonomik Faktörlerin BIST-30 Endeksine Etkisi  

BIST-30 = β0 + β1 EGE + β2 TGE + β3 TÜFE + β4 DOL + β5 KAPKO + β6 ALT+ β6 
MEV+ β6 FDI+ €i 
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Model 2: Ekonomik Faktörlerin BIST-100 Endeksine Etkisi  

BIST-100= β0 + β1 EGE + β2 TGE + β3 TÜFE + β4 DOL + β5 KAPKO + β6 ALT+ β6 
MEV+ β6 FDI+ €i 

(Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE), Ekonomi Güven Endeksi(EGE), Kapasite 
Kullanım Oranları(KAPKO), Dolar Kuru(DOL), Tüketici Güven Endeksi(TGE), 
Altın Ons Fiyatı (Alt), Doğrudan Yabancı Yatırımlar(FDI), Aylık Mevduat Faiz 
Oranı (MEV)) 

4. BULGULAR 

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi 

 

* %1 anlamlılık seviyesinde anlamlı, ** %5 anlamlılık seviyesinde anlamlı. 

Serilerin aynı seviyede durağan olup olmadıklarını anlamak için 
ADF(Augmented Dickey-Fuller) testi uygulanmıştır. Olasılık değerinin %5 
değerinden küçük olması gerektiği için doğrudan yabancı yatırımlar hariç tüm 
değişkenler birinci farklar (first difference) seviyesinde durağandırlar. Bir diğer 
deyişle doğrudan yabancı yatırımlar hariç tüm değişkenlerin birinci farklar se-
viyesinde birim kökleri yoktur. Değişkenler durağan oldukları seviyede analize 
alınacaklardır. 

Değişkenler t-Statistic   Prob.*

BIST-100 Endeksi 0 -2.449.992  0.3504

1 -6.053.204  0.0000*

BIST-30 Endeksi 0 -1.773.557  0.3889

1 -6.083.885  0.0000*

Dolar Kuru 0 1.739.282  0.9996

1 -6.543.525  0.0000*

Kapasite Kullanım Oranları 0 -2.369.153  0.1558

1 -1.247.784  0.0000*

Ekonomi Güven Endeksi 0 -1.910.444  0.3249

1 -4.722.295  0.0004*

Tüketici Fiyat Endeksi 0 -2.916.322  0.1667

1 -5.013.986  0.0010*

Tüketici Güven Endeksi 0 -2.730.324  0.2297

1 -6.156.447  0.0000*

Altın 0 -0.829550  0.8015

1 -7.924.251  0.0000*

Mevduat 0 -2.240.151  0.4571

1 -4.726.540  0.0021*

Doğrudan Yabancı Yatırım 0 -6.437.874  0.0000*

1 -1.091.966  0.0000*
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Tablo 2. GEKK BIST-100 Analizi Sonuçları 

 

* %1 anlamlılık seviyesinde anlamlı, ** %5 anlamlılık seviyesinde anlamlı. 

Tablo 3. GEKK BIST-30 Analizi Sonuçları 

 

* %1 anlamlılık seviyesinde anlamlı, ** %5 anlamlılık seviyesinde anlamlı. 

Yukarıdaki tablolara bakıldığında istatiksel olarak önemli bir şekilde BIST-30 ve 
BIST-100 endekslerini etkileyen faktörler dolar kuru ve aylık mevduat faizi 
olmuştur. İlişkinin yönü ise negatiftir. Ayrıca Tüketici Fiyat Endeksi’nin artışında 

Değişkenler Katsayılar Standart hatalar t-istatistiği Olasılık  

C -0,013617 0,244792 -0,0556 0,9559

D(LDOL) -1,044523 0,220257 -4,7423 0.000*

D(LEGE) -0,254072 0,430548 -0,5901 0,5587

LFDI 0,001899 0,013374 0,1420 0,8879

D(LKAPKO) 0,664658 1,353491 0,4911 0,6263

D(LMEV) -0,448933 0,089301 -5,0272 0.000*

D(LTFE) -0,036900 0,952421 -0,0387 0,9693

D(LTKGE) 0,298399 0,232086 1,2857 0,2065

D(LALT) 0,029585 0,130837 0,2261 0,8223

R-Kare 0,626146 Bağımlı Değ. Ortalaması. 0,004927

Düzeltilmiş R-Kare 0,525104 Bağımlı Değ. Std.Sapm. 0,061298

F-istatistiği 6,196913 Hataların Kareleri Toplamı 0,066022

Olasılık(F-istatistiği) 0,000017 Durbin-Watson istatistiği 1,897200

Regresyonun Std.hatası 0,042242

Değişkenler Katsayılar Standart hatalar t-istatistiği Olasılık  

C -0,037 0,271 -0,136 0,893

D(LDOL) -1,064 0,242 -4,401 0,0001*

D(LEGE) -0,318 0,504 -0,631 0,532

LFDI 0,003 0,015 0,218 0,828

D(LKAPKO) 0,774 1,451 0,533 0,597

D(LMEV) -0,498 0,093 -5,363 0.000*

D(LTFE) -0,070 1,001 -0,070 0,945

D(LTKGE) 0,303 0,265 1,142 0,261

D(LALT) 0,056 0,146 0,382 0,705

R-Kare 0,614 Bağımlı Değ. Ortalaması. 0,005

Düzeltilmiş R-Kare 0,510 Bağımlı Değ. Std.Sapm. 0,065

F-istatistiği 5,890 Hataların Kareleri Toplamı 0,077

Olasılık(F-istatistiği) 0,000 Durbin-Watson istatistiği 1,860

Regresyonun Std.hatası 0,042
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endekslerin negatif etki ile etkileneceği de görülmektedir. İstatiksel olarak 
önemsiz olmasına rağmen kapasite kullanım oranı, tüketici güven endeksi, altın, 
yabancı doğrudan yatırımlar ve ekonomi güven endeksi rakamlarında oluşacak 
bir artışın endeksleri pozitif etkileyeceği ortaya çıkmıştır. R-kare terimi bağımsız 
değişkenlerin bağımlı değişkeni ne ölçüde açıklayabileceğini gösterir. GEKK 
yönteminin çıktılarına göre analizde bulunan ekonomik faktörler BIST-30 en-
deksini %61 seviyesinde açıklamaktadır. BIST-100 endeksi için ise ekonomik 
faktörler BIST-100 endeksini %62 seviyesinde açıklamaktadır. F-istatistiği ise 
modelin bir bütün şekilde istatiksel olarak anlamlılığını göstermektedir. F-istat-
istiği olasılığı çok küçük bir rakam olmasından dolayı model anlamlıdır. Yani an-
alizde kullanılan faktörler BIST-30 ve BIST-100 endekslerini etkilemektedir. 
Durbin-Watson istatistiği ardışık bağımlılık probleminin olup olmadığını 
göstermektedir. Ardışık bağımlılık problemi ile karşılaşmamak için GEKK 
kullanılmıştır. Durbin-Watson analizi 0 ile 4 arasında değerler alabilmektedir. 
1.89 ve 1.86 değerleri modelerde bir ardışık bağımlılık problemi olmadığını 
göstermektedir. 

Yapılan analiz sonucunda ortaya çıkan anlamlı modeller aşağıda verilmiştir; 

BIST-30 = -0,037+ -1,064DOL+  -0,498MEV+€i 

BIST-100 = -0,0136+ -1,044DOL+  -0,449MEV+€i 

Grafik 1. Anlamlı Modellerdeki Değişkenlerin Hareketleri 

 

Grafik 1’ e bakıldığında BIST-30 ve BIST-100 endekslerinin aynı paralelde ha-
reket ettikleri görülmektedir. Mevduat faiz oranı ve dolar kurunun modelde 
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bulunduğu gibi borsa endeksleri ile negatif şekilde hareketlenmesi de gözük-
mektedir. Özellikle son aylarda mevduat faiz oranı ve dolar kurunun hareketleri 
birbirlerine çok benzemektedir.  

Tablo 4. BIST-30 Granger Nedensellik Analizi 

 

* %1 anlamlılık seviyesinde anlamlı, ** %5 anlamlılık seviyesinde anlamlı. 

Tablo 5. BIST-100 Granger Nedensellik Analizi 

 

* %1 anlamlılık seviyesinde anlamlı, ** %5 anlamlılık seviyesinde anlamlı. 

Tablo 4’de görüldüğü üzere BIST-30 endeksi ile dolar kuru arasında tek 
yönlü nedensellik ilişkisi vardır. İlişkinin yönü ise BIST-30 endeksinden dolar 
kuruna doğrudur. Ayrıca, mevduat faizinden BIST-30 endeksine doğru tek yönlü 
nedensellik ilişki de gözlenmektedir. BIST-100 için yapılan nedensellik ana-
lizlerinde BIST-30 endeksine göre bir fark gözükmemektedir. 

5. SONUÇ 

Bu çalışmada 01.10.2011-01.10.2015 dönemine ait 49 aylık zaman serisi verileri 
kullanılarak tüketici fiyat endeksi, ekonomi güven endeksi, kapasite kullanım 
oranları, dolar kuru, tüketici güven endeksi, altın ve aylık mevduat faizi 
değişkenlerinin BIST-30 ve BIST-100 endekslerine etkisi araştırılmıştır. ADF bi-
rim kök testi, GEKK(Genelleştirilmiş En Küçük Kareler) ve Granger Causality 
yöntemleri uygulanmıştır. ADF birim kök testi sonuçlarına göre doğrudan 
yabancı yatırımlar hariç tüm değişkenlerin birinci farklar seviyesinde durağan 
oldukları bulunmuştur. Değişkenler durağan oldukları seviyede GEKK analizine 
dahil edilmişlerdir. GEKK sonuçlarına göre dolar kuru ve aylık mevduat faizleri 
negatif ve istatiksel olarak anlamlı bir şekilde BIST-30 ve BIST-100 endekslerini 
etkilemektedir. Dolar kuru 1 puan artığında %99 olasılıkla BIST-30 endeksi 
1.064’lük puan kaybına uğrayacaktır. Dolar kuru ile hisse senedi endeksinin 
negatif ilişkide olmasının nedeni uzun dönemde birbirlerinin ikamesi olmaların-
dan dolayıdır. Mevduat faizlerinin ise 1 puanlık artışı BIST-100 ve BIST-30 en-
deksinde sırasıyla 0.49 ve 0.44 puanlık düşüşe sebebiyet verecektir. İstatiksel 

Nedensellik Yönü Gözlem F-İstatistiği Olasılık

 LDOL - LBIST30 47  0.27420 0.7615

 LBIST30 - LDOL 757.138 0.0016*

 LMEV - LBIST30 47 581.408 0.0059*

 LBIST30 - LMEV 104.869 0.3594

Nedensellik Yönü Gözlem F-İstatistiği Olasılık

 LDOL - LBIST100 47  0.36717 0.6949

 LBIST100- LDOL 799.581 0.0011*

 LMEV - LBIST100 47 576.894 0.0061*

 LBIST100 - LMEV 106.881 0.3526
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olarak anlamlı olmamasına rağmen kapasite kullanım oranı, tüketici güven en-
deksi, altın, doğrudan yabancı yatırım ve ekonomi güven endeksi rakamlarında 
oluşacak bir artış BIST-30 endeksini pozitif etkileyecektir. BIST-30 ve BIST-100 
endeksleri ile dolar kuru ve mevduat arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi 
vardır. Bağımsız değişkenlerin modele göre bağımlı değişkeni %62 ve %61 
oranında açıkladığı bulunmuştur. Literatürdeki oranlara bakıldığında %62 
yüksek bir orandır. Ayrıca, bu sonuç BIST-30 ve BIST-100 endekslerini etkileyen 
başka faktörlerin de olduğunu göstermektedir. Gelecek çalışmalarda literatürde 
kullanılan faktörler gözardında bulundurularak yenilikçi faktörlerin borsa en-
dekslerine etkisi araştırılabilir. Bu araştırmanın sonucunda dışarıda kalan 
bağımsız faktörlerin bağımlı faktörleri etkileyebildiği %38’lik kısım buluna-
bilecektir. 
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AĞLIK HARCAMALARI VE BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 
TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ 

Prof. Dr. Orhan ÇOBAN* Arş. Gör. Duygu BAYSAL KURT† Uzm. Ayşe ÇOBAN‡  
Esra EKİNCİ§ 

 

ABSTRACT 

In this study, it was aimed to reveal the relationship between per capita health 
expenditure (PHE) and growth (GDP). For this purpose, analyzes were made tak-
ing into account the data of 18 OECD member countries, including Turkey. In the 
analyzes, for determining the relationship between per capita health expendi-
ture and growth The Granger Causality Test was used and the ADF unit root test 
was applied to determine the stability of the variables. 

According to the results of the analysis, in 18 countries only the growth series of 
Ireland and Greece and the PHE series of ABD became stationary in the first dif-
ferences I(1) while the other series were stationary at level I(0). As the results of 
the Granger Causality Test, no causality relationship between PHE and growth 
was found in the USA, Germany, Austria, Sweden, Japan, Norway, Australia, Po-
land, France and Estonia. On the other hand, in Belgium and Switzerland one-
way causality was determined from per capita health expenditure to growth and 
in Ireland, Iceland, Denmark, the Netherlands, Turkey and Greece one-way cau-
sality was found from growth to PHE. 

Keywords: Health Expenditure, Economic Growth, ADF Unit Root Test, Granger 
Causality Test 

ÖZET 

Bu çalışmada kişi başına düşen sağlık harcaması (KBSH) ile büyüme arasındaki 
ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu 18 OECD üyesi ülkenin verileri dikkate alınarak analizler 
yapılmıştır. Analizlerde kişi başına düşen sağlık harcaması ile büyüme arasında 
ilişkiyi belirlemede Granger Nedensellik Testine ve analizlerde kullanılan 
değişkenlerin durağanlığını tespit etmede ADF birim kök testine başvu-
rulmuştur. 

Analiz sonuçlarına göre 18 ülkeden sadece İrlanda ve Yunanistan’a ait büyüme 
serisinin ve ABD’e ait KBSH serisinin birinci farklarında I(1) durağan hale geldi-
kleri, diğer serilerin ise seviyesinde I(0) durağan oldukları görülmüştür. Granger 
Nedensellik Testi sonuçlarına göre ABD, Almanya, Avusturya, İsveç, Japonya, 
Norveç, Avustralya, Polonya, Fransa ve Estonya’da KBSH ile büyüme arasında 
herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Buna karşın Belçika ve 
İsviçre’de kişi başına düşen sağlık harcamasından büyümeye doğru, İrlanda, 
                                                           
*SelçukÜniversitesi, İİBF, ocoban@selcuk.edu.tr 
†SelçukÜniversitesi, İİBF, dbaysal@selcuk.edu.tr 
‡Sorumlu Yazar; Selçuk Üniversitesi, SBMYO, acoban@selcuk.edu.tr 
§SelçukÜniversitesi, SBE, esra_ekinci65@hotmail.com 
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İzlanda, Danimarka, Hollanda, Türkiye ve Yunanistan’da ise büyümeden kişi 
başına düşen sağlık harcamasına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu 
tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcaması, Ekonomik Büyüme, ADF Birim Kök Testi, 
Granger Nedensellik Testi 

1.GİRİŞ 

Ülkelerin refah düzeylerinin belirlenmesinde çeşitli göstergeler dikkate 
alınmaktadır. Bu kapsamda özellikle sağlık göstergeleri aynı zamanda ülkelerin 
gelişmişlik düzeylerinin sınıflandırılmasında da önem arz etmektedir. Söz ko-
nusu göstergelerden bazıları kişi başına düşen sağlık harcaması, bebek ölüm 
oranları ve doğuşta yaşam beklentisidir. Burada sağlık harcamalarının finans-
manı konusu da gündemi meşgul eden konulardan birisidir. 

Büyüme, ister mevcut kapasitenin genişletilmesine hizmet eden genişleme 
yatırımları, isterse yeni kapasite yaratılmasına yönelik başlangıç yatırımlarının 
yapılması şeklinde olsun sayısal bir artışı ifade eder (Şimşek ve Çelik, 2016: 40). 
Büyüme ile sağlık arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek için öncelikli olarak sağlık 
konusunun iyi bir şekilde kavranması gerekmektedir. Sağlık konusu sadece has-
talığın önlenmesinden veya tedavi edilmesinden ziyade, bireylerin kendi 
yeteneklerini geliştirme açısından da önem arz etmektedir. Sağlık konusu farklı 
yollarla da ekonomik büyümeyi etkileyebilmektedir. Örneğin, sağlık sorunları, 
işgücü piyasasına katılımı azaltarak, bireysel gelirin düşmesine neden olurken, 
kötü istihdam koşulları veya işsizlik, fiziksel ve zihinsel sağlığı olumsuz yönde 
etkilemektedir. Yapılan araştırmalar sağlık harcamalarındaki artışın kişilerin 
yaşam süresini ve kalitesini olumlu yönde etkilediğini, sağlık sektörüne yapılan 
yatırımların ise teknolojik ilerlemeye katkı sağlayarak, büyümeyi uyardığının ve 
nihai tahlilde bir nedensellik ilişkinin ortaya çıktığına işaret etmektedir (Akar, 
2014:311). Sağlık harcamalarının finansmanı konusunda da ortaya konulan 
modeller, sosyal ve ekonomik bakış açılarına göre şekillenmektedir (OECD, 
2015: 164). Newhouse (1977) tarafından başlatılan sağlık hizmetlerine yapılan 
harcamaların lüks bir harcama olup olmadığı yönündeki tartışmalar gün-
demdeki yerini sürekli olarak korumaktadır. Bu konuda yapılan araştırma 
sonuçları, sağlık harcaması talebinin gelir esnekliğinin 1’den büyük olduğu, kişi 
başına düşen gelirini artmasına bağlı olarak KBSH’nın da artacağı yönündedir 
(Dreger ve Reimers, 2005: 1). 

Sağlık sisteminin ve sağlık harcamalarının finansmanı konusunda ülkeler 
tarafından farklı modeller dikkate alınmaktadır. Bu kapsamdan örneğin OECD 
Ülkerlerinde benimsenen Cepten Ödeme Modeline göre sağlık harcamalarının 
yaklaşık %20’si doğrudan hastalar tarafından finanse edilmektedir (OECD, 2013: 
140). Diğer taraftan İngiltere’nin yanı sıra Danimarka, İrlanda, İsveç, İspanya, 
Norveç, Yunanistan, İtalya, Portekiz, Finlandiya gibi ülkelerde uygulanan Beve-
ridge Modelinde sağlık hizmetleri vergilerle finanse edilmektedir (Tatar, 2011: 
110; Kutzin, 2011). Bu kapsamda 19. Yüzyılda Almanya’da uygulanmaya 
başlanan ve dönemin Başbakanı Otto von Bismarck'ın adı verilen Bismarck Mod-
elinde sağlık harcamalarının finansmanı işçilerin ve işveren bordro kesintileri ile 
gerçekleşmektedir. Genellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tercih edilen 
bu modeli günümüzde Fransa, Almanya, Hollanda, Japonya, Belçika, İsviçre ve 
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bazı Güney Amerika ülkeleri uygulamaktadırlar (Daştan ve Çetinkaya, 2015: 
107). Genellikle özel sigorta şirketlerine ve özel sağlık kurumlarına dayanan ABD 
Modelinde ise sağlık hizmetleri serbest çalışan hekimler ve sağlık kurumları 
tarafından sağlanmaktadır. Sağlık hizmeti alanlar açısında yüksek maliyetlerin 
söz konusu olduğu bu sistemde harcamaların milli gelire oranı % 15 
düzeylerindedir. Bu sistemde devlet kaynaklarının sağlık harcamaları içindeki 
payı % 45 düzeylerinde olup, insanların sadece % 38’i işverenler kanalıyla sağlık 
hizmetlerinden yararlanabilmektedirler (Üstünel, 2016).Türkiye gibi ülkelerde 
uygulanan Genel Sağlık Sigortası Modelinde ise sağlık hizmetleri kamusal bir mal 
ve anayasal bir hak olarak görülmektedir. Bu modelde sağlık hizmetleri devletin 
asli görevlerinden birisi olarak görülmekte ve söz konusu hizmetin üretimi 
Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilmektedir. Bu modelde sağlık harcamaları 
sosyal güvenlik primleri, vergiler, özel sigorta primleri ve son olarak cepten 
ödeme ile finanse edilmektedir (Daştan ve Çetinkaya, 2015: 109). 

Bu çalışmada sağlık harcamaları ile büyüme arasındaki ilişkilerin ortaya 
konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Granger tarafından literatüre 
katılan Nedensellik testinden yararlanılarak, KBSH ile büyüme arasındaki 
ilişkiler analiz edilmiştir. Analizlerde Türkiye’nin de içinde bulunduğu 18 OECD 
üyesi ülke dikkate alınmıştır. 

2.LİTERATÜR 

Sağlık harcamaları ile büyüme arasındaki ilişkiler literatürde farklı değişkenler 
ve modeller dikkate alınarak araştırılmaktadır. 

Grossman (1972)’a göre sağlık alanında yapılan harcamalar büyümeyi teşvik ed-
ici süreçleri ortaya çıkararak, büyüme üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Bu 
kapsamda Newhouse (1977) OECD ülke örneğini dikkate alarak yapmış olduğu 
araştırmada büyümenin sağlık harcamalarını pozitif yönde etkilediğini tespit 
etmiştir. 

Jones (1990) 1964-1984 yılları arasında ABD’de kamu harcamaları ve ekonomik 
büyüme arasındaki ilişkileri kukla değişkenler de kullanarak analiz etmiştir. An-
aliz sonuçlarına göre sağlık ve transfer harcamalarının büyümeyi olumsuz yönde 
etkilediği, ancak özellikle yerel yönetimler tarafından yapılan harcamaların 
büyümeyi teşvik ettiği belirlenmiştir. 

Dünya Bankası (1993)’na göre sağlık problemleri ekonomik gelişmeyi olumsuz 
yönde etkilemektedir. Kelly (1997) tarafından1970-1980 dönemi dikkate alına-
rak 73 ülke verilerinin analiz edildiği araştırma sonuçlarına göre sağlık harca-
malarının büyüme üzerinde anlamlı bir katkısının olmadığı tespit etmiştir. 

Bloom vd. (2001), beşeri sermayenin sadece yetenek olarak değil aynı zamanda 
sağlık açısından da değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Araştırma 
sonuçlarına göre, aynı zamanda sağlıklı olan nitelikli işgücünün toplam çıktıyı 
olumlu yönde etkileyeceği belirlenmiştir. Heshmati (2001) tarafından1970-
1992 dönemi dikkate alınarak, OECD ülkeleri üzerine yapılan bir araştırmada 
GSYH ile kişi başına düşen sağlık harcamaları arasındaki ilişki Solow modeli ile 
analiz edilmiştir. Analizler sonucu, söz konusu değişkenlerden sağlık harcama-
larında ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu 
tespit edilmiştir. 
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Beraldo vd.(2009), tarafından OECD ülkeleri üzerine yapılan bir çalışmada kamu 
ve özel sektör tarafından yapılan sağlık harcamalarının büyümeye olan etkisi an-
aliz edilmiştir. Analiz sonuçları, özel sektör tarafından yapılan sağlık harcama-
larına göre kamu sektörü tarafından yapılan sağlık harcamalarının büyüme 
üzerinde pozitif yönde daha fazla etkiye sahip olduğu görülmüştür. Çetin ve Ece-
vit (2010) tarafından 15 OECD ülkesi üzerinde yapılan çalışmada toplam sağlık 
harcamaları içinde kamu sağlık harcamalarının payı ele alınarak, sağlık harca-
maları ile büyüme arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Analizler sonucu, sağlık har-
camaları ile büyüme arasındaanlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. 

3.VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada Türkiye’nin de içinde bulunduğu 18 OECD ülkesi örneğinden ha-
reketle kişi başına düşen sağlık harcamasıbüyüme oranı (KBSH) ile büyüme (BO) 
arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Analizlerde kullanılan veri seti OECD’nin 
yanı sıra Dünya Bankasının veri tabanlarından derlenmiştir. Söz konusu veri 
tabanlarında dönem başlangıcına ilişkin aynı yıllara ait veriler bulunamadığın-
dan dolayı, analizlerde dönemler itibariyle birtakım farklılıklar söz konusu 
olmuştur. Bu kapsamda ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, İrlanda, İsveç, İsviçre, 
İzlanda, Japonya ve Norveç için 1971-2015, Avustralya ve Danimarka için 1972-
2015, Hollanda için 1973-2015, Türkiye için 1976-2015, Yunanistan için 1989-
2015, Polonya için 1991-2015, Fransa için 1992-2015ve son olarak Estonya için 
1997-2015dönemleri dikkate alınmıştır. 

Bu çalışmada KBSH ve BO değişkenleri arsındaki ilişkileri analiz etmek için 
Granger tarafından literatüre katılan Nedensellik testi tercih edilmiştir. Bu 
kapsamda ilgili değişkenler ADF birim kök testi ile durağanlık testine tabi tu-
tulmuştur. 

Zaman serisi analizlerinde oluşturulan serilerin durağan olmaması temel sorun-
lardan birisini oluşturmaktadır. Serilerin durağan olamaması durumu, model 
için kullanılan değişkenler arasında gerçekte var olmayan bir ilişkinin elde 
edilmesine neden olduğundan dolayı analiz sonuçlarının güvenilir olması için bir 
modelin tahmininden önce, modelin inşa edildiği değişkenlerin durağanlığının 
test edilmesi önemlidir. Modelde yer alan serilerin durağan olup-olmadıkları lit-
eratürde yer alan çeşitli birim kök testleri ile incelenmektedir(Uzgören ve Uz-
gören, 2005). 

Çalışmada serilerin zaman serisi karakteristiklerini incelemek için Dickey-Fuller 
(DF) ve Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testleri tercih edilmiştir. DF ve ADF 
testleri gecikme uzunluklarına duyarlı olduğundan, seçilecek uygun değer 
gecikme uzunluğu, yapılan hesaplamaları yanıltmayacak kadar küçük, aynı za-
manda hata terimleri arasında otokorelasyona sebep olmayacak kadar büyük 
olmalıdır (Çoban ve Özcan, 2013: 251). Durağan olmayan serilerle analiz 
düzmece regresyon (spurious regression) sorununun ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. Granger nedensellik testinde uygulanan yöntem ise aşağıdaki 
formüle göre ifade edilmektedir. Buna göre; 

𝑥𝑡 = 𝑐0 +∑𝑐𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑥𝑡−𝑖 +∑𝛽𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑦𝑡−𝑖 + 𝑢1𝑡 
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𝑦𝑡 = 𝑎0 +∑𝑎𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑦𝑡−𝑖 +∑𝛽𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑥𝑡−𝑖 + 𝑢2𝑡 

 

Burada m gecikme uzunluğunu, xt ve yt ilgili değişkenleri i gecikme değerini 
göstermektedir. Eşitliklerde yer alanu1t ve u2t hata terimlerinin birbirinden 
bağımsız oldukları varsayılmaktadır. Birinci denklem y’den x’e doğru (yx) 
nedenselliği test ederken; ikinci denklem x’den y’ye doğru (xy) nedenselliğin 
varlığını araştırmaktadır. 

4. ANALİZ SONUÇLARI 

Burada öncelikli olarak analizlerde dikkate alınan değişkenlerin durağanlığını, 
birim kök içerip içermediklerini belirlemek amacıyla ADF testine başvu-
rulmuştur. Analiz sonuçları Tablo-1’de yer almaktadır. 

Tablo- 4: ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

 BO KBSH 

Ülke t-İstatistik Olasılık t-İstatistik Olasılık 

ABD -4.774238 0.0003* -1.176990 0.6761** 

Almanya -5.619459 0.0000* -3.222721 0.0252* 

Avusturya -5.334030 0.0001* -4.218484 0.0017* 

Belçika -6.041718 0.0000* -3.026587 0.0401* 

İrlanda -1.559424 0.4945** -4.672323 0.0005* 

İsveç -5.092972 0.0001* -5.296109 0.0001* 

İsviçre -5.252364 0.0001* -3.687005 0.0077* 

İzlanda -4.637622 0.0005* -5.009761 0.0002* 

Japonya -4.173148 0.0020* -3.074870 0.0359* 

Norveç -3.108647 0.0331* -4.865746 0.0003* 

Avustralya -5.586919 0.0000* -2.851031 0.0599* 

Danimarka -5.469690 0.0000* -4.989071 0.0002* 

Hollanda -4.201166 0.0019* -2.848648 0.0602* 

Türkiye -6.761208 0.0000* -6.621518 0.0000* 

Yunanistan -1.796700 0.3737** -3.426402 0.0192* 

Polonya -4.443254 0.0028* -4.660120 0.0012* 

Fransa -3.387834 0.0217* -4.916457 0.0006* 

Estonya -3.245947 0.0348* -4.716964 0.0017* 

*p<.10,  **p>.10 



228 
 

Tablo-1’de yer alan test sonuçlarına göre ABD’nin KBSH, İrlanda ve Yunani-
stan’ın ise BO serilerinin seviyesinde durağan olmadıkları belirlenmiştir. Söz ko-
nusu serilerin birinci farkları alınmış ve analiz sonuçları Tablo-2’de düzen-
lenmiştir. 

Tablo- 5: Birinci Düzey ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

 BO KBSH 

Ülke t-İstatistik Olasılık t-İstatistik Olasılık 

İrlanda -4.512471 0.0008   

Yunanistan -5.159363 0.0003   

ABD   -5.596971 0.0000 

Tablo-2 incelendiğinde İrlanda ve Yunanistan’a ait büyüme oranı serilerinin ve 
ABD’ye ait KBSHBO serisinin birinci farklarının alınması halinde I(0) durağan 
hale geldikleri görülmüştür. Söz konusu değişkenlere ilişkin ADF testi durağanlık 
düzeyleri Tablo-3’de özetlenmiştir. 

Tablo- 6: ADF Test Sonuçları (Özet Tablo) 

Ülkeler BO KBSH 

ABD I(0) I(1) 

Almanya I(0) I(0) 

Avusturya I(0) I(0) 

Belçika I(0) I(0) 

İrlanda I(1) I(0) 

İsveç I(0) I(0) 

İsviçre I(0) I(0) 

İzlanda I(0) I(0) 

Japonya I(0) I(0) 

Norveç I(0) I(0) 

Avustralya I(0) I(0) 

Danimarka I(0) I(0) 

Hollanda I(0) I(0) 

Türkiye I(0) I(0) 

Yunanistan I(1) I(0) 

Polonya I(0) I(0) 

Fransa I(0) I(0) 

Estonya I(0) I(0) 

Kişi başına düşen sağlık harcaması ile büyüme arasında Granger anlamında bir 
nedensellik ilişkisinin bulunup bulunmadığını analiz etmek için Granger neden-
sellik testi yapılmış ve sonuçlar Tablo-4’dedüzenlenmiştir. 

Tablo- 7: Granger Nedensellik Testi Sonuçları 
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Ülke  Gözlem 
Sayısı 

F-İstatistik Olasılık 
Nedensel-
liğin Yönü 

ABD 

KBSH, Büyüme Oranının 
Granger nedeni değildir 

43 0.73924 0.4842 
Yok 

Büyüme Oranı, 
KBSH’nınGranger nedeni 
değildir 

 0.55172 0.5805 
Yok 

Almanya 

KBSH, Büyüme Oranının 
Granger nedeni değildir 

43 0.25822 0.7738 
Yok 

Büyüme Oranı, KBSH’nın 
Granger nedeni değildir 

 155.763 0.2238 
Yok 

Avusturya 

KBSH, Büyüme Oranının 
Granger nedeni değildir 

43 166.314 0.1141 

Yok 

Büyüme Oranı, KBSH’nın 
Granger nedeni değildir 

 229.999 0.2030 

Yok 

Belçika 

KBSH, Büyüme Oranının 
Granger nedenidir 

43 341.893 0.0431 
KBSH BO 

Büyüme Oranı, KBSH’nın 
Granger nedeni değildir 

 119.534 9.E-05 

Yok 

İrlanda 

KBSH, Büyüme Oranının 
Granger nedeni değildir 

43 209.299 0.1373 

Yok 

Büyüme Oranı, KBSH’nın 
Granger nedenidir 

 407.606 0.0249 
BO KBSH 

İsveç 

KBSH, Büyüme Oranının 
Granger nedeni değildir 

43 0.87229 0.4262 

Yok 

Büyüme Oranı, KBSH’nın 
Granger nedeni değildir 

 139.897 3.E-05 

Yok 

İsviçre 

KBSH, Büyüme Oranının 
Granger nedenidir 

43 465.228 0.0156 

KBSH BO 

Büyüme Oranı, KBSH’nın 
Granger nedeni değildir 

 244.723 0.1001 

Yok 
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İzlanda 

KBSH, Büyüme Oranının 
Granger nedeni değildir 

43 216.710 0.1285 

Yok 

Büyüme Oranı, KBSH’nın 
Granger nedenidir 

 580.686 0.0063 

BO KBSH 

Japonya 

KBSH, Büyüme Oranının 
Granger nedeni değildir 

43 0.93505 0.4014 

Yok 

Büyüme Oranı, KBSH’nın 
Granger nedeni değildir 

 0.78983 0.4612 

Yok 

Norveç 

KBSH, Büyüme Oranının 
Granger nedeni değildir 

43 132.157 0.2787 

Yok 

Büyüme Oranı, KBSH’nın 
Granger nedeni değildir 

 228.168 0.1159 

Yok 

Avustralya 

KBSH, Büyüme Oranının 
Granger nedeni değildir 

42 0.27822 0.7587 

Yok 

Büyüme Oranı, KBSH’nın 
Granger nedeni değildir 

 111.374 0.3391 

Yok 

Dani-
marka 

KBSH, Büyüme Oranının 
Granger nedeni değildir 

42 0.08576 0.9180 

Yok 

Büyüme Oranı, KBSH’nın 
Granger nedenidir 

 483.592 0.0136 

BO KBSH 

Hollanda 

KBSH, Büyüme Oranının 
Granger nedeni değildir 

41 0.35627 0.7027 

Yok 

Büyüme Oranı, KBSH’nın 
Granger nedenidir 

 279.681 0.0743 

BO KBSH 
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Türkiye 

KBSH, Büyüme Oranının 
Granger nedeni değildir 

38 0.30314 0.7405 

Yok 

Büyüme Oranı, KBSH’nın 
Granger nedenidir 

 350.906 0.0415 

BO KBSH 

Yunani-
stan 

KBSH, Büyüme Oranının 
Granger nedeni değildir 

25 0.33952 0.7161 

Yok 

Büyüme Oranı, KBSH’nın 
Granger nedenidir 

 367.392 0.0438 

BO KBSH 

Polonya 

KBSH, Büyüme Oranının 
Granger nedeni değildir 

23 0.08589 0.9181 

Yok 

Büyüme Oranı, KBSH’nın 
Granger nedeni değildir 

 194.750 0.1715 

Yok 

Fransa 

KBSH, Büyüme Oranının 
Granger nedeni değildir 

23 107.209 0.3632 

Yok 

Büyüme Oranı,  BSH’nın 
Granger nedeni değildir 

 0.28772 0.7534 

Yok 

Estonya 

KBSH, Büyüme Oranının 
Granger nedeni değildir 

17 118.560 0.3389 

Yok 

Büyüme Oranı, KBSH’nın 
Granger nedeni değildir 

 145.759 0.2712 

Yok 

Tablo-4’e göre %10 anlamlılık düzeyi dikkate alındığında, ABD, Almanya, 
Avusturya, İsveç, Japonya, Norveç, Avustralya, Polonya, Fransa ve Estonya’da 
KBSH ile büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. 
Buna karşın Belçika ve İsviçre’de kişi başına düşen sağlık harcamasından 
büyümeye doğru, İrlanda, İzlanda, Danimarka, Hollanda, Türkiye ve Yunani-
stan’da ise büyümeden kişi başına düşen sağlık harcamasına doğru tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. 
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5. SONUÇ 

Bu çalışmada kişi başına düşen sağlık harcaması (KBSH) ile büyüme arasındaki 
ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu 18 OECD üyesi ülkenin verileri dikkate alınarak analizler 
yapılmıştır. Analizlerde kişi başına düşen sağlık harcaması ile büyüme arasında 
ilişkiyi belirlemede Granger Nedensellik Testi tercih edilmiş ve değişkenlerin du-
rağanlığını belirlemede ADF birim kök testine başvurulmuştur. 

Dünya’da sağlık sisteminin ve sağlık harcamalarının finansmanı konusunda 
farklı modeller geliştirilmiştir. Bunlardan en önemlileridir genellikle OECD 
ülkelerince benimsenin Cepten Ödeme Modeli, Kuzey Avrupa ülkelerince tercih 
edilen Beveridge Modeli, Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkelerin yanı sıra bazı 
Güney Amerika ülkelerinde uygulanan Bismarck Modeli, özel sigorta şirketlerine 
ve özel sağlık kurumlarına dayalı ABD Modeli ve Türkiye gibi ülkelerde dikkate 
alınan Genel Sağlık Sigortası Modelidir. 

Yapılan analiz sonuçlarına göre 18 ülkeden sadece İrlanda ve Yunanistan’a ait 
büyüme serisinin ve ABD’e ait KBSH serisinin birinci farklarında I(1) durağan 
hale geldikleri, diğer serilerin ise seviyesinde I(0) durağan oldukları görül-
müştür. Granger Nedensellik Testi sonuçlarına göre ABD, Almanya, Avusturya, 
İsveç, Japonya, Norveç, Avustralya, Polonya, Fransa ve Estonya’da KBSH ile 
büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Buna 
karşın Belçika ve İsviçre’de kişi başına düşen sağlık harcamasından büyümeye 
doğru, İrlanda, İzlanda, Danimarka, Hollanda, Türkiye ve Yunanistan’da ise 
büyümeden kişi başına düşen sağlık harcamasına doğru tek yönlü bir nedensel-
lik ilişkisi tespit edilmiştir. 
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“SOUTH ASIA: FINANCIAL INTEGRATION IDEAS & PERFORMANCE OF ITS 
ECONOMY/CORPORATES VS. PEERS FROM OTHER DEVELOPING 

MARKETS” 
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ABSTRACT  

To understand where South Asia stands vis a vis peer regions, this paper looks 
at the performance comparison of South Asian economy vs regions like BRICS, 
ASEAN, NEXT-11, MINT, East Europe, etc, including projections from 2015-2020. 
It then compares performance comparison of South Asia's Top-200 companies 
vs companies from peer developing countries that make up BRICS, ASEAN, 
NEXT-11, MINT, etc. Once the relative standing of this region vs peers is estab-
lished, it looks at several financial integration ideas that can help leverage this 
economic opportunity into savings mobilization for capital. Apart from conven-
tional integration product ideas, it also looks at several unconventional financial 
integration ideas like medical tourism health insurance scheme, solar energy on-
grid scheme, master ETF & feeder fund structure, start-up exchange, frame-
works, etc between South Asian financial markets. It also looks at a SAARC Asset 
Class portfolio idea (CDCF portfolio) and compares it to market indices, and 
shows how it can increase the upside from multiple return enablers, while mini-
mizing the downside due to low-correlation constituents. Lastly, it addresses 
the main Geo-political challenge of the South Asian region by offering a solution 
of Anchor partner countries to be investors in such financial integration ideas. 
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PAPER  

Lee Kuan Yew, credited for converting Singapore into an economic success, once 
described ASEAN as “Unpromising Start, Promising Future”. This phrase can also 
describe the South Asian bloc (SAARC), which has seen few successes as geopol-
itics slowed progress. While other blocs of developing countries look more pop-
ular, all is not rosy with them either; be it due to slowdown, inflation, unemploy-
ment, commodity prices, etc. In comparison, South Asia doesn’t look too bad. 
SAARC is an ideal combination of Emerging and Frontier markets with high 
growth and low correlation to each other. While India is the largest, others like 
Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan and Nepal are not small either. In fact, they are 
larger than the smaller economies in the peers like Next-11 or ASEAN. Even these 
groups are skewed towards Korea, Mexico, Thailand, Indonesia, etc. Moreover, 
the other (Ex-India) markets of South Asia have seen an improvement in their 
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metrics relative to India. Return on Equity and Profit Margins of top companies 
in Pakistan and Bangladesh have improved relative to India; while Sri Lankan 
companies have seen buoyant topline growth. These fundamentals cannot be ig-
nored. Investors may argue why they should look at SAARC asset class, and it is 
better to look at India or Frontier markets (FM) separately as asset classes. How-
ever, this combined package helps counter volatility of a single-market exposure. 
A South Asia portfolio can increase the upside from multiple growth enablers, 
while minimizing downside due to low-correlation constituents. India benefits 
from the growth and low-correlation of SAARC’s FMs, while the FMs benefit from 
India’s size. Such an asset class may also hasten country-specific funds for South 
Asian FMs, as current FM funds have only a small allocation to them. 

Performance of its Economy vs. Peers: Economic projections show the oppor-
tunity of SAARC vs peer regional groups of developing markets like BRICS, 
ASEAN, Next-11, CIVETS, East Europe, EAC, etc. IMF’s country-wise projections 
show SAARC outpacing others in Real GDP during 2014-2020. Not only is the 
projected growth in SAARC touted to be higher than any other peer group, but 
that of SAARC Ex-India is also higher than any other peer group. This shows the 
growth opportunity of the other markets comprising SAARC. SAARC’s growth 
ranks highest even in nominal GDP, not only in real GDP. Nominal GDP has its 
relevance, as we are showcasing investment opportunity. Equity/debt perfor-
mance is derived from the profits/EBITDA, which is derived from the revenues. 
Revenues can be impacted by both price and quantity, wherein price is an indi-
cator of inflation in that country. Difference between nominal and real GDP is this 
price factor (inflation), which is relevant when showcasing an equity/debt in-
vestment opportunity of local companies. 

 

Not only is the growth higher, SAARC’s projected GDP CAGR in the next 6 years 
will exceed the historical GDP CAGR of the previous 6 years, both in terms of real 
GDP and nominal GDP. This differential is even wider in case of SAARC ex India. 
No regional group but for BRICS, Next-11 and East Africa is set to see a significant 
positive differential, not even ASEAN, the Asian regional peer. Nevertheless, 
BRICS would be impacted by slowing growth in China, Brazil and South Africa. 
ASEAN would see high growth in Myanmar, Vietnam and Philippines, but these 
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comprise a small proportion within ASEAN. East Europe ex Russia would see a 
pick-up due to revival in the former-Yugoslav republics.  

 

But growth is not sufficient; what also matters is the Size created. Size creates 
the rationale to invest big-time in that market, as it offers economies of scale and 
operational efficiencies. The incremental GDP that would be created in the next 
6 years is the largest in SAARC, after only BRICS. That scale of output will need 
capital to fuel it, translating into opportunity for finance. BRICS ex China, on the 
other hand, is far lower due to pressures in Russia. No other group, not even 
ASEAN or Next-11, would create the sheer economic size as SAARC.  

 

Not only is SAARC a large consumer base, it is building production capabilities 
across knowledge, services and manufacturing sectors. Even incremental capital 
formation is amongst the highest in SAARC. Using IMF data for proportion of pro-
jected investment to GDP and real GDP, we estimate the capital formation be-
tween 2014 and 2020. The incremental investment in SAARC is one of the high-
est, reflective of the growth in Real GDP and its incremental size, as seen in the 
earlier graphs. Next-11 is only marginally ahead. BRICS is ahead, but BRICS ex 
China ranks way lower. Even ASEAN would see lower investments than SAARC. 
SAARC ex India may be smaller in size, but those countries will see an even higher 
rate of capital formation than India.  SAARC also has a locational advantage in 
terms of exploiting value-chain opportunities to enhance its economic prospects 
even further. Next-11 comprises countries which hardly have any proximity or 
synergy with each other’s economies.  
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But economic growth and size are not sufficient; what also matters in savings. 
Savings will determine how much purchasing power the population has for its 
future, especially to spend on discretionary products and services. SAARC ranks 
high in savings growth, savings rate, and aggregate savings as of 2020, in com-
parison to peer regional groups. Financial market penetration is still low in this 
region, so there is headroom to expand in order to mobilize local savings into 
financial markets and fuel this expected growth. Using IMF data for proportion 
of projected gross savings to GDP, we estimate the savings pool in these regions 
as of 2020. The size of the bubble in the graph denotes the size of the savings 
pool in $ billion as of 2020. Apart from savings size and growth, we also look at 
the savings to GDP ratio which is the savings rate. Savings rate is crucial since it 
has a double-benefit; not only is GDP increasing leading to savings growth, but 
the proportion saved is also increasing.  

 

Quadrant 1 in the graph denotes regions which would see high CAGR in savings, 
but the savings rate is a bit lower. Quadrant 2 shows regions with both high sav-
ings growth and savings rate. Growth in savings is amongst the highest in both 
SAARC and SAARC Ex-India. While SAARC ex India will also see high growth in 
savings, it is in Quadrant 2 because Pakistan has comparatively lower savings 
rate. The current savings rate of Pakistan is a glaringly low 13%. This needs to 
increase, given Pakistan’s weight within SAARC.  
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But savings is not sufficient; what also matters is the distribution of the income. 
UNDP data shows that SAARC nations have a lower Gini’s Coefficient as com-
pared to other regions. This is based on a simple-average of country coefficients, 
not a weighted average. This shows the relatively higher level of income concen-
tration in other markets, which restricts their addressable consumer base itself.  

Performance of its Corporates vs. Peers: As this economic story unfolds, it 

should translate into a financial story. This is a key reason to look at the SAARC 
asset class. Performance of Top-200 listed companies in each of NSE India, KSE 
Pakistan, DSE Bangladesh and CSE Sri Lanka (as per Jun 2015 MCap) shows that 
the ROE and Margins of companies in Pakistan and Bangladesh have improved; 
while Sri Lanka has seen buoyant topline growth. Moreover, this was at much 
lower leverage than Indian companies, indicating they still have further room to  

raise capital if needed for expansion. (Nepal, Maldives and Bhutan are not cov-
ered in Bloomberg). 

ROE is highest in Pakistan and Bangladesh. Moreover, Pakistan maintained its 
ROE while it has declined in other countries. Profit margins and asset turnover 
are driving the ROE in Bangladesh, indicating efficient management of opera-
tions. Pakistan has also seen improved ROE owing to asset turnover and profit 
margins, indicating efficient management of resources. Taking on leverage can 
take this growth further, as long as it is in acceptable limits. Leverage creates 
capacity to fuel future growth, and grow the ROE in the long-term.  

If one compares its corporate performance to peer markets from other develop-
ing countries – which make up groups like BRICS, ASEAN, MINT, etc – the perfor-
mance of South Asian markets has still been better. This looks at Bloomberg data 
of performance of Top-200 listed companies in each of these developing markets 
(as per Mar 2014 MCap), including Vietnam, Indonesia, Thailand, Philippines, 
Egypt, Mexico, Nigeria, Turkey, China, Malaysia, Russia, Brazil, apart from the 
South Asian markets. 
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Profit margins of corporates of Sri Lanka, Bangladesh and India improved from 
2011 to 2014. Even Pakistan, which saw a marginal dip in 2014, has maintained 
margins above the average of other developing countries.  

 

Pakistan, and other markets in South Asia, have seen ROE improve, due to better 
asset turnover and leverage. Leverage still remains low in South Asian markets 
in comparison to most developing markets, which shows further headroom to 
raise debt and grow the business without breaching acceptable debt/equity lev-
els. This is a key observation, given the over-leveraged nature of most corporate 
sectors in the world today.  

 

 

Lastly, while the size of the companies in this region are still small to the devel-
oping market peers, in terms of profit per company; it is important to note that 
these metrics have been improving in South Asian markets in recent years while 
that in peer markets like Thailand, Malaysia, Indonesia, Mexico, Turkey, Egypt, 
Russia, Brazil, etc has seen this taper off. Approx. 20-30% of the economic output 
in markets like Bangladesh, Pakistan and India comprises of Industries segment, 
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but the larger proportion of this is comprised of SME and MSME. Large corpo-
rates thus form a small portion of their industrial base; and it is well accepted 
that larger companies are able to create more jobs incrementally, become more 
competitive due to better access to technology and innovations, and pay higher 
taxes to the government raising fiscal income. The smaller companies in South 
Asia have to become big, if the economic opportunity has to translate into socio-
economic growth for its people.  

 

Most SAARC markets have low-correlation to each other, as measured by the 
quarterly returns of the indices from Dec 2009 to Jul 2015. This is owing to the 
low business and investment linkages between them. Their growth drivers are 
mostly internal, like domestic consumption or exports in specific sectors to the 
West. As the intra-SAARC linkages deepen, the correlation may gradually in-
crease. But till that time, it will help reduce the downside risk as the volatility of 
one is countered by the others, while the portfolio gains from their growth. 

 

 

Purpose of Financial Integration ideas: The objective is to discuss possible fi-
nancial products/activities which this region could explore to help realize this 
economic opportunity. Such products can mobilize investment flows into re-
gional markets, by providing scope for diversification, yield and risk mitigation; 
building product depth of the markets; and reducing information opacity. Ideas 
discussed include both conventional and unconventional ones. Unconventional 
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ideas convert SAARC’s unique challenges into ideas for financial markets. Prod-
ucts also have to be viable. Hence, a focus is on how to deepen awareness of new 
/markets so that asset flows increase.  

1. SAARC Asset Class – SAARC “CDCF” Portfolio Basket Idea 

In a region which is unexplored as an asset class, performance will be the king-
maker. One such idea includes the writer’s CDCF Portfolio basket for the SAARC 
asset class, which selects the best fundamental-performers on a rolling basis. The 
purpose is to identify a portfolio idea to represent the SAARC asset class, by pick-
ing the top performing stocks based on an investment framework. This looked at 
a concentrated portfolio idea which can perform better than benchmarks. This 
‘Consistent Dividend Consistent Fundamental’ idea was on the premise that in-
vesting in a concentrated portfolio of consistent dividend paying stocks which 
have achieved consistency (on rolling-basis) in their fundamental performance 
at low leverage is better. We conduct a similar CDCF basket experiment in 
SAARC, using Bloomberg data for 3,151 companies, made up of NSE India, KSE 
Pakistan, DSE Bangladesh and CSE Sri Lanka. The outcome from 3 rounds of 
back-testing done for CY2012, CY2013 and CY2014 throws interesting results of 
the basket’s NAV vis a vis the popular benchmarks. While the NAV’s composition 
was overtly skewed towards India in the initial periods of the back-testing cycles, 
the last couple of quarters have seen Pakistan gain within the basket. The tables 
below show a comparison of the CDCF Basket’s returns and volatility per year 
with some of the relevant benchmark indices. The tables also show the correla-
tion and alpha of the basket with the indices. 
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2. SAARC Master ETF with Country-wise Dual Feeder/Investment Funds 

This is a Master-feeder fund structure using ETF and Open-end fund concepts, to 
channelize monies from multiple countries to equities of multiple countries. It is 
like any foreign-equity based fund which is sold to more than one country, with 
a few tweaks in view of SAARC’s unique challenges so that it can plug-and-play 
into specific markets the investor wants. The single fund can be broken into a 
master and dual feeder/investment structure, wherein country-wise feeder 
funds feed the monies into the single entity from the different countries, and the 
investment from the single entity into different countries is done from country-
wise investment funds – hence the usage of “dual”, as a dual feeder-investment 
fund structure works with the master fund. 

3. Medical Tourism Health Insurance Product 

A medical tourism health insurance scheme can democratize access to critical 
healthcare through medical tourism, yet in an affordable way through insurance 
scheme. Demand for specialized healthcare is increasing, along with relative un-
affordability by majority of the population and dispersed availability of facilities. 
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A product like this can make healthcare accessible and affordable, while mobiliz-
ing local monies into an investment portfolio for investing in SAARC asset class. 
The rationale is to provide ‘Access’ and ‘Affordability’ for quality healthcare to 
every citizen across SAARC by creating a common insurance pool. 

4. Solar Energy Bonds 

Funding products for solar energy on-grid projects can help mitigate one of its 
critical challenges – energy. If infrastructure or power bonds can be workable 
solutions to raise funds for greenfield electricity generation projects, they why 
not solar energy bonds to raise funds for large-scale solar energy development 
parks? Solar Energy bonds would largely work the same way. The relevant nodal 
agency in the countries developing the projects can issue the solar bonds to the 
public. The bond would be based on that country’s prevailing reference interest 
rate, and a mark-up premium over that interest rate which gives the bond-holder 
the appeal of higher yields. Issuance would be limited to one country, since the 
interest rates have to be accordingly. 

5. Mutual Fund Passporting Scheme  

This explores the possible sale of mutual funds of one member country to the 
other member countries, by working on uniformity of fund prospectus contents, 
guidelines for distributors, etc. This is useful where country B offers limited in-
vestment opportunities, and hence country A opens up more investible opportu-
nities to the investors in country B, aiding new asset mobilization and potential 
investment returns from regional markets. A mutual fund passport can take off 
at a bilateral level, if it is not possible to launch across all countries at one-go. 

6. SDR Cross-Border Listing (like GDR listings)  

This explores a listing structure for foreign equities in the local markets through 
the depository receipt route. Listing in another country’s exchange is a popular 
method of cross-border integration, facilitating capital-raising by those who 
need it from the country which has surplus capital. But this also means “single-
stock” exposure, which may not be the best course at the initial stage in SAARC’s 
financial market integration given that the awareness of each other’s economies 
and companies is still low. 

7. Cross-Country Index Futures 

This looks at cross-country index futures, either on bilateral basis or on a SAARC 
asset class, as a product that can connect the local investors with the regional 
markets. Mini-future contracts have also been introduced by the exchanges 
which have smaller lot sizes as compared to the original contracts. A SAARC asset 
class index future can also explore the option to list on exchanges in international 
financial centres, not just the regional exchanges. 

8. Incubation for Start-ups for a SME listing platform 

This looks if a boost to SAARC-based start-ups through incubation services can 
help them scale up, and thus emerge list on a SAARC SME listing platform even-
tually. This will help increase the pipeline of quality-investible companies in the 
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future, thus fuelling market size in future. Many start-ups are focusing on emerg-
ing business themes in their countries, and hence can become an ideal proxy of 
benefiting from the sectors of opportunity in each of those markets. London 
Stock Exchange’s Elite Programme is an example of a consultative approach used 
by a stock exchange for mentoring new companies (though this looks at SME 
firms). 

9. Trading Link between SAARC Exchanges 

Trading Link connects regional exchanges, to facilitate trading in all the listed 
securities by both regional investors and global institutional investors. For re-
gions which are keen to attract institutional interest, this technology-based solu-
tion ensures minimal latency at lowest cost. Trading Link as a concept has a prac-
tical usage for global institutional investors. If any region wants to evince more 
interest from global investors, this is one sure way. Structure of a typical Trading 
Link operates in a Hub-and-Gateway system, like the ASEAN Link. 

10. SAARC International Financial Centre SEZ  

Implementing a harmonious framework across each country has its own chal-
lenges of countering bureaucracy, delays, and lack of will. However, making a 
separate IFC wherein it would house the requisite regulatory framework for spe-
cific integration projects might be an option - if it separates out the country’s 
existing set of regulations with the new regulations needed to participate in re-
gional integration. This still means achieving a harmonious framework agreeable 
across all members, but it separates it for the integrated products specifically. 

11. Thematic Publications, Inv Frameworks 

The purpose is whether thematic publications, investment frameworks can help 
disseminate information on the region’s emerging opportunities and ideas. This 
can help address the lack of investor awareness of the regional markets and of 
SAARC’s opportunity. The existing research reports brought out by the broker-
age houses in these countries has a limitation for the SAARC objective. They focus 
on a specific country, not on the region per se. Deepening the awareness of the 
region’s investors about the regional economy is a critical imperative to deepen 
the interest in integrated products; only then will the acceptability increase.  

12. Turnkey Consulting, Training for New Products/Markets 

Every integration idea need not be a product; it can also be a service. Consultancy 
to introduce new products in the smaller markets is a precursor to launching in-
tegrated products in those markets. This also involves investor education for the 
local investors. These can build acceptability once integrated products are even-
tually launched.  

Geopolitical realities in South Asia: Any integrated product has to take into 
consideration ground-realities. Bringing in an anchor partner might help counter 
implementation challenges in a geopolitically-sensitive SAARC. Such a country 
has to be one with (a) strong economic partnerships with SAARC members indi-
vidually, (b) has government/institutional-backed entities involved in invest-
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ments businesses, (c) is eyeing earning investment returns from making over-
seas investments from its forex reserves, and (d) is in proximity to SAARC to lev-
erage mutually beneficial regional value-chain opportunities in future. Given 
these criteria, Asian countries like China, Japan or South Korea come to mind, 
apart from Western countries like USA, UK or Germany. All of them have eco-
nomic interests in varying degree with most of the SAARC members individually, 
and may hold sway over them to an extent. If any of them do participate, they can 
gain by investing in the capital markets of a resurging SAARC economy. That does 
not harm its bilateral economic projects with the individual members, hence that 
should not be perceived to pose any threat to its bilateral projects. If at all, it is 
gaining a new avenue of investment returns from SAARC asset class. SAARC 
members may resist inclusion of an influential non-member like China, Japan or 
USA, due to fears that it will influence regional decision-making.  However, one 
can draw the lines on the roles in the MoUs itself, making it clear that the role of 
such an anchor partner is only as a pure-play investor in the SAARC asset class. 
While this is easier said than done; however, any integration project in SAARC 
will always face headwinds.  

China, Japan or USA may need this proposal as much as SAARC: It is important to 
remember that all these nations are also seeking external investment opportuni-
ties today, to offset to their domestic slowdown to some extent. Hence, they may 
have an interest in a SAARC project if it can yield attractive investment returns. 
Let us take China’s case, since China is a disproportionately large bilateral part-
ner of most SAARC members. China is seeing some slowdown as increase in wage 
rates led to some global manufacturers shifting production. China has already 
shown its intent towards earnings returns from overseas investments. An invest-
ment in a region like SAARC may add value to its investment portfolio.  

Conclusion: Given the current state of maturity in the region’s markets, some 
ideas may be implementable now; while some may be implementable in the fu-
ture as the markets mature. A South Asia asset class can increase the upside from 
multiple growth/return enablers, while minimizing the downside due to low-
correlation constituents. South Asia has young demographics with a relative ab-
sence of long-term social security – thus, a longer earning life with a search for 
long-term inflation-beating investment products. Recent years have seen an in-
crease in cross-border private investment flows in search of better yields. But 
the number of foreign portfolio funds investing in geographies of South Asia is 
still lower than those who have allocation to Russia, Brazil or China. Any change 
in allocation weights may move those monies, at least part of it, into developing 
countries with relatively better outlook. These funds are critical counter-parties 
in financial markets. All in all, it is an opportune time to look at South Asia. Recent 
years have seen new governments in member countries stressing their commit-
ment towards economic development and regional relations. It makes it a hot 
iron to strike now. 

References: 

Almekinders, Geert; Fukuda, Satoshi; Mourmouras, Alex; Zhou, Jianping, 'ASEAN financial 
integration’, IMF Working Paper, [web page], https://www.imf.org/exter-
nal/pubs/ft/wp/2015/wp1534.pdf, (accessed May 2015).   



246 
 

All Africa, ‘East Africa: EAC Capital Markets Integration to Delay’ [web page], http://allaf-
rica.com/stories/201502100647.html, (accessed Aug 2015).   

ASEAN Capital Markets Forum, ‘The implementation plan’, [web page], 
http://www.theacmf.org/ACMF/webcontent.php?content_id=00014, (accessed Aug 
2015).   

Asia Asset Management, ‘ASEAN’s CIS fund passport scheme goes live’, [web page], 
http://www.asiaasset.com/news/ASE-
ANs_CIS_fund_passport_scheme_goes_live2708.aspx, (accessed June 2015).   

Asia ETrading, ‘The ASEAN trading link explained’, [web page], http://asiaetra-
ding.com/the-asean-trading-link-explained/, (accessed July 2015).   

Bloomberg, Equity Search function, [data base], (accessed June 2015).   

Bombay Stock Exchange, ‘The 5 P's of Listing Process on BSE SME’ [web page], 
http://www.bsesme.com/static/getlisted/listingprocedure.aspx?expandable=0, (acces-
sed May 2015).   

Colombo Stock Exchange Sri Lanka, 'Annual Report 2014’, Ooburoshiki, [web page], 
https://www.cse.lk/pdf/CSE_Annual_Report_2014.pdf, (accessed July 2015).   

Dow Jones Indices, 'Dow Jones SAFE 100 Index Methodology, [web page], 
https://www.djindexes.com/mdsidx/downlo-
ads/meth_info/Dow_Jones_SAFE_100_Index_Methodology.pdf, (accessed May 2015).   

Entrepreneur, ‘Getting Started With Business Incubators’ [web page], https://www.ent-
repreneur.com/article/52802, (accessed May 2015).   

Eurex Exchange, ‘Number of Cross-Listed Futures Doubles as Investors Search for Better 
Access to Global Markets’, [web page], http://www.eurexchange.com/exchange-
en/about-us/news/496424/, (accessed June 2015).   

Financial Times, 'Singapore urges closer Asean markets integration’ [web page], 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/50d42aa6-10d1-11e5-9bf8-
00144feabdc0.html#axzz48bjtYqNu, (accessed July 2015).   

Fund Selector Asia, ‘Five funds approved ASEAN passporting initiative’, [web page], 
http://www.fundselectorasia.com/news/1020966/funds-approved-asean-passporting-
initiative, (accessed June 2015).   

Go ASEAN, 'ASEAN a top destination for medical tourism’ [web page], http://www.goa-
sean.com/stories/asean-a-top-destination-for-medical-tourism, (accessed June 2015).   

Goyal, Ashima, 'The future of financial liberalization in South Asia', United Nations ESCAP 
Development Papers 1203, June 2012. 

Hassan, Tariq, 'Integration of capital markets in SAARC region: Critical issues and pers-
pective’, [web page], http://secp.gov.pk/CS/ChairmanSpeeches/PDF/280804 
_SAFA_Delhi.pdf, (accessed May 2015).   

Hong Kong Exchange, ‘Shanghai-Hong Kong Stock Connect programme’ [web page], 
http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/videos.html, (acces-
sed Aug 2015).   



247 
 

247 

International Monetary Fund, ‘World Economic Outlook Database April 2015’, [web 
page], http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx, (ac-
cessed June 2015).   

Investment Europe, 'Mexico joins MILA’ [web page], http://www.investmenteu-
rope.net/regions/latin-america/mexico-joins-mila/, (accessed Aug 2015).   

Kejriwal, Arun, ‘Standard Chartered Bank PLC IDR Issue listing’, [web page], 
http://ak57.in/listing/standard-chartered-bank-plc-idr-issue-listing/2213/, (accessed 
July 2015).   

Lanka Bangla Securities Ltd, Bangladesh, 'Market Pulse Issue July 2015’, [web page], 
http://lankabd.com/mubasherFileServer/File.Re-
ports_Zip_File/MP%20July%202015%20full%20for%20web/MP%20July%202015%2
0full%20for%20web/FLASH/FLASH/index.html, (accessed July 2015).   

Lexology, 'Funds passporting in Asia has arrived’ [web page], http://www.lexo-
logy.com/library/detail.aspx?g=2b43e115-7ff1-4e36-8883-00bd34112fc6, (accessed 
June 2015).   

Live Mint, India, 'India medical tourism industry to reach $6 billion by 2018: report’ [web 
page], http://www.livemint.com/Home-Page/NX5IF0yZtnkCFz4vzxtt5N/India-
medical-tourism-industry-to-reach-6-billion-by-2018.html, (accessed June 2015).   

Live Mint, India, 'What is an IFSC and how does it work?’ [web page], http://www.live-
mint.com/Industry/XmEtCCZklNL5w0LmQ9K7lJ/What-is-an-IFSC-and-how-does-it-
work.html, (accessed July 2015).   

London Stock Exchange, ‘Elite Programme’ [web page], http://www.lseg.com/areas-
expertise/our-markets/borsa-italiana/equities-markets/raising-finance/elite, (acces-
sed May 2015).   

Maldives Stock Exchange, 'Market Statistics’, [web page], http://www.maldivesstoc-
kexchange.com.mv/#mse_market-statistics, (accessed July 2015).   

McKinsey & Company, 'Capturing Southeast Asia’s financial-system opportunity’, [web 
page], http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/captu-
ring-southeast-asias-financial-system-opportunity, (accessed Sep 2015).    

McKinsey & Company, ‘How they fell: The collapse of Chinese cross-border listings’ [web 
page], http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-fi-
nance/our-insights/how-they-fell-the-collapse-of-chinese-cross-border-listings, (acces-
sed Aug 2015).   

Morningstar, 'Frontier Markets begin to emerge’, [web page], http://corporate.mor-
nings-
tar.com/US/documents/ResearchPapers/Morningstar%20Frontier%20Investing%20D
ec%2014.pdf, (accessed May 2015).  

Motilal Oswal Asset Management, 'ETF FAQs’, [web page], http://mostsha-
res.com/knowledge-centre/etf-faqs, (accessed May 2015).   

Motilal Oswal Asset Management, 'MOSt Shares Nasdaq 100 FAQs’, [web page], 
http://mostshares.com/knowledge-centre/etf-product-faqs/n100, (accessed May 
2015).   



248 
 

National Stock Exchange of India, ‘Emerge: The SME exchange’ [web page], 
https://www.nseindia.com/emerge/, (accessed May 2015).   

National Stock Exchange of India, ‘Indian Depository Receipts (for foreign companies 
who want to issue)’, [web page], https://www1.nseindia.com/corporates/con-
tent/ind_dep_rec.htm, (accessed July 2015).   

Nepal Stock Exchange Limited, 'Annual Report 2015’, [web page], http://www.nepals-
tock.com/uploads/files/reports/80f041bba22eeba58356736c06875924.pdf, (accessed 
July 2015).   

Nikkei Asian Review, Japan, ‘Punching above his weight in ASEAN and beyond’, [web 
page], http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Punching-above-his-
weight-in-ASEAN-and-beyond, (accessed June 2015).   

Nishith Desai Associates, 'Fund Structuring & Operations’, [web page], http://www.nis-
hithdesai.com/fileadmin/user_upload/pdfs/Research%20Papers/Fund_Structu-
ring___Operations.pdf, (accessed July 2015).   

Press Information Bureau, Government of India, 'Trade with SAARC Nations’, [web page], 
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=93409, (accessed May 2015).   

Quartz News, ‘China is building a massive solar plant in the Gobi desert’, [web page], 
http://qz.com/463406/china-is-building-a-massive-solar-plant-in-the-gobi-desert/, 
(accessed July 2015).   

Reuters News, ‘Hong Kong-Shenzhen connect launch date announcement delayed’ [web 
page], http://www.reuters.com/article/hongkong-shenzhen-connect-idUSB9N0Q600B 
20150616, (accessed Aug 2015).   

Reuters News, 'Singapore bourse hopes Southeast Asia will copy HK-Shanghai stock link’ 
[web page], http://www.reuters.com/article/us-sgx-ceo-asean-idUSKBN0L12NH 
20150128, (accessed July 2015).   

Royal Bhutan Securities Exchange, 'Annual Report 2014’, [web page], 
http://www.rsebl.org.bt/upload/Annual_Reports/2014.pdf, (accessed July 2015).   

Securities and Exchange Commission of Bangladesh, 'Annual Report 2013’, [web page], 
http://www.sec.gov.bd/, (accessed July 2015).   

Securities and Exchange Commission of Pakistan, 'Annual Report 2015’, [web page], 
http://www.secp.gov.pk/annualreport/2015/Annual-Report-2015.pdf, (accessed July 
2015).   

Securities and Exchange Commission of Sri Lanka, 'Annual Report 2014’, [web page], 
http://www.sec.gov.lk/?p=8664, (accessed July 2015).   

Solar Power for Ordinary People, ‘Solar Parks in India’, [web page], https://livingonso-
larpower.wordpress.com/2015/02/24/solar-parks-in-india/, (accessed July 2015).   

South China Morning Post, Hong Kong, 'AIIB outbound investment agenda is key to 
China’s economic rebalancing’, [web page], http://www.scmp.com/comment/insight-
opinion/article/1802993/aiib-outbound-investment-agenda-key-chinas-economic, (ac-
cessed June 2015).   

Thavaramara, Tipsuda, 'Progress and Issues in capital markets integration: ASEAN expe-
rience’, OECD, [web page], 



249 
 

249 

The China Post, ‘Taiwan, Singapore to create link between stock markets’ [web page], 
http://www.chinapost.com.tw/taiwan-business/2014/09/11/416910/Taiwan-Singa-
pore.htm, (accessed Aug 2015).   

The Daily Star, Bangladesh, 'Controlling remittance outflow to India’, [web page], 
http://www.thedailystar.net/controlling-remittance-outflow-to-india-58831, (accessed 
July 2015).   

The Hindu, India, 'China and SAARC’, [web page], http://www.thehindu.com/ 
2004/07/19/stories/2004071905151100.htm, (accessed May 2015).   

The International Banker, 'Colombia, Chile and Peru move to integrate foreign exchange 
markets’ [web page], http://internationalbanker.com/banking/colombia-chile-and-
peru-move-to-integrate-foreign-exchange-markets/, (accessed Aug 2015).   

https://www.oecd.org/finance/financial-markets/44921142.pdf, (accessed June 2015).   

The Trade, ‘Asia leads the pack in cross-listed futures’, [web page], http://www.thetra-
denews.com/news/Regions/Asia/Asia_leads_the_pack_in_cross-listed_futures.aspx, (ac-
cessed June 2015).   

Ventures Africa, ‘Integrating East Africa’s markets’ [web page], http://venturesaf-
rica.com/intergrating-east-africas-markets/, (accessed Aug 2015).   

Yahoo Finance, ‘Major World Indices’, [web page], https://in.finance.yahoo.com/intlindi-
ces?e=asia, (accessed June 2015).   

Zongyi, Liu, ‘China’s Economic Relations with SAARC: Prospects and Hurdles’, China Ins-
titute of International Studies Paper, [web page], http://www.ciis.org.cn/english/2014-
12/01/content_7409453.htm, (accessed May 2015).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



250 
 

TIME MANAGEMENT CULTURE AND SOCIETY COMPARISON 

Adnan Celik*   Ibrahim Jarjees Mustafa†   Tahir Akgemci‡ 

 

ABSTRACT 

The French philosopher Voltaire draws all attention to an interesting problem in 
his work "A Mystery of Fate"; What is the longest, the shortest, the slowest, the 
smallest and the largest of everything in the world, the most neglected and the 
most regretted, nothing without which can not be done? The answer is "time" 
(Akgemci and Çelik, 2016: 1). Time can be divided into physical time, biological 
time and psychological time.  Many people use time, which is not measurable, 
with chance and chance factors.  An individual, society, organization, etc. The un-
derstanding of time is crucial for the success of institutions regardless of their 
profession. To be successful, it is necessary to use effectively and efficiently when 
it is impossible to save, only to be consumed and lost and to be brought back.  
This necessity has revealed the concept of "time management". "Time Manage-
ment Culture and Society Comparison" is a theoretical dimension. Here; Time 
concept and history development, time management concept and scope, and 
time management culture and society comparison sections. At the end of the 
work, the suggestions are listed. 

Keywords: Time, Time Management Culture Comparison 

1. INTRODUCTION 

There are a lot of facts both in human life and social life. Time is one of these. 
Time is also very important for business management. Globalization and increas-
ingly competitive environments require time to be used effectively. Managers 
have to apply time management effectively at the individual and organizational 
level (Şimşek and Çelik, 2016: 303).  

According to Adair and Adair (1988 & 1996), time is a difficult resource.  The 
time spent can not be replaced, nor can it be turned back. There is nothing more 
important than gaining time for people and learning to use it wisely. 

According to Eren (1996), the real problem that people face in using time is how 
time can be used more efficiently.  For this reason, one of the primary goals is to 
minimize the time spent on a job by maximizing production capability.  Because 
when it can not be saved, it is only consumed and lost, and it is not possible to 
bring it back, it needs to be used effectively and efficiently.  This necessity points 
to the importance of the concept of "time management". Cüceloğlu (1997) argues 
that, from a different point of view, this concept requires the use of the concepts 
of directing the individual within a certain timeframe or using time for an active 
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life, instead of managing the time when the flow can not be changed or can not 
be frozen (Aydın and Gürbüz, 2012: 2).  

The time phenomenon can be evaluated differently from the collection from the 
society. Time is important in thought and use in the cultural dimension. This 
study is aimed at comparing societies with the time management culture per-
spective. This study is made up of three separate titles. In the title "Time Concept 
and Historical Development", time concept and historical development of time 
dimension are explained. Then the title "Time Management Concept and Scope" 
is given. The last part is titled "Time Management Culture And Society Compari-
son". Here; the main topics of this course are the interaction of society, time and 
culture, the time perception of primitive societies, the general time perception of 
eastern societies, and the general comparison of time management culture: asia, 
europe and the american dimension. The study was finally completed with "Con-
clusion and Suggestions". 

2. TIME CONCEPT AND HISTORICIAL DEVELOPMENT 

2.1. Time Concept 

Time is defined as the period of time in which a Turkish language dictioanary is 
passed, passed or passed in a work or formation. Time, community gathering, 
different parts of a different society, and It shows adversity. When management 
in time is referred to in business management, Tune should be understood. Be-
cause, it is not possible for a person to control the flowing time (Akat, Budak and 
Budak, 1994: 419). In the word sense, time is a continuous process (apart from 
the control of the individual, where the events come from past to present and 
follow each other correctly (Smith, 1998: 24). 

However, even though time is known, it is a universal concept that is difficult to 
define (McDougle, 1987:111). We can see that what the individual created in his 
mind It is an abstract concept without the head and the end of which those who 
go will be thought (Sucu, 1996: 3). In other words Time is an act of passing. As-
suming for a moment that everything in motion on the stage is stopped ıt can not 
be mentioned in the case of time in such a static environment (Özgen and Doğan, 
1997: 137). 

Time is a unique resource, as most say it is cut. Money, materials, machinery and 
human skills unlike sources, time is an irreplaceable, irreplaceable, non-irre-
versible source that goes on and on continuously (Eilon, 1993: 255). 

Time is inexcusable, with all the people equally flowing with a constant speed Is 
an important value (Özgen, 1998: 56). Time is the only source of pressure on 
individuals from every profession. Every work and service to be done. Because 
time is not the only universal condition, all things are done in time and time is 
spent. Because of this universal nature of time,it is confronted with the problem 
of determining and maximizing its influence (Dinçer and Fidan, 1996: 440). At 
the same time, the resources of the individual are the most important. Time can 
not be replaced again and it is not flexible either. One of the other important 
sources is that money can be spent and recovered is a resource that can not be 
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returned any more once it has been spent (Lucco, 1994: 4). Time is closely re-
lated to cash. Although the time cash statement is used to describe the value of 
time. Cash can be earned over time, but with money and time It is not possible to 
win (Çelik and Şimşek, 2016: 2-3). 

2.2. Historical Development of Time Dimension 

The historical development of time dimension has undoubtedly arrived at many 
times through the day. Since this is not the main topic of the study, it will be sat-
isfied with the summary information here. People have used the moon move-
ments to measure time, even to create a calendar.  The moon is a movement of 
three kinds and revolves around its own axis, around the axis of the world and 
around the axis of the sun together with the earth.  As a result of these move-
ments of the moon, some time concepts emerge.  When people do not learn to 
measure time mechanically, they set the times of religious worship according to 
the schedules of the sacred books from the movements of objects such as sun, 
moon, star.  The sundial was invented in 1500 BC and it was first used by the 
Egyptians, then by the Chinese, the Greeks and the Romans. It is estimated that 
the sun clock is a device that shows the hour in the day with the help of the 
shadow formed by the sun and it is invented in the middle belt where daylight is 
abundant. In other words, the Mediterranean environment, Egypt and Mesopo-
tamian regions are at the forefront (Dönmez and Kabaş, 2005; 59-66; Aydın and 
Gürbüz, 2012: 7). 

A sun clock is an instrument that measures time according to the position of the 
sun. In a common horizontal sundial design, a vertically placed shadow of a bar 
is seen on a horizontally placed surface.  As the sun moves through the sky, the 
bar moves in such a way that it coincides with the different clock lines.  In these 
designs, the bar must align with the axis of rotation of the Earth. Therefore, in 
order for this type of sun clock to show the right time, it is necessary for the bar 
to point to geographical north, not magnetic north.  In addition, the angle that the 
bar will make with the horizontal plane should be equal to the geographical size 
of the clock.  However, solar watches that do not have these two features and 
operate on different principles can be designed.  With the start of mechanical 
clocks and rapid development in the sixteenth century, the use of solar clocks in 
the 1900s has just begun. It is estimated that the water clocks estimated to have 
been used in Egypt in the 16th century were also used in Greek assembly, Roman 
armies, North American nations and Africa, perception of the concept of time 
would be a little more difficult. Physical time, nature, world, sun, moon, etc.  Is 
the real time, which can be understood from its movements, and which is moving 
and continuing from the past to the present, where today people can measure 
with hours. The concepts of "Objective, Subjective, Biological (Instinctive), Or-
ganizational, Management, Economical and Sociological Time" have been exam-
ined more closely in the evaluation of time dimension today (Aydın and Gürbüz, 
2012: 7-8; Akgemci ve Çelik, 2016: 10). 

Every society perceives time within a certain chronological system and lives ac-
cording to it. In any case, advanced chronological systems are only able to de-
velop in developed and appropriate cultures and civilizations.  According to the 
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situation in the history and culture of the same society, various chronological 
systems, calendar and dating methods and techniques can take place. In fact, the 
history of chronological systems and calendars is at the same time a history of 
socio-cultural change.  For example, Turkish history and societies are typical ex-
amples of this.  Indeed, Turks have used a wide variety of chronological systems 
and calendars throughout their history, such as Hijri Calendar, Jalali Calendar, 
Rumi Calendar and finally Miladi Calendar (Ünver, 2010: 243-244). 

3. TIME MANAGEMENT CONCEPT AND SCOPE 

There is no doubt that books published for the purpose of evaluating the time, 
the promises and recommendations related to this subject were also found cen-
turies before. Time management was born in Denmark and spread to the world 
as an educational tool to help the busy workforce organize their time better. To-
day, it is one of the most important elements of success especially in professional 
working life (Koch, 1998: 147).  

The following definitions can be given regarding the concept of time manage-
ment (Tutar; 2000: 176; Ardahan, 2003: 18; Erdem ve Kaya, 1998: 101): 

-Time management is to complete certain tasks in certain time periods. 

-To use all resources effectively and efficiently for the purpose of carrying out 
the defined objectives and actions to be carried out within a defined or defined 
time frame. 

-Planning is the administration of management functions such as organizing, ex-
ecution and control in the managers' own activities. 

-To check the work done to reach the targets, it is a technique of developing a 
personal performance which is important for the development of the individu-
al's own motivation. 

-The effort to use time, which is an important resource in reaching targets and 
targets. 

- It's an act of controlling things. 

-Identifying needs, establishing the objectives needed to meet these needs, iden-
tifying priorities and prioritizing them through time, planning, programming 
and listing. 

-It is a way of achieving the tasks and goals that enable to be effective in the work 
and the business life. 

There are traditional, modern or post-modern approaches to time management. 
All of these have contributed to the literature. In this regard, the employees have 
supported each other as well as criticized. One of the traditional approaches to 
criticism is Covey (2000). According to him, each of them is a valuable contribu-
tion, but many of them stem from the paradigm of "control, independent work, 
productivity and kronos time". Time management deals with the chronos, which 
means timeless chronological time. The clock time, Linear sequential. No second 
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is more valuable than any other. Our experience, basically a clock. Then there are 
so many cultures around the world that kairos, the "right time" Or the "quality 
time" paradigm. Time is something to experience. It is not linear, It is existential 
Kairos essence of time ıt s how much you value, not how much time you spend 
on kronos. "Is it good time?" She The language we use when asking reflects the 
concept of kairos time. Certainly spent kronos we can not ask for the amount of 
time, then we ask about its quality and quality. Time management, as in the man-
agement of other resources, can benefit from analysis and planning. In order to 
understand and apply the time management principles, The manager, who has 
better time management with this foundation, Learn how to improve your suc-
cess. Managing time requires a personal skill and determination. Wasting time to 
look nice to others. We can manage to use ourselves and our own time, which is 
not easily controlled. After success Not what we have left to the sun, but what we 
are doing today (Covey, 2000: 10; Güçlü, 2001: 104; Sabuncuoğlu and Paşa, 2016: 
5-7). 

4. TIME MANAGEMENT CULTURE AND SOCIETY COMPARISON 

4.1. Interaction of Society, Time and Culture   

In some cultures time is seen as a 'limited' resource that is consumed at any mo-
ment and is gone. This is exactly like a full cistern when we allow the flow to flow 
to the sewer: you can not refill the same water again, it has already gone (Bulut, 
2011: 1). 

The reality of time can not be thought of as an individual, not necessarily sepa-
rate from society. It is a real feeling in every dimension. When we can say that it 
is something that can not be described, but is living, it is the sine qua non of ex-
istence of man as a social being in the world.  Human beings are temporally in 
the world; time, life, behaviors, movements, continuity, stationarity, dynamism, 
processes, interactions and events;  There is no life or time.  Time-society rela-
tion, in other words time as a social phenomenon, indeed has an undeniable im-
portance in sociology.  Because human life finds reality over time from birth to 
death;  Socialization, taking part in events, getting upset, rejoicing, interacting 
with people all the time is related and can be explained with time.  Essentially, 
society lives in its own time and exists in its own time (Okumuş, 2010: 122). 

Culture is a complex set of material and non-material elements such as 
knowledge, beliefs, customs, customs, art, morality, tools, techniques, etc. that 
are characterized as a way of life of a society. It is argued that the cultural word 
originated in the Latin word "colere" or "cultura" and meant to "team-grow", 
"look" or "cultivate" in classical Latin. The concept of culture has been considered 
as a social heritage that has been contemplated according to the general devel-
opment of mankind and transmitted from one to the other, mixed with the term 
civilization. According to the learning time of culture, there can be a triple dis-
tinction as "culture learned later, culture formed and culture pre-formed" 
(Şimşek, Çelik ve Akgemci, 2016: 41).  

Society and time are intertwined. Society is timeless, time is not social thought. 
Likewise, cultural and cultural functions are the same. Culture is of particular 
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importance to every society. Time is also. So the interactions of these three phe-
nomenon are quite high. 

4.2. The Time Perception of Primitive Society 

Primitive societies were quite different from today's societies. Primitive man 
sought to overcome his primary needs. Eating, drinking, marriage and continuity 
of life were very important. Social needs were not so known. It can be seen that 
in later periods, they are balanced. Their significance may even have changed 
from community to community. Time was like that. In other words, perceptions 
based on the importance of life and needs were mentioned. The time perception 
of primitive societies was definitely different from ours. 

Some cultures, though, appear to have little or no time orientation, and tend to 
exhibit not so much a relaxed attitude to time as no attitude at all. The Pirahã 
tribe of the Amazon rainforest is often mentioned in this context. The Pirahã have 
an extremely limited language based on humming and whistling. They have no 
numbers, letters or art, no words for colours, no specific religious beliefs and no 
creation myth. They also appear to have no real concept of time. Their language 
has no past tense, and everything exists for them only in the present: when they 
can no longer perceive something, it effectively ceases to exist for them. The 
peaceful Hopi tribe of Arizona, USA, as well as some other Native American 
tribes, also have a language that lacks verb tenses, and their language avoids all 
linear constructions in time. The closest the Hopi language comes to a sense of 
time are one word meaning “sooner” and another meaning “later”. The Hopi ap-
pear to have little or no sense of linear time as most of the Western world knows 
it, and it comes as no surprise to learn that their religious beliefs include a cyclic 
view of time, similar to ancient Hindu and Buddhist belief in the “wheel of time”  
(Time in Different Cultures, 2016: 1; Ancient Philosophy, 2016: 1). 

4.3. The General Time Perception in Eastern Societies 

East and west; the approach to time, the use of it, and the expectation from time 
to time.  The different perception of time is, of course, the differentiation of the 
meaning implied to it and the change of expectation from it. Over time, this dif-
ferent perception of time between East and West combined with a variety of fac-
tors in a common pawn as a modern sense of time. In this context, the period in 
which the East and the West are closest to each other at the point of time percep-
tion, goes on to the emergence of the 18th century Industrial Revolution, in 
which the perception of time has undergone the greatest change in its meaning 
(Işık, 2014: 1).  

In fact, the sun of civilization rose from the east. In other words, the basic discov-
eries and emotional beauty that guide humanity have been the contributions of 
these societies. Turks, Arabs, Persians, Indians, Chinese, Japanese and other east-
ern nations have contributed much to the concept of time. Eastern societies have 
made a mark with their discoveries. Innovations are social favors. Thus, they 
made a great contribution to time management. However, despite all their 
beauty, eastern societies have partly broken off from the race in the following 
periods. Poverty in education and low levels of income have adversely affected 
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the eastern societies. In modern times, eastern societies are having difficulties in 
social development. This also applies to time management. The highly systematic 
and principled rules of the Western countries are few in these places. The point 
of use of active time is weak. Absolutely not every country is the same. Japan and 
Turkey act partly as western. But the problem of time management still exists in 
eastern societies. 

4.4. The General Time Perception in Western Societies 

Machines that produce for man in the form of 'fast and very productive' machin-
ism have become tools that can make production faster and more easily and use 
only human beings for this process. Now is the time to serve man; In a context of 
more than one production and profit purpose, is a concept that man has served 
him and has even sacrificed himself. The Industrial Revolution, which began in 
Europe, quickly spread all over the world, and used the moon-centered calendar 
beforehand to set the time of worship and thus the time of the sunset and the 
sunset, according to the nature of a kind nature. He also thought that the West 
had established a new reign, thinking that it had broken the time, divided it, pro-
grammed every moment, tried to dominate it, and slaughtered time itself in this 
way. In fact, people are becoming more busy in this age when something needs 
to be accelerated, facilitated and more time spent with modernity and mechani-
zation. Because now there is a new generation that only creates itself with occu-
pation (Işık, 2014: 1). 

Western societies, especially in the last 200 years, have come to the forefront of 
technological racing. These developments have also positively affected social life 
and development. Developing economically and socially oriented societies have 
also developed rational and useful principles and practices for time manage-
ment. They give importance to time in their individual, organizational and social 
life. We have already mentioned that there may be differences in eastern socie-
ties. Likewise, not every western country is of the same size. Some eastern euro-
pean countries are not active on this issue. However, in the developed societies 
of the western world, time is effectively managed as of today. 

4.5. General Comparison in Time Management Culture: Asia, Europe and 
the America Dimension  

First of all, time management is a culture. This culture is closely related to the 
geography that is absolutely found. However, exceptional circumstances exist. In 
other words, the eastern country can reflect the east and the west can reflect the 
eastern type. Some countries may not accept time cultures in their own conti-
nents. But it is difficult to generalize. Just as there is a general western approach, 
there is a generally accepted eastern approach. 

Time as a history of socio-cultural change. Attitudes to time may differ between 
different cultures in often quite significant ways. For example, being late for an 
appointment, or taking a long time to get down to business, is the accepted norm 
in most Mediterranean and Arab countries, as well as in much of less-developed 
Asia. Such habits, though, would be anathema in punctuality-conscious USA, Ja-
pan, England, Switzerland, etc. In the Japanese train system, for example, “on 

http://www.lacivertdergi.com/yazarlar/sultan-isik/arsiv
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time” refers to expected delays of less than one minute, while in many other 
countries, up to fifteen minutes leeway is still considered “on-time”. Cultural at-
titudes to time also differ throughout history. The pace of modern Western life, 
with its fast food, express delivery, instant coffee, sell-by dates, speed-dating, 
speed-dialling, etc, as well as our reliance on clocks and the constant time pres-
sure we seem to find ourselves under, would probably be absolutely incompre-
hensible to someone just a hundred years ago (Time in Different Cultures, 2016: 
1). 

Such as America, the value given to time has increased in parallel with the im-
portance of the minute.  Wasting someone's time is regarded as a roughness at 
an insulting level. At a time when society is treated as an abundant resource, trust 
among business partners is essential in business life.  However, in society where 
time is perceived as limited, there is no time for trust among the people. America 
is a society that focuses on the future.  In addition to America, Brazil is an exam-
ple of these societies when their social dynamics are taken into consideration. In 
these societies the future will not be uncertain because we can shape it with our 
actions for the present time.  With the right planning and thus the control of the 
actions, the premises of the future are laid at any moment. For most Americans, 
tomorrow is more valuable now.  Past-focused societies are in the process of pro-
gressing according to 'traditional' methods.  As they move in a conservative line 
of management, their roots behave very slowly in changing past practices.  Japan, 
China, the United Kingdom and most of the Spanish-speaking Latin American 
countries are examples of these societies. Societies that are now time-focused 
are those that are tempted to make profits in a short time.  Past is past.  The fu-
ture is unknown, so what is the one thing that is now.  Other countries from Latin 
America are in this category (Bulut, 2011: 1).  

The level of development of countries in Western, eastern or American societal 
time applications has been forgotten. There is no doubt that every society has a 
historical accumulation. However, the current level of education and income is 
driven by the practices in this area. 

5. CONCLUSION AND SUGGESTIONS   

The concept of time and time management has evolved in various civilizations 
within the historical process.  Although this development has progressed by con-
tributing to each other, in general, the perception of time for each civilization and 
the sense of time management differed.  Over time, this difference has become 
more similar to societies in terms of closer engagement and integration with 
each other.  Today's sense of time society is pervasive with its goals and objec-
tives.  From this point of view, western societies seem to differ significantly from 
eastern societies in using time to plan. In addition, it has been seen that the view 
of time management on the geographical area where societies are located has a 
significant effect.  Today, globalization and partnerships between societies have 
increased and this is reflected in time management.  However, these partner-
ships have been subject to sharp divisions in the perception of the time manage-
ment of the increasingly societies.  In general, the sense of time management of 
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western societies and the sense of time management of eastern societies dif-
fered.  The most important reasons for these differences are cultural diversity, 
industrialization, and the level of education.  

As already mentioned, each society has a historical background. Some of these 
may be more established societies than others. Cultural accumulation and his-
torical background certainly influence time management. Every culture can have 
its own time management. However, there is also intercultural interaction. There 
are also intercontinental differences. Each continent or society can be distin-
guished from one another in terms of technological development and quality of 
life. Development, education and democratic lifestyle are different. Advanced so-
cieties live more regularly. 

Countries such as the western countries, the United States and Canada have come 
to the fore in this regard. Eastern societies and African countries face many diffi-
culties. One of them is bad time management. However, even in different conti-
nents, some countries may behavior similarly. For example, Turkey is in the mid-
dle of Asia and Europe. In other words, it is in eurasia. In the culture of time man-
agement, more western style is adopted and applied. It is similar in Japan. West-
ern companies in some of the Gulf countries have adopted Western or American 
style in time management. Similar practices are seen in global companies in Ma-
laysia, Singapore and China. In spite of these exceptions, differences from society 
to society are still continuing. The aim should be the development of all societies 
and the survival of the best conditions. If this is provided, effective time manage-
ment is also provided. 
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TURİZM ALT SEKTÖRLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ COPRAS-G 
ÇOK KRİTERLİ YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ 

Doç. Dr. Fatih ECER* 

 

ÖZET 

Çalışmanın amacı, turizm alt sektörlerinin finansal performanslarının yeni bir 
ÇKKV yöntemi olan COPRAS-G (Gri İlişkisel Karmaşık Nispi Değerlendirme) ile 
ölçülmesidir. Kullanılan veriler T.C. Merkez Bankasının yayımladığı sektör oran-
larını kapsamaktadır. Performansları ölçülen turizm alt sektörleri kara 
taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı, deniz ve kıyı sularında yolcu 
taşımacılığı, konaklama, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri, seyahat acentesi 
ve tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler ile eğlence 
ve dinlence faaliyetleridir. Turizm alt sektörlerinin performansların ölçülme-
sinde 4 temel gösterge (finansal yapı, likidite, karlılık, varlık kullanımı) ile bu 
göstergelere ilişkin 32 finansal oran kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgu-
lar en iyi performansa sahip turizm alt sektörünün seyahat acentesi ve tur oper-
atörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler ile eğlence ve dinlence 
faaliyetleri sektörü olduğunu göstermiştir. En kötü performansı ise konaklama 
sektörü sergilemiştir. Çalışma finansal performans ölçümünde COPRAS-G yönt-
eminin kullanılabilirliğini göstermiştir.  

Anahtar kelimeler: Turizm alt sektörleri, COPRAS-G, finansal performans, per-
formans ölçümü, ÇKKV. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to measure tourism sub-sectors’ financial performance 
by COPRAS-G (COmplex PRoportional ASsessment of alternatives with Grey re-
lations) which is a new MCDM method. The data used in this study include sec-
tors financial ratios which are published by Central Bank of the Republic of Tur-
key. Tourism sub-sectors’ having measured financial performance are “other 
passenger land transportation”, “sea and other coastal passenger water 
transport”, “accommodation”, “food and beverage service activities”, “travel 
agency, tour operator and other reservation service and related activities” and 
“amusement and recreation activities”. Four main indicators (financial structure, 
liquidity, profitability, and turnover) and thirty-two financial ratios are utilized 
to measure financial performances of tourism sub-sectors. According to the find-
ings the most successful tourism sub-sectors are “travel agency, tour operator 
and other reservation service and related activities” and “amusement and recre-
ation activities”. Besides, “accommodation” is determined as the worst perfor-
mance tourism sub-sector. Finally, this study is showed the usefulness of 
COPRAS-G method in measuring financial performance. 

Keywords: Tourism sub-sectors, COPRAS-G, financial performance, perfor-
mance measuring, MCDM. 
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1. GİRİŞ 

Ülkelerin ve ulusların kalkınmasında etkili bir araç olan turizm sektörü, gelir, iş 
alanları, vergi gelirlerinin oluşturulması, ödemeler dengesi sorununun 
çözülmesi ve gelişime katkıda bulunmada önemli rol oynar. Turizm sektörünün 
ülke ekonomilerine olan olumlu etkilerinin yanı sıra sosyal kültürel etkileşim-
lerin oluşması gibi birçok alanda da olumlu etkileri bulunmaktadır (Karadeniz 
vd., 2016). Turizm sektörünün doğrudan ve dolaylı yollarla istihdam olanağı 
sağlamasının yanı sıra aynı zamanda ihracat yönünün de olması, bu sektörü 
ekonominin göz önünde bulundurulması gereken bir unsuru haline getirmekte-
dir. Turizm sektöründe yaşanan olumlu gelişmeler, bir yandan ülke ekonomisine 
katkı sağlarken diğer taraftan da toplumsal refahın artmasını sağlamaktadır (Ya-
kut vd., 2015). Konaklama ve yiyecek içecek işletmeleri, destekleyici ve yardımcı 
ulaştırma faaliyetleri, seyahat acentelerinin faaliyetleri ve eğlence, dinlenme, 
kültür ve sporla ilgili faaliyetlerden oluşan turizm sektörü birçok sektörü 
büyüme yönünde etkilemektedir (Çelik, 2016). Turizm işletmelerinin 
varlıklarını sürdürebilmeleri, büyüyüp gelişebilmeleri finansal kararların doğru 
zamanda ve doğru şekilde uygulanması ile gerçekleşecektir. Uygulanacak fi-
nansal kararlarda işletme kaynaklarının optimum düzeyde kullanılması ile fi-
nansal performansının artırılması önem arz etmektedir (Yakut vd., 2015). Fi-
nansal performans ölçümünde kullanılan tek bir modelden bahsetmek yanılgı 
olacaktır. İstatistiki yöntemler ile çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerinin 
bu amaçla kullanıldığı bilinmektedir. Tablo 1’de turizm sektöründe performans 
ölçümüne yönelik yapılmış bazı çalışmalara, kullanılan yöntemlere ve elde edilen 
bulgulara yer verilmiştir.  
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Tablo 1. Turizm sektöründe performans ölçümü çalışmaları 
Yazar/Yazarlar Yöntem Bulgular 

Feng ve Wang 
(2000) 

Gri ilişkisel analiz 
ve TOPSIS 

Finansal oranların kullanılmasıyla 
kapsamlı bir performans ölçümü 
gerçekleştirilebilir. 

Kim ve Ayoun 
(2005) 

Oran analizi Konaklama, restoran, havayolu ve eğlence 
sektörlerinin performansları incelenmiş 
olup 8 finansal oranın bu sektörler 
arasında anlamlı farklılıkların oluşmasına 
neden olduğu saptanmıştır. 

Sharma ve 
Upneja (2005) 

Faktör analizi Otel işletmelerinde iç ve dış faktörlerin 
performans üzerinde etkili olduğu 
belirlenmiştir. 

Wu vd. (2008) GM (1,1) Farklı yöntemlerin karşılaştırıldığı 
çalışmada GM (1,1) yönteminin en iyi 
sonucu verdiği belirlenmiştir. 

Chen (2009) Veri zarflama 
analizi 

Tayvan’daki otellerin etkinlikleri ölçülerek 
sıralamalar yapılmıştır. 

Hui ve Wan 
(2013) 

Veri zarflama 
analizi 

Hong Kong’da faaliyet gösteren otellerin 
enerji performansları belirlenmiştir. 

Oliveira vd. 
(2013) 

Veri zarflama 
analizi 

Portekiz turizm sektöründe 5 yıldızlı 
otellerin 4 yıldızlı otellere göre ve golf 
dersi verilen otellerin verilmeyen otellere 
göre daha etkin olduğu saptanmıştır. 

Uyar ve Alış 
(2014) 

Veri zarflama 
analizi 

Alanya’daki 37 konaklama işletmesinden 
32’sinin faaliyetlerinde etkin olmadığı 
saptanmıştır. 

Toma (2014) Veri zarflama 
analizi 

Romanya turizm sektöründe bölgesel 
düzeyde etkinlik farklılıkları olduğu 
görülmüştür. 

Ecer ve Günay 
(2014) 

Gri ilişkisel analiz BİST’te işlem gören 9 turizm şirketinin 
finansal performansları 
değerlendirilmiştir. Kaldıraç göstergesinin 
performans ölçümünde en önemli gösterge 
olduğu saptanmıştır. 

Karadeniz, 
Kahiloğulları ve 
Beyazgül 
(2015) 

Tablolar analizi 

tekniği 

Konaklama ve yiyecek hizmetleri alt 
sektöründe varlık-kaynak vade uyumunun 
gözlendiği ve kambiyo zararlarının sektör 
kârını arttırma konusunda engel olduğu 
belirlenmiştir. 

Karadeniz, 
Kahiloğulları ve 
Kılıç (2015) 

Oran analizi Karayolu ile yolcu taşımacılığı sektöründe 
sabit varlığın hakim olduğu, likidite 
durumunun zayıf olduğu ve finansal riskin 
yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Yakut vd. 
(2015) 

Veri zarflama 
analizi ile 
Malmquist Toplam 
Faktör Verimliliği 
Endeksi 

BIST 100’de işlem gören turizm 
işletmelerinin etkinlik düzeyleri 
belirlenmiştir. 
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Yazar/Yazarlar Yöntem Bulgular 

Karadeniz ve 
Kılıç (2015) 

Oran analizi Deniz ve kıyı suları yolcu taşımacılığı 
sektörünün likiditesinin zayıf durumda 
olduğu, yabancı kaynak kullanımının 
yoğun olduğu ve riskin yüksek düzeyde 
olduğu belirlenmiştir. 

Çelik (2016) Veri zarflama 
analizi 

BIST 100’de işlem gören konaklama 
işletmelerinin  

doğru ölçek büyüklüğünde faaliyet 
göstermedikleri ve  

faaliyet gelirlerini önemli ölçüde 
artırmaları gerektiği belirlenmiştir. 

Turizm alt sektörlerinin finansal performanslarını belirlemeye yönelik olarak 
hazırlanan bu çalışmada ÇKKV yöntemlerinin en yenilerinden biri olan COPRAS-
G (Gri İlişkisel Karmaşık Nispi Değerlendirme) kullanılmıştır. Her bir alt 
sektörün performansı anlamına da gelen fayda derecesi puanı hesaplanarak 
sıralama elde edilmiştir. Çalışma dört bölümden ibarettir. İkinci bölümde 
COPRAS-G yöntemi ve algoritması kısaca anlatılmıştır. Üçüncü bölümde yapılan 
uygulamaya yer verilmiştir. Son bölümde ise sonuçlar ele alınmıştır. 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada, turizm alt sektörlerinin finansal performanslarının COPRAS-G 
yöntemiyle değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. İncelenen alt sektörler Avrupa 
Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin Genel Sınıflandırılması (NACE) kriterleri 
kapsamında sınıflandırılmaktadır. Bu çerçevede analize konu olan turizm alt 
sektörleri şunlardır: “Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı”, 
“deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı”, “konaklama”, “yiyecek ve içecek hiz-
meti faaliyetleri”, “seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hiz-
metleri ve ilgili faaliyetler” ve “eğlence ve dinlence faaliyetleri”. 

COPRAS-G yöntemiyle yapılan analizlerde likidite, finansal yapı, varlık kullanım 
ve kârlılık göstergeleri kapsamında yer alan 32 finansal orandan 
yararlanılmıştır. Sektör oranları üç yılı kapsayan (2012-2014 dönemi) TCMB 
istatistiklerinde yer alan sektör oranları ve standart oranlardan elde edilmiştir. 

Likidite oranları işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünün göstergesidir. Fi-
nansal yapı oranları işletmelerin varlıklarını finanse etmede kullandığı yabancı 
kaynak ve özkaynaklarının dağılımını ortaya koyar. Varlık kullanım oranları 
(devir hızları) şirket veya sektörün varlıklarını kullanım etkinliğini ortaya koyan 
oranlardır. Kârlılık oranları ise işletmenin faaliyetleri sonucunda elde etmiş 
olduğu kârların, yatırımlar veya satışlar karşısında ne düzeyde olduğunu 
gösterir (Karadeniz vd., 2016). Yapılan literatür araştırması sonucunda bah-
sedilen dört temel gösterge kapsamında çalışmada kullanılan finansal oranlar 
şunlardır:  

Likidite (cari oran, asit test oranı, nakit oran), finansal yapı (borç oranı, toplam 
borç/özkaynak, kısa vadeli kaldıraç, uzun vadeli kaldıraç, duran varlık/yabancı 
kaynak, duran varlık/devamlı sermaye, KVYK payı, banka kredileri oranı, kısa 
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vadeli banka kredi payı, banka kredileri payı, dönen varlık payı, maddi duran 
varlık payı), varlık kullanım oranları (alacak devir hızı, stok devir hızı, net 
çalışma sermayesi devir hızı, duran varlık devir hızı, özsermaye devir hızı, aktif 
devir hızı), kârlılık oranları (özkaynak kârlılığı, VÖK/TV, FVÖK/TV, aktif kârlılığı, 
faaliyet kârı/net satışlar, brüt kâr marjı, net kâr marjı, satılan malın mali-
yeti/satışlar, faaliyet giderleri/satışlar, faiz giderler/satışlar, faiz karşılama 
oranı). 

2.1. Gri ilişkisel karmaşık nispi değerlendirme (COPRAS-G) 

COPRAS-G yönteminin adımları şunlardır (Zavadskas et al. 2008; Ecer, 2014): 

Adım 1. Değerlendirme kullanılacak maksimizasyon ya da minimizasyon kriter-
leri ile alternatifler belirlenir.  

Adım 2. Karar matrisi X oluşturulur. Matriste 
ijs  en küçük, 

ijb  ise en büyük değeri 

göstermektedir. 
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Adım 3. Kriterlerin ağırlıkları belirlenir. 

Adım 4. X  normalize edilmiş karar matrisi elde edilir. Bunun için (2) numaralı 
denklem kullanılır. 
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Böylece m kriter sayısı, n alternatif sayısı iken denklem (3)’teki matris elde edilir. 























];[];[];[

];[];[];[

];[];[];[

2211

2222222121

1112121111

nmnmnnnn

mm

mm

bsbsbs

bsbsbs

bsbsbs

X









.       (3) 

Adım 5. Ağırlıklı normalize karar matrisi 
^

X  bulunur. Bu matrisin elemanlarının 

bulunmasında 
jq  j. kriterin ağırlığını göstermek üzere (4) numaralı denklemden 

yararlanılır.  

 
jijij qss .

^

 ; 
jijij qbb .

^

 .         (4) 
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Elde edilen ağırlıklı normalize karar matrisi 
^

X  (5) numaralı denklemde ver-
ilmiştir. 
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Adım 6. 
jP  optimizasyonda maksimum olması istenen kriterlere ait değerlere ait 

toplamları göstermek üzere bu değer (6) numaralı denklem ile hesaplanır (k 
maksimum olan kriter sayısıdır). 

2)(
1

^^





k

i

ijijj bsP .          (6) 

Adım 7. 
jR  optimizasyonda minimum olması istenen kriterlere ait değerlere ait 

toplamları göstermek üzere bu değer (7) numaralı denklem ile hesaplanır. 

2)(
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^^
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ijijj bsR ; .,..., mki          (7) 

Adım 8. 
jR  değerlerinin minimum olanı belirlenir. 

j
j

RR minmin  ;    .,..., mjj           (8) 

Adım 9. 
jQ kriterlerin göreceli önemini göstermek üzere (9) numaralı denklem 

kullanılarak hesaplanır. 
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Adım 10. K optimallik değerine (10) numaralı denklemde olduğu gibi karar ver-
ilir. 

j
j

QK max ;   .,...,1 nj           (10) 

Adım 11. Son adımda her alternatifin fayda derecesi (utility degree) hesaplanır. 
Hesaplamada alternatiflerin Qj değerleri en büyük Qj değerine bölünür. Diğer bir 
ifadeyle her bir alternatif en iyi alternatife oranlanır. Fayda derecesi %0 ile %100 
arasında bir değer alabilir. Tahmin edilebileceği gibi fayda derecesinin %100’e 
yakın olması o alternatifin beklentileri karşılayabilecek iyi bir alternatif 
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olduğunun göstergesidir. Son olarak fayda derecesi Nj (11) numaralı denklem ile 
hesaplanır.  

%100.
maxQ

Q
N

j

j  ,           (11) 

3. UYGULAMA  

Turizm alt sektörlerinin verilerinden oluşan karar matrisi Tablo 2’de verilmiştir. 
Karar matrisi oluşturulurken turizm alt sektörlerinin üç yıllık verilerinden 
yararlanılmıştır. Tablo 2’de hem kullanılan finansal oranlar, hem bu oranların 
optimizasyon durumu (maksimum ya da minimum) hem de sektörlerin finansal 
oranlarına ilişkin minimum (a) ve maksimum (b) değerler yer almaktadır. Ana-
lizlere temel teşkil eden bu karar matrisinin oluşturulmasından sonra COPRAS-
G yönteminin adımları sırasıyla uygulanmıştır. Diğer bir ifadeyle karar matris-
inden faydalanarak normalize karar matrisi; normalize karar matrisi ve finansal 
oranların ağırlıklarından faydalanarak ağırlıklı normalize karar matrisi elde 
edilmiştir. Burada her finansal oranın eşit öneme sahip olduğu düşünülerek her 
birine aynı ağırlık değeri atanmıştır. Son aşamada ise Pj, Rj, Qj ne Nj değerleri 
hesaplanmış ve performans puanları bulunarak sıralamalar elde edilmiştir. 
Hesaplanan değerler Tablo 3’teki gibidir. Tablo 3’te sıralama yapılırken Nj değeri 
esas alınmaktadır. Elde edilen bulgulara göre en iyi performansa sahip turizm alt 
sektörü seyahat acentesi ve tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve 
ilgili faaliyetlerdir. Bu sektörü %98.3 performans etkinliğiyle deniz ve kıyı su-
larında yolcu taşımacılığı izlemiştir. Son sıradaki sektör ise konaklama 
sektörüdür. Şekil 1’de ise her bir turizm alt sektörünün performansı (fayda de-
recesi) grafiksel olarak gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Karar matrisi 
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1.09 1.18 0.25 0.29 0.56 0.73 0.44 0.49 0.82 0.87 0.09 0.13 0.21 0.44 6.61 15.29 

                 

Konaklama 0.95 1.00 0.33 0.42 0.36 0.48 0.25 0.28 0.62 0.69 0.24 0.27 0.54 0.58 5.00 6.69 
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Seyahat 

Acentesi, 
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Taşımacılığı 
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Tablo 3. Finansal performans değerlendirme sonuçları 
 Pj Rj Qj Nj Sıralama 

Kara Taşımacılığı  0.062 0.068 0.140 0.596 4 

Deniz Taşımacılığı 0.176 0.095 0.231 0.983 2 

Konaklama 0.019 0.072 0.093 0.395 6 

Yiyecek ve İçecek Hizmeti  0.113 0.063 0.197 0.836 3 

Seyahat Acentesi 0.162 0.072 0.236 1.000 1 

Eğlence ve Dinlence 0.029 0.071 0.104 0.442 5 

Şekil 1. Turizm alt sektörlerinin performansları 

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Elde edilen bulgulara göre en iyi performansa sahip olan seyahat sektörünün 
varlık kullanım göstergesi ile karlılık göstergesi kapsamındaki oranlar açısından 
diğer sektörlere karşı bir üstünlüğünün olması nedeniyle performans sırala-
masında ilk sırada yer aldığı söylenebilir. Bu bağlamda daha az sermaye yoğun 
bir sektör olması ve varlıklarını diğer sektörlere göre daha etkin kullanması 
seyahat sektörüne bir avantaj sağlamaktadır.  

En kötü performansa sahip konaklama sektörünün finansal performansının 
düşük çıkmasının nedeninin konaklama işletmelerinin sabit sermaye yoğun 
yatırım özelliği göstermesi nedeniyle varlık kullanım oranlarındaki yetersizliğin 
olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle konaklama sektöründe yer alan işletmel-
erin devir hızlarını daha iyi bir noktaya taşımaları, varlıklarını çok daha etkin 
kullanmaları ve problemin kaynağını doğru tespit etmelerinin finansal perfor-
mansın artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Aksi halde konaklama 
sektöründe bir faaliyet riskinin olma olasılığı yüksek görülmektedir. 

Özetlemek gerekirse turizm alt sektörlerinde optimal bir finansal kaldıraç 
kullanım düzeyinin yakalanması, likidite sorununun üstesinden gelinmesi, 
alacak ve stok yönetimi ilkelerinin yeniden değerlendirilmesi ve çözüm yol-
larının belirlenmesi gerekmektedir. 
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Çalışmada turizm alt sektörlerinin finansal performanslarının ölçülmesinde yeni 
bir yaklaşım olan COPRAS-G yöntemi tercih edilmiştir. COPRAS-G yönteminin 
sıralama yaparken alternatifler arasındaki en iyi olanı dikkate alması değer-
lendirmelerin daha gerçekçi şekilde yapılmasına imkan vermektedir. Çalışma so-
nucunda seyahat alt sektörü en başarılı turizm alt sektörü iken konaklama alt 
sektörü en kötü performansa sahip turizm alt sektörü olmuştur. Çalışmanın 
kısıtları kullanılan verilerin sadece üç yılı kapsaması ve her finansal orana eşit 
önem düzeyi verilmesidir. Bu bağlamda ileride yapılacak çalışmalarda veri sayısı 
arttırılabilir ve uzman görüşlerinden faydalanılarak her finansal oranın önem 
düzeyi belirlenebilir ve analizler gerçekleştirilebilir. Çalışma, literatürde çok az 
sayıda bulunan turizm alt sektörlerinin performanslarının değerlendirilmesine 
yeni bir bakış açısı kazandıracaktır. 
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ÖZET 

İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için bir şeyler tüketmek zorundadırlar. 
Bunun için yağların, karbonhidratların (şekerler), proteinlerin ve vitaminlerin 
belli aralıklarla alınması gerekmektedir. İnsanların beslenmesi zincirinde yer al-
ması gereken yağlar, bazen yenilen gıdalardan da karşılanabilmektedir. Yağlar, 
insan vücudundaki hücrelerin, dokuların ve organların yapılarında bulunduğun-
dan, yaşamın sürdürülebilmesi ve vücudun çeşitli görevlerini sağlıklı bir şekilde 
yerine getirebilmesi için önem arz etmektedir. Dünyadaki nüfusun artması 
sebebiyle gıda maddelerinin tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi de art-
maktadır. Öte yandan, son yıllarda sebze yağları, gıda sektörü dışında biyodizel 
üretiminde kullanılmak suretiyle, enerji (biyo-yakıtlar) sektörünün ham mad-
desi haline gelmiştir. Böylece, bitkisel yağlar gıda, enerji ve kimya sektörlerinde 
yaygın olarak kullanılan stratejik bir üründür. 

1960'lara kadar ekonomistler, dinamik karşılaştırmalı avantajların ölçülme-
sinde çeşitli güçlüklerle karşılaştılar. Firmaların, endüstrilerin ve ülkelerin reka-
bet gücünü ölçmek için farklı yöntemler kullanılırken, bu yöntemler genellikle 
sayısal verilerin karşılaştırılması yoluyla belirlenen kriterler etrafında yoğun-
laşmaktadır. Bu bağlamda, ihracat-ithalat, üretim, verimlilik, maliyet, satış fi-
yatları, satış geliri ve benzeri değişkenler dikkate alınmaktadır. 

Bu çalışmada yağlı tohumlu bitkiler örneği dikkate alınarak Türkiye'de tarım 
sektörünün endüstriyel rekabet gücü Balassa tarafından geliştirilen 
karşılaştırmalı üstünlük (RCA) endeksi ile analiz edilmiştir. Analizlerde 1985-
2011 dönemi verilerinden yararlanılmıştır. 

Veri yokluğundan dolayı Aspire ilişkin rekabet gücünün hesaplanamadığı analiz 
sonuçlarına göre, Türkiye’nin ayçiçeği, Hindistan cevizi, soya, susam ve kolza 
(kanola) bitkisinde dünya ölçeğinde rekabet gücünün olmadığı tespit edilmiştir. 
Buna karşın fındık, haşhaş ve zeytinde önemli oranda karşılaştırmalı rekabet üs-
tünlüğüne sahip olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan kenevir, keten, pamuk ve 
yer fıstığında bazı yıllar rekabet gücünün yüksek, bazı yıllarda ise rekabet 
gücünün düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rekabetçilik, Balassa İndeksi, Yağlı Tohumlu 
Bitkiler 
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ABSTRACT 

People have to eat something to stay alive. For this, essential oils, carbohydrates 
(sugars), proteins and vitamins should be taken at certain intervals. The oils that 
people should absolutely take part in the diet chain are essential oils from the 
essential nutrients. Since fats are found in the structures of the cells, tissues and 
organs of the human body, they must be taken in order that life can be sustained 
and that the body can perform its various tasks in a healthy manner. Due to the 
increasing population in the world, consumption of foodstuffs and consequently 
consumption of vegetable oil is increasing. On the other hand, in recent years 
vegetable oils have become a raw material for the energy (biofuels) sector by 
being used in the production of biodiesel outside the food sector. Thus, vegetable 
oils are a strategic product used extensively in the food, energy and chemical sec-
tors. 

Until the 1960s, economists were faced with various difficulties in measuring dy-
namic comparative advantages. While different methods are used to measure the 
competitiveness of firms, industries and countries, such methods are usually 
concentrated around criteria determined through the comparison of numerical 
data. In this context, export-import, production, efficiency, cost, sales prices, 
sales revenue and similar criteria are taken into consideration. 

In this study, the revealed comparative advantage (RCA) Index developed by 
Balassa was used to demonstrate the competitive power of oilseed crop in Tur-
key. The period of 1985-2011 was taken into account in the analyzes. 

According to the results of the analysis, it was determined that Turkey had com-
petitive power on the world scale in hazelnut, poppy and olive, while there was 
no competition power in sunflower, coconut, soybean and sesame seeds.On the 
other hand, cannabis, linen, rape (canola), cotton and ground nuts have been 
achieved for a number of years as a result of high competition and low in some 
years. 

Keywords: Turkey, Competitiveness, Balassa Index, Oil Seed Crop 

1. GİRİŞ 

İnsanlar canlı kalabilmek için bir şeyler yemek zorundadırlar. Bunun için temel 
gıda maddeleri olan yağlar, karbonhidratlar (şekerler) proteinler ile vitaminlerin 
belli oranda almaları gerekmektedir. İnsanların beslenme zinciri içerisinde mut-
laka yer alması gereken yağlar, temel besin maddelerinden biridir. Temel besin 
maddelerinden olan ve insan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan yağa 
yaşamsal faaliyetlerini yürütebilmesi için insanların gereksinimi vardır. Bir 
yetişkin insanın günlük aktiviteleri için 2000-2400 kalori gerekli olduğu ifade 
edilmektedir. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin gereği olarak da bu miktarın 650-
750 kalorisinin yağlardan karşılanması gerekmektedir. 1 gr yağın 9kalori verdiği 
bilindiğine göre; bir insanın bir günde yaklaşık 77 gr yağ tüketmelidir. Bu miktar 
yağın 1/3'ü sıvı olarak yemeklerle alınmalı, geri kalan 1/3'ükatı yağ olarak 
kahvaltılarda, geriye kalan 1/3'ü ise peynir, süt vb. besinlerden karşılanmak-
tadır. Buna göre doğrudan alınması gerekli toplam yağ miktarı günde 51 
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gramdır. Bu ise kişi başına yılda 18,6 kg yağ tüketilmesi demektir (Kolsarıcı vd., 
2000: 486). 

Dünyada giderek artan nüfusa bağlı olarak gıda maddeleri tüketimi ve 
dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi her geçen gün artmaktadır. Öte yandan son 
yıllarda bitkisel yağlar, gıda sektörü dışında biyodizel üretiminde kullanıl-
masıyla, enerji (biyoyakıt) sektörünün de hammaddesi durumuna gelmiştir. 
Böylelikle bitkisel yağlar gıda, enerji ve kimyasal sektörlerde yoğun olarak 
kullanılan stratejik bir ürün durumundadır (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2010). 

Yağlı tohumlar ise buğdaygil ve baklagiller gibi dane veya tohum grupları 
arasında yer alan en önemli yem maddelerinden biridir. Yağ elde etmek amacıyla 
üretilmekte olan yağlı tohumlar zengin enerji içerikleri nedeniyle, yem rasyon-
larında önemli ölçüde kullanılmaktadırlar. Bunun yanı sıra hayvansal yağ 
üretiminin kısıtlı ve pahalı olmasının yanında sağlık açısından önerilmemesi 
nedeniyle bitkisel yağlar, hayvansal yağların yerini almış ve yağlı tohum üretimi 
büyük bir önem kazanmıştır. Ayrıca yağ bitkilerinin yağı alındıktan sonra geriye 
kalan küspenin yüksek oranda protein içermesi nedeniyle hayvan yemi olarak, 
endüstride ise içerdiği yağ asitlerinin durumuna göre sabun, yağlı boya, 
krem,ilaç yapımında kullanılması ve son yıllarda biyoyakıt gibi farklı kullanım 
alanlarının olması da bu önemi daha da artırmaktadır. 

Tarım sektöründe önemli bir faktör donanımına sahip olan Türkiye’de sahip 
olunan tarımsal kaynakların daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için yeni 
üretim stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yağlı tohumlu bitkilerde 
üretim kapasitesinin ve üretim alanlarının tespit edilmesi bu anlamda oldukça 
önemlidir. Yağlı tohumlu bitkiler, bir taraftan ekonomide katma değer yaratıl-
masına imkan sağlarken, diğer taraftan da insan beslenmesi ve sağlığı açısından 
önemli görevler üstlenmektedirler. Yağlı tohumlu bitkiler konusunda önemli bir 
potansiyele sahip Türkiye’de üretim oldukça yetersizdir. Bu kapsamda Hindistan 
cevizi ve palm hariç, diğer yağlı tohumlu bitkilerin tamamı rahatlıkla yetişe-
bilmektedir. Yeterli miktarda yağlı tohum üretilememesi nedeniyle, yurt dışın-
dan önemli miktarlarda ham yağ ve yağlı tohum ithal edilmekte ve önemli oranda 
döviz kaybı yaşanmaktadır (Güllüoğlu vd., 2005: 130). 

1960’lı yıllara kadar dinamik karşılaştırmalı üstünlüklerin ölçülmesi konusunda 
iktisatçılar çeşitli zorluklarla karşılaşmaktaydılar. Firmaların, endüstrilerin ve 
ülkelerin rekabet güçlerinin ölçümünde farklı yöntemler kullanılmakla birlikte, 
söz konusu yöntemler genellikle sayısal verilerin karşılaştırılması vasıtasıyla be-
lirlenen kriterler etrafında yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda ihracat-ithalat, 
üretim, verimlilik, maliyet, satış fiyatları, satış hasılatları ve benzeri kriterler dik-
kate alınmaktadır (Çoban ve Kök, 2005: 74). 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye yağlı tohumlu bitkiler sektörünün rekabet 
gücünün ortaya konulmasıdır. 1985-2011 döneminin dikkate alındığı ana-
lizlerde Balassa tarafından geliştirilmiş olan Açıklanmış Karşılaştırmalı Rekabet 
Gücü (AKÜ) İndeksi’nden yararlanılmıştır. 
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2. LİTERATÜR 

Yağlı tohumlu bitkilerde rekabet gücünün ölçülmesi hususunda literatürde bir 
eksiklik söz konusudur. Bu nedenle aşağıda yağlı tohumlu bitkilere yönelik genel 
değerlendirme amaçlı çalışmalar incelenmiş ve özetlenmiştir. 

Altun ve Gür (2005) bitkisel yağların kaynağını oluşturan bitkilerin yetişmeleri 
yani yenilenebilir olmaları, enerjilerinin dizel yakıtına yakın olması ve kirletici 
egzoz gazlarının nispeten düşük olması nedeniyle bu yağların dizel motorlarda 
yakıt olarak kullanılmalarının önemi açıklanmıştır. 

Güllüoğlu vd. (2005) ve Genç (2010) Türkiye’nin yağlı tohumlu bitkilerde önemli 
bir faktör donanımına sahip olduğunu ancak yeterli üretim yapılmadığını be-
lirtmişlerdir. Bu nedenle Türkiye’nin hem yağlı tohum hem de ham yağ ti-
caretinde ithalatçı bir ülke konumunda olduğunu ve bunun özellikle 2003 yılın-
dan itibaren sürekli olarak arttığını ifade etmişlerdir.  

Babaoğlu (2006; 2007), Bayramin (2006) ve İlkdoğan (2012) çalışmalarında as-
pir bitkisinin önemine işaret etmişlerdir. Aspir, “yalancı safran, Amerikan saf-
ranı, boyacı safranı, dikenli ayçiçeği, zerdeçal ve haspir” gibi isimlerle de 
adlandırılmaktadır. Aspirin tohumundan yağ, çiçeklerinden ise boya elde edild-
iği, yağının ise salatalık-yemeklik yağ olarak kullanıldığı vurgulanmıştır. 
Araştırma sonuçlarında, aspirin kurak şartlara iyi adapte olabilen, çapa bitki 
özelliği bulunan, mekanizasyona uygun, yetiştirilmesi önerilen yerlerde önemli 
hastalık ve zararlısının olmaması nedeniyle kıraç alanlarda tarımı yapılabilecek 
bir bitki olduğu belirtilmiştir. 

Arıoğlu (2007; 2010) ve Yaşar (2009) çalışmalarında yağ bitkileri ve bunların 
üretimlerinin arttırılması imkanlarını ele almışlardır. Türkiye’nin arazi durumu, 
bitki yapısı, insan faktörü, uygulanabilecek teknik ve yaklaşımlar ile yağ bitkile-
rinin üretim olanaklarının artırılmasına yönelik çeşitli önerilerde bulun-
muşlardır. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin gıda amaçlı toplam bitkisel 
yağ ihtiyacının 2020 yılında 1.750.000 ton olacağı öngörülmüştür. 2007/2008 
yılı toplam bitkisel ham yağ üretiminin 513 bin ton olduğu dikkate alındığında, 
2020 yılına kadar bitkisel yağlı tohum üretiminin dört hatta beş kat artırılması 
gerekmektedir. 

Carlsson vd. (2007) yağlı tohumlu bitkilerde üretim stratejilerinin 
geliştirilmesini ve elde edilen ürünlerin sanayide kullanım düzeylerini analiz 
etmiştir. Çalışmada, modern toplumun biyo-ekonomik bir perspektif doğrul-
tusunda hızlı adımlar attığı ileri sürülmüştür. Özellikle yağlı tohumlu bitkilerin 
kullanım alanlarının çeşitlenmesine paralel olarak söz konusu biyoekonomik 
toplumun temel özellikleri arasında “üretken arazilere yönelik talepte artış, arazi 
kullanımı hakkında soruların artışı, araziler için rekabetin artması ve marjinal 
arazilerin kullanımının artması” üzerinde durulmuştur. 

Akınerdem ve Öztürk (2008), Türkiye’nin aspir üretimi konusunda önemli bir 
potansiyelinin olduğunu ve yapılan araştırmalar sonucu 3 tür aspir çeşidinin 
tescillendiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca nadasa bırakılan yaklaşık 4,2 milyon 
hektar alan için en uygun bitki olarak aspiri önererek, özellikle Konya, Ankara, 
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Eskişehir, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir illeri başta olmak üzere birçok yörede bu 
bitkinin yetiştirilmesinin desteklenmesini ısrarla vurgulamışlardır. 

İlkdoğan (2008) Amerika kıtası ülkelerinin yanı sıra Rusya Federasyonu, 
Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan, İtalya, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin dü-
nya yağlı tohum sektöründe önde gelen ülkeler olduklarını belirlemişlerdir. Orta 
Asya ülkelerinden Çin ve Hindistan gerek üretim ve gerekse ithalatta sürekli 
gündeme gelen ülkelerdir. Türkiye ise ayçiçeği üretimi ve soya fasulyesi ve 
ürünleri ithalatıyla dünya pazarında isminden bahsettirmektedir. 

Akınerdem (2011), karbonhidratlar (şekerler) proteinler ile vitaminler gibi 
yağların da belli oranda alınmalarının önemine işaret etmiştir. İnsanların 
beslenme zinciri içerisinde mutlaka yer alması gereken yağlar, temel besin mad-
delerinden biri olarak görülmüştür. Dünyada bitkisel yağ olarak en fazla palm 
yağı ve soya yağının, Türkiye’de ise en fazla ayçiçek yağının üretildiğinden ha-
reketle “Ayçiçek yağının dünya bitkisel yağ üretiminde %9, Türkiye bitkisel yağ 
üretiminde ise %51 oranında pay aldığı ve Türkiye’de ayçiçeği ekim alanlarının 
uzun yıllardır 550-650 bin ha arasında olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda 
bitkisel yağ sanayinde ihtiyacının %70’inin ithalatla karşılandığı bu nedenle 
ayçiçeği, kanola ve aspir, çiğit, haşhaş, mısır, fındık ve soya üretiminin artırılması 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Hossain vd. (2009), Hatunoğlu (2010) ve Özer vd. (2011) çalışmalarında yağlı 
tohumlu bitkilerin biyoyakıt olarak kullanımının önemine dikkat çekmişlerdir. 

3. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada Türkiye’de yağlı tohumlu bitkilerin rekabet gücünü ortaya koymak 
amacıyla Balassa tarafından geliştirilmiş olan Açıklanmış Karşılaştırmalı Reka-
bet Gücü (AKÜ) İndeksi’nden yararlanılmıştır. Analizlerde 1985-2011 dönemi 
dikkate alınmıştır.  

Analizlerde kullanılan veriler Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yanı sıra Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) gibi kurum ve kuruluşların veri tabanından elde edilmiştir. 

İlk olarak Liesner (1958) tarafından literatüre kazandırılan Açıklanmış 
Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ-Revealed Comparative Advantage) yaklaşımı, 
Balassa (1965; 1977) tarafından yeniden tanımlanarak, popüler hale 
getirilmiştir. Balassa, ülkeler tarafından sıklıkla başvurulan tarifeler ve miktar 
sınırlamalarının yanısıra fiyat-dışı faktörlerin ve göreceli maliyetlerin de ülkeler 
arası farklılıkları tanımlamada kullanılabileceğini belirtmiştir. Fiyat-dışı faktör-
lerdeki ve göreceli maliyetlerdeki farklılıkların ticaret şekillerine yansıtıla-
bileceğini ileri süren Balassa, bu durumun ticaret yapan ülkeler arasındaki 
açıklanmış karşılaştırmalı üstünlüklerin kaynağı olabileceğine işaret etmiştir. 
Dolayısıyla ticarete konu olan mallar açısından kalite farklılıkları, iyi niyet, 
müşteri hizmetleri, bakım-onarım imkânlarının mevcudiyeti ve standardizasyon 
gibi fiyat-dışı değişkenler uluslararası ticaret şekilleri açısından önem arz et-
mektedir (Benedictis ve Tamberi, 2001: 1-2; Hinloopen ve Van Marrewijk, 2004: 
4). 
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“Balassa İndeksi” olarak da bilinen açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler 
kavramı genellikle ülkelerin zayıf veya güçlü ihracatçı sektörlerini belirlemeye 
yönelik ampirik araştırmalarda kullanılmaktadır. Balassa tarafından geliştirilen 
söz konusu yaklaşımla endüstri-içi analizlerden sektör ve alt-sektör 
karşılaştırmalarına kadar bir çok alanda ampirik araştırmalar yapılmış ve bu 
yaklaşım sayesinde bölgesel ve/veya ülkeler arası kıyaslamaların yapılması ko-
laylaşmıştır. Bu bağlamda Giuli (1997) Avrupa tekstil endüstrisinin rekabet 
gücünü, Richardson ve Zhang (1999) ABD’nin ticaret partnerleri karşısındaki 
karşılaştırmalı üstünlüklerini, Kaitila (1999) Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve AB 
ülkeleri arasındaki karşılaştırmalı üstünlükleri, Çoban (2001), Türkiye tekstil 
endüstrisinin dinamik karşılaştırmalı ekonomik performansını, Verma (2002) 
Hindistan tekstil ve giyim endüstrisinin ihracat açısından rekabetçiliğini, Fertö 
ve Hubbard (2003) Macaristan gıda sektörünün rekabet gücünü, Lee (2003) ABD 
piyasasına ihracat yapan 31 ülke örneğinden hareketle Kanada’nın ihracat per-
formansını, Hinloopen ve Van Marrewijk (2004) Çin ekonomisinin 
karşılaştırmalı üstünlüklerinin dinamiklerini analiz etmek için Balassa İndeksi’ni 
kullanmıştır (Çoban ve Kök, 2005: 74-75). 

Bir ülkenin ürün ya da sektör bazında ihracatının yapısı o ülkenin sahip olduğu 
karşılaştırmalı avantajlarını, ithalatının yapısı ise karşılaştırmalı dezavantaj-
larını göstermektedir. Balassa’ya göre açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler iki 
şekilde hesaplanmaktadır (Ballance, 1988: 12; Thiessen, 1995: 280): 

-Bir ülkenin belirli bir ürün ve/veya sanayi kolundaki ihracat payının -o ürün 
ve/veya sanayi kolu için- dünya ihracat payına oranı. 

-Belirli bir sanayi kolundaki ihracat-ithalat oranı. 

Bu çalışmada rekabet gücü kriteri olarak Balassa tarafından geliştirilen, 

 

formülünden yararlanılacaktır. Burada; a: ülke, x: mal olmak üzere; Xax: a ülkes-
inin ilgili sektör ihracatını, Xat: a ülkesinin toplam ihracatını, Max: a ülkesinin 
ilgili sektör ithalatını, Mat: a ülkesinin toplam ithalatını temsil etmektedir. 
Hesaplanan indeks değeri EPax > 1 ise, ilgili sektörün ekonomik performansının 
dünyadakinden yüksek, EPax < 1 ise, düşük olduğunu göstermektedir. Buna göre 
EP > 1 ise ilgili sektörün dünya ölçeğinde rekabetçi; EP < 1 ise dünya ölçeğinde 
rekabetçilikten uzak olması anlamına gelmektedir (Balassa, 1977: 328). 

4. ANALİZ SONUÇLARI 

1985-2011 dönemi için hesaplanan AKÜ İndeksi değerleri Ek-1’de yer alan 
tabloda özetlenmiştir. Tablo 1’in incelenmesinden de anlaşılacağı üzere Türkiye 
yağlı tohumlu bitkilere ilişkin sağlıklı bir veritabanı bulunmamaktadır. Bu sorun 
ilgili alana ilişkin analizlerin yapılmasında önemli bir kısıtlılık olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu bağlamda örneğin ilgili dönemde Aspir bitkisine ilişkin veri 
bulunamadığından dolayı herhangi bir rekabet gücü hesaplaması yapılama-
mıştır.  
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Ayçiçeği bitkisine ilişkin indeks değerleri dikkate alındığında, Türkiye’nin dünya 
ölçeğinde rekabet gücünün olmadığı tespit edilmekle birlikte son yıllarda bu 
bitkinin rekabet gücünün arttığı belirlenmiştir. Bu bağlamda 1985 yılında 0,003 
olan indeks değeri, 2000 yılında 0,09’a ve 2010 yılında ise 0,27’ye yükselmiştir. 

Fındığa ilişkin AKÜ indeks değerleri incelendiğinde ise Türkiye’nin dünya 
ölçeğinde ciddi oranda rekabet gücüne sahip olduğu görülmektedir. 1993 yılında 
29.014 olan indeks değeri, 1995 yılında 139.018 gibi gayet yüksek bir orana 
ulaşsa da sonraki yıllarda indeks değerinde düşüşler yaşanmıştır. 2000 yılında 
498’e düşen indeks değeri, 2006 yılında 58,7’ye kadar düşmesine rağmen son-
raki yıllarda kısmi bir artış göstererek 2011 yılında 170,5 olarak hesaplanmıştır. 

Haşhaş bitkisi dikkate alındığında, veri eksikliğinden dolayı bazı yıllara ait in-
deks değerleri hesaplanamamıştır. Ancak hesaplanan indeks değerleri dikkate 
alındığında haşhaşta Türkiye’nin önemli oranda dünya ölçeğinde bir rekabet 
gücünün olduğu tespit edilmiştir. Verilerin ilk olarak hesaplanabildiği yıl olan 
1993’de 310 olan indeks değeri, 1999 yılında ciddi bir artış göstererek 33.882 
olmuş, ancak daha sonra düşüşe geçerek 2009 yılında 144 olarak hesaplanmış, 
son olarak ise 2010 yılında indeks değeri 5.013’e yükselmiştir. 

Hindistan cevizine ilişkin AKÜ indeks değerleri dikkate alındığında ise 1998 yılı 
hariç tüm yıllarda Türkiye’nin rekabet gücünün bulunmadığı görülmektedir. 
Benzer şekilde ele alınan dönemde Soya ve Susam bitkileri için de Türkiye’nin 
rekabet gücünün olmadığı belirlenmiştir. 

Kenevir bitkisine ilişkin değerler incelendiğinde ise Türkiye’nin 1985, 1986, 
1988, 1989, 1990 ve 1993 yıllarında dünya ölçeğinde rekabet gücüne sahip 
olduğu görülürken, bu rekabet gücünün diğer yıllarda kaybedildiği anlaşılmak-
tadır. Benzer şekilde keten bitkisine ilişkin verileri incelendiğinde bazı yıllarda 
Türkiye rekabet gücüne sahipken, son yıllarda bu gücünü kaybettiği görülmekte-
dir. Ketene ilişkin indeks değerleri dikkate alındığında Türkiye, 1988-1989 
yılları arasında ve 1991, 1997, 1999 ve 2000 yıllarında dünya ölçeğinde rekabet 
gücüne sahipken, bu gücünü 2002 yılı itibariyle kaybetmiştir. 

Kolza (kanola) bitkisine ilişkin verilere bakıldığında; Türkiye’nin 1996 yılı har-
icinde rekabet gücünün bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

1985 ve 1991 yıllarındaki rekabet gücünü, 1994-2006 döneminde (2003 yılı 
hariç) yitiren pamuğun, 2007-2010 döneminde rekabet gücünü tekrar arttığı 
görülmektedir. Bu kapsamda 2007 yılında 3,27 olan indeks değeri, 2011 yılında 
19,52’ye yükselmiştir. 

Yer fıstığına ilişkin AKÜ indeks değerli dikkate alındığında; Türkiye’nin 1985-
1992 yılları arasında (1990 yılı hariç) rekabet gücüne sahip olduğu, ancak 1992 
yılı sonrasında ülkemizin yer fıstığına ilişkin dünya ölçeğinde rekabet gücünü 
kaybettiği görülmektedir. 

Son olarak 1985-2011 döneminde yapılan indeks hesaplamalarına göre Tü-
rkiye’nin Zeytin’de uluslararası rekabet gücünün bulunduğu tespit edilmiştir. 
Veriler incelendiğinde; zeytin bitkisinde Türkiye’nin rekabet gücü dalgalı bir 
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seyir gösterse de, ciddi bir güce sahip olduğu görülmektedir. 1985 yılında 11.403 
olan indeks değeri, 2005 yılında 68.021 ve son olarak 2011 yılında ise 4.463 
olarak hesaplanmıştır. 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada yağlı tohumlu bitkiler sektöründe Türkiye’nin rekabet gücünün 
ortaya konulması amaçlanmıştır. 1985-2011 döneminin dikkate alındığı ana-
lizlerde Balassa tarafından geliştirilmiş olan Açıklanmış Karşılaştırmalı Rekabet 
Gücü (AKÜ) İndeksi’nden yararlanılmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre veri yokluğundan dolayı aspire ilişkin herhangi bir in-
deks değeri hesaplanamamıştır. Bu bağlamda Türkiye’nin ayçiçeği, Hindistan ce-
vizi, soya, susam ve kolza (kanola) bitkisinde dünya ölçeğinde rekabet gücünün 
olmadığı tespit edilmiştir. Buna karşın fındık, haşhaş ve zeytinde önemli oranda 
karşılaştırmalı rekabet üstünlüğüne sahip olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan 
kenevir, keten, pamuk ve yer fıstığında bazı yıllar rekabet gücünün yüksek, bazı 
yıllarda ise rekabet gücünün düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu analiz sonuçlarına göre, yağlı tohumlu bitkiler sektöründe rekabet gücünün 
düşük olduğu ürün gruplarında yeni üretim stratejilerinin geliştirilmesine ih-
tiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda çiftçi, sanayici ve kurumların yararına olan 
bir üretim sistemi örgütlenmelidir. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi konunun 
çözümü, sektörün ana unsuru olan tedarikçi-işletmeci-pazarlamacı ağını serbest 
rekabet ortamı içinde ortak bir hedefte buluşturmaktan geçmektedir. Üretim 
yetersizliklerinin giderilmesi, tohumdan nihai tüketime uzanan zincirde ortaya 
çıkan sorunların bütüncül bir planlama ile ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Sulu 
alanlarda buğdaya göre milli ekonomiye katkısı iki kat fazla olan yağlı tohumlu 
bitkilerin ekilmesi teşvik edilmeli, böylece de ekonomide yem ve diğer kat-
kılarıyla tarımın çarpan etkisi yükseltilmelidir. Bu anlamda kamu kurumları, 
üretici çiftçi birlikleri, üniversiteler ve diğer ilgili çevre arasında mutlaka işbirliği 
sağlanmalıdır.  
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Ek 1: Yağlı Tohum Bitkilerinde AKÜ İndeksi 1985-2011 
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1985 - 0,003    56.303 2.280 - 1,03 -  336.110 11.403 

1986 - 0,003    33.060 22.040   - 0,35 107.075 12.063 

1987 - 0,003    0,64 42.098  - - 0,22 18,70 3.890 

1988 - 0,02    8.850 14.750  - 0,001 0,71 376.024 3.565 

1989 - 0,09    8.286  0,03 - - 0,23 78.929 2.445 

1990 - 0,36    516   - - 0,19 0,19 8,00 

1991 - 0,31    0,11 15.328  1.548 0,01 0,26 4,82 9,50 

1992 - 0,41    0,05 - - - - 0,23 1,81 72.120 

1993 - 0,51 29.014 310  2.876 -  - - 0,20 0,03 14.192 

1994 - 0,22    0,06 -  0,00 0,000 0,28 0,86 24.034 

1995 - 0,04 139.018   - - - - - 0,29 0,25 9,00 

1996 - 0,05 12.236 221 0,27  - 3,76 - 0,005 0,51 0,31 16,00 

1997 - 0,11 2.335 636 0,17  1,85 0,58 0,02 0,001 0,30 0,06 26,00 

1998 - 0,09 827,70  1,23  0,52 - 0,01 0,002 0,35 0,02 170,00 

1999 - 0,10 822,90 33.882 0,04  1,93 - 0,04 0,001 0,52 0,16 3.212 

2000 - 0,09 498,00 1.181 0,18  1,39 - 0,08 0,001 0,85 0,02 - 

2001 - 0,14 403,90  0,04  - - 0,27 - 0,35 0,72 9.324 

2002 - 0,12 99,10 329 0,04  0,08 0,02 0,47 0,000 0,18  2.716 

2003 - 0,08 241,60 205 0,03  - - 3,45 - 0,18 0,94 10.419 

2004 - 0,10 284,50 76 0,05  0,02 - 0,20 0,005 0,15 0,07 13.125 

2005 - 0,17 172,30 86 0,05  0,02 - 0,51 0,000 0,17 0,01 68.021 

2006 - 0,26 58,70  0,04  0,005 0,00 0,87 0,000 0,14 0,08 9.791 

2007 - 0,12 86,30  0,10  0,002 0,01 3,27 0,000 0,11 0,01 7.768 

2008 - 0,13 90,20 436 0,04  0,07 - 1,25 0,000 0,04 0,01 24.871 

2009 - 0,20 117,60 144 0,05  0,02 - 3,44 0,000 0,09 0,05 8.554 

2010 - 0,27 452,60 5.013 0,06  0,01 - 2,85 - 0,08   

2011  0,25 170,50 - 0,11  0,001 0,001 19,52 - 0,10 0,03 4.463 

Not: Hesaplamalar tarafımızdan yapılmıştır.  

(-) İlgili yıllara ait veri eksikliğinden dolayı hesaplamalar yapılamamıştır. 
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TÜRKİYE’DEKİ YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN FİNANSAL 
PERFORMANSLARININ AHP-ARAS BÜTÜNLEŞİK MODELİYLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Fatih ECER* 

 

ÖZET 

Bankaların finansal performanslarının değerlendirilmesi banka sahipleri, yöne-
ticileri, yatırımcılar, politikacılar ve müşteriler açısından büyük önem taşımak-
tadır. Bu çalışmada ülkemizde faaliyet gösteren 11 yabancı sermayeli bankanın 
finansal performansları finansal rasyolar kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu 
bağlamda, değerlendirmelerde yararlanılan veriler Türkiye Bankalar Bir-
liği’nden elde edilen ve bankaların 2010-2015 dönemindeki karlılık, likidite, ge-
lir-gider yapısı, sermaye yeterliliği ve aktif kalitesi göstergeleri kapsamında yer 
alan 15 finansal rasyodur. Özellikle son yıllarda Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) 
yöntemlerinin banka performans değerlendirmelerinde sıklıkla kullanılmaya 
başlandığı görülmektedir. Bu çalışmada iki ÇKKV yöntemi, Analitik Hiyerarşi 
Prosesi (AHP) ve ARAS (Additive Ratio ASsessment-Eklemeli Nispi Değerlen-
dirme) yöntemi, bütünleşik bir yapıda ilk kez bankaların finansal performansla-
rını değerlendirmek için kullanılmıştır. Çalışmada, yabancı sermayeli bankaların 
finansal performansını değerlendirmek için öncelikle AHP yöntemi kullanılarak 
15 rasyonun önem ağırlıkları tespit edilmiştir. Ardından bu önem ağırlıkları 
ARAS yönteminde kullanılarak yabancı sermayeli bankaların performans skor-
ları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre yabancı serma-
yeli bankaların performansını belirlemede yararlanılan temel göstergeler karlı-
lık, aktif kalitesi, sermaye yeterliliği, likidite ve gelir-gider yapısı şeklinde sıra-
lanmıştır. En iyi performansa sahip bankalar ise sırasıyla Citibank, Arap Türk 
Bankası ve Garanti Bankası olmuştur. Çalışma, AHP-ARAS bütünleşik modelinin 
finansal performans değerlendirmesinde etkin ve kullanışlı bir yöntem olduğunu 
göstermiştir.  

Anahtar kelimeler: Banka performansı, yabancı sermayeli bankalar, AHP, 
ARAS, finansal oranlar 

ABSTRACT 

The financial performance evaluation of banks is relatively important for bank 
owners, managers, investors, politicians, and clients. In this study, financial per-
formances of 11 foreign-owned banks are investigated using financial ratios in 
our country. In this vein, the data used in this study are obtained from The Banks 
Association of Turkey between the years 2010 and 2015, and also contains 15 
financial ratios in the context of profitability, liquidity, income and expense 
structure, capital sufficiency, and active quality. In particular, MCDM methods 
have been frequently utilized in evaluation of banks’ financial performances. In 
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this study, two MCDM methods, AHP and ARAS, are used together to evaluate 
banks financial performances. First, the AHP is used to calculate the importance 
weight of the 15 financial ratios, then the ARAS method is utilized to determine 
the performance scores of foreign-owned banks in this study. The findings of this 
study showed that main indicators which are utilized to determine the perfor-
mance of foreign-owned banks are ranked as profitability, active quality, capital 
sufficiency, liquidity, and income and expense structure. Citibank has the best 
overall performance, followed by Arabian Turkish Bank, and Garanti Bankasi. 
Overall, the results show that AHP-ARAS integrated model is effective and useful 
approach for financial performance evaluations. 

Keywords: Bank performance, foreign-owned banks, AHP, ARAS, financial ra-
tios. 

1. GİRİŞ 

Güçlü ve sağlıklı bir bankacılık sistemi sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için 
ön koşullardan biridir. Diğer taraftan ülke ekonomilerinin gelişmesi açısından en 
önemli etkenlerden biri olan bankacılık sektöründeki acımasız rekabet ortamı, 
bankaların ellerindeki kaynakları en etkin bir biçimde kullanmaya zorla-
maktadır. Bu bağlamda bankaların kendi performanslarını değerlendirmeleri ve 
değerlendirme sonuçlarının ışığında performanslarını arttırıcı yönde önlemler 
almaları büyük önem taşımaktadır (Ecer, 2013). Banka performanslarını değer-
lendirmeye yönelik çalışmaların son 20 yıldır giderek arttığı dikkat çekmektedir. 
Tablo 1’de Türk bankacılık sistemi üzerine yapılmış çalışmalardan bazılarına yer 
verilmiştir. 
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Tablo 1. Türk bankacılık sistemi üzerine yapılmış çalışmalar 

Yazar/Yazarlar Yöntem Bulgular 

Seçme vd. 
(2009) 

AHP-TOPSIS Ziraat Bankası en iyi performansı gösteren 
bankadır. 

Çetin ve Çetin 
(2010) 

VIKOR Akbank en iyi performansı gösteren bankadır. 

Demireli (2010) TOPSIS Banka performanslarının yurtdışı verilere bağlı 
olarak sürekli dalgalanmalar gösterdiği ortaya 
konulmuştur. 

Dinçer ve 
Görener (2011) 

AHP-VIKOR 2002-2008 dönemi kapsamında 2004-2007 
yılları arasında kamu sermayeli bankaların, kalan 
yıllarda ise yabancı sermayeli bankaların iyi 
performans gösterdiği belirlenmiştir. 

Uçkun ve 
Girginer (2011) 

GİA Kamu bankalarında Ziraat Bankası’nın, özel 
bankalarda ise Anadolu Bankası’nın en iyi 
performans gösterdiği belirlenmiştir. 

Önder vd. 
(2013) 

AHP-TOPSIS Akbank’ın en iyi performansa sahip banka olduğu 
belirlenmiştir. 

Ecer (2013) GİA Performans sıralamasında Garanti Bankası en iyi 
iken Turkish Bank son sırada yer almıştır. 

Önder ve 
Hepşen (2013) 

AHP-TOPSIS Akbank’ın en iyi performans gösteren banka 
olduğu belirlenmiştir. 

Ar ve Kurtaran 
(2013) 

AHP-VZA Kamu sermayeli bankaların özel ve yabancı 
sermayeli bankalara göre daha yüksek etkinlik 
değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. 

Bağcı ve 
Rençber (2014) 

PROMETHEE Halk Bankası’nın en kârlı banka olduğu tespit 
edilmiştir. 

Gündoğdu 
(2015) 

TOPSIS Deutsche Bank’ın 2003-2009 döneminde en iyi 
performans gösteren banka olduğu 
belirlenmiştir. 

Erpolat Taşabat 
vd. (2015) 

ELECTRE, 
TOPSIS, 
PROMETHEE, 
VIKOR, 
ORESTE, 
MAPPAC, 
WSA 

Akbank’ın en iyi performans gösteren banka 
olduğu belirlenmiştir. 

Tezergil (2016) VIKOR 2013 yılında Citibank, 2012 ve 2011’de Ziraat, 
2010 ve 2009’da ise Akbank’ın en iyi performans 
göstermiştir. 

AHP yöntemi 1980 yılında Saaty tarafından önerilmiş bir yöntem olup kriterlerin 
ve alternatiflerin ikili karşılaştırılmaları esasına dayalı bir ÇKKV yöntemidir. 
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ARAS yöntemi ise ilk olarak Zavadskas and Turskis (2010) tarafından ortaya atıl-
mıştır. ARAS yöntemine göre fayda derecesi, bir alternatifin optimallik fonksi-
yonu değeri ile optimal kabul edilen alternatifin optimallik fonksiyonu değerinin 
kıyaslanması neticesinde bulunur. Bulunan değer ne kadar büyükse o alternati-
fin sıralamadaki konumu daha üst sıralarda yer alır (Ecer, 2016). 

Çalışmanın amacı bankaların finansal performanslarının değerlendirilmesine 
yönelik bir yeni bir yaklaşım ortaya koymaktır. Çalışma 4 bölümden oluşmakta-
dır. İkinci bölümde kısaca AHP ve ARAS yöntemlerinin metodolojilerine yer ve-
rilmiştir. Üçüncü bölümde yapılan uygulama anlatılarak elde edilen bulgulardan 
bahsedilmiştir. Son bölümde ise değerlendirme ve sonuçlar ortaya konulmuştur. 

2. METODOLOJİ 

2.1. Analitik hiyerarşi prosesi (AHP) 

ÇKKV yöntemlerinden biri olan ve ilk olarak Saaty (1980) tarafından önerilen 
AHP, bir problemi amaç, ana kriterler, alt kriterler ve alternatifler olarak 
hiyerarşik bir yapıda düzenleyip, ikili karşılaştırmalar yaparak önceliklerin be-
lirlenmesini sağlayan bir yöntemdir. AHP üç aşamadan oluşmaktadır. İlk 
aşamada, amaç, ana ve alt kriterler ile alternatifler belirlenerek hiyerarşi oluştu-
rulur ve öncelikler tespit edilir. İkinci aşamada ikili karşılaştırmalar yapılır. Bu 
aşamada kriterler kendi içlerinde birbirleriyle karşılaştırılırken aynı zamanda 
kriterlere göre alternatifler de kendi aralarında karşılaştırılır. Karşılaştırmalarda 
Tablo 2’deki dokuzlu ölçekten yararlanılır (Küçük ve Ecer, 2008). 

Tablo 2. İkili karşılaştırmalarda yararlanılan ölçek 

Önem  
derecesi 

Tanım 
Açıklama 

 

1 Eşit önemli 
İki faaliyetin de eşit tercih edilmesi 
 

3 Çok az önemli 
Bir faaliyetin diğerine göre biraz daha 
fazla tercih edilmesi 

5 Kuvvetli derecede önemli 
Bir faaliyetin diğerine göre çok daha 
fazla tercih edilmesi 

7 Çok kuvvetli derecede önemli 
Bir faaliyetin diğerine göre çok kuvvetli 
şekilde tercih edilmesi 

9 Mutlak önemli 
Bir faaliyetin diğerine göre en yüksek 
derecede tercih edilmesi 

2, 4, 6, 8 Ara değerler 
1-3, 3-5, 5-7, 7-9 arası değerlendirmeler 
 

Tersleri Tersi karşılaştırmalar 
 
 

Üçüncü aşamada ise matrislerin tutarlı olup olmadıkları belirlenir. Tutarlılık 
göstergesi (1) numaralı formülle hesaplanır.  

1
. max






n

n
GT


                                                                                     (1) 

Tutarlılık oranı (T.O), (2) numaralı formülde gösterildiği gibi tutarlılık gösterg-
esinin rassallık göstergesine (R.G) oranıdır.  
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GR

GT
OT

.

.
.                                                                       (2) 

Rassallık göstergeleri yapılan çalışmalar sonucunda elde edilmiş olan 
sabit değerlerdir ve Tablo 3’te gösterilmiştir. Tablo ?’deki n, matris boyutunu 
ifade etmektedir (Kara ve Ecer, 2016). 

Tablo 3. Rassallık Göstergeleri 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Değer 0,0 0,0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 
Kaynak: Saaty, 1980: 21. 

 

2.2. ARAS Yöntemi 

ARAS yöntemine göre bir projede olası bir alternatifin göreli etkinliğini belirle-
mekte kullanılan fayda fonksiyonu, kriterlerin ağırlık ve değerlerinin göreli etki-
leri ile direkt orantılıdır. ARAS yöntemi alternatifin performansını belirlemeye 
yardımcı olur ve her alternatifin ideal alternatife göre oransal benzerliğini ortaya 
koyar. Örneğin bir kriterin optimal değerinin 10 olduğunu, ancak bu kritere göre 
değerlendirmede alternatifler arasındaki en büyük skorun 9 olduğunu kabul 
edelim. Bu durumda kriterin optimallik değeri diğer ÇKKV yöntemlerinde olduğu 
gibi 1.0 değil 0.9’dur. Böylece ARAS diğer ÇKKV yöntemleri arasında oransal de-
recelendirme amacına en uygun olan yöntem gibi görünmektedir ARAS yöntemi 
ile 5 adımda çözüm gerçekleştirilir (Ecer, 2016): 

1. Adım: Karar matrisinin oluşturulması 





















mnmm

n

n

xxx

xxx

xxx

X









21

11211

00201

; mi ,...,1,0 ; nj ,...,2,1              (1) 

Matriste m alternatif sayısını, n kriter sayısını, xij j kriterine göre i alternatifinin 
performans değerini ve x0j  ise j kriterinin optimal değerini göstermektedir. Eğer 
j kriterinin optimal değeri bilinmiyorsa (2) numaralı formül kullanılır: 

0

* *

0min min

ij j ij
i i

ij j ij
i i

Eğer maks x ise x maks x

Eğer x ise x x







             (2) 

2. Adım: Normalizasyon 

Normalizasyonda maksimum olması istenen kriterler için Formül (3), minimum 
olması istenen kriterler için ise Formül (4) kullanılır. 

0

ij
ij m

iji

x
x

x





               (3) 
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1/
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                    (4) 

Normalizasyon işleminin ardından normalize edilmiş karar matrisi şöyle oluştu-
rulur: 
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11211

00201

; mi ,...,1,0 ; nj ,...,2,1           (5) 

3. Adım: Ağırlıklandırılmış normalize karar matrisinin oluşturulması 

Normalize edilmiş ağırlıklar Formül (6) ile belirlenir. Formülde 
jw , j kriterinin 

ağırlığını (önem düzeyini) ijx  ise j kriterinin normalize edilmiş değerini ifade et-

mektedir. 

ij ij jx x w ; mi ,...,1,0                       (6) 

 Böylece ağırlıklandırılmış normalize karar matrisi aşağıdaki gibi oluşturulur: 

01 02 0

11 12 1

1 2

n

n

m m mn

x x x

x x x
X

x x x

 
 
 

  
 
 
 

;   mi ,...,1,0 ; nj ,...,2,1         (7) 

4. Adım: Si optimallik fonksiyonunun hesaplanması 

1

n

iji j
S x


 ;   mi ,...,1,0             (8) 

(8) numaralı formülde Si, i alternatifinin optimallik fonksiyonudur. Si değeri 
büyük olan alternatif daha etkin alternatiftir.  

5. Adım: Fayda derecesinin hesaplanması ve sıralamanın elde edilmesi 

Son olarak S0, en iyi optimallik fonksiyonu değeri iken fayda derecesi (9) 
numaralı formülle bulunur. 

0

i
i

S
K

S
 ;   mi ,...,1,0               (9) 

3. UYGULAMA 

Çalışmanın temel amacı, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren yabancı 
sermayeli bankaların performanslarının karşılaştırmalı olarak ölçülmesidir. Bu 
kapsamda 11 bankanın 2010-2015 dönemi için Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 
web sayfasından elde edilen veriler (5 temel gösterge ve bunlara ait 15 finansal 
rasyo) kullanılmıştır. Finansal performansları değerlendirilen yabancı sermayeli 
bankalar Alternatifbank, Arap Türk Bankası, Burgan Bank, Citibank, Denizbank, 
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QNB Finansbank, HSBC, ICBC Bank, ING, Turkland Bank ve Garanti Bankasıdır. 
Değerlendirmelerde ÇKKV yöntemlerinden AHP ile ARAS yöntemleri birlikte 
kullanılarak bütünleşik bir model önerilmiştir. Öncelikle AHP ile finansal rasyo-
ların önem ağırlıkları tespit edilmiştir. Ardından bu önem ağırlıkları ARAS yön-
teminin algoritmasında kullanılmış, her bankaya ilişkin bankaların finansal per-
formanslarını ifade eden skorlar elde edilmiş ve yabancı sermayeli bankalar en 
iyiden en kötüye doğru sıralanmıştır. 

3.1. Veri seti 

Uygulamanın veri seti, Türkiye’de faaliyet gösteren 11 yabancı sermayeli banka-
nın 2010-2015 yıllarındaki finansal oranlardan meydana gelmektedir. Bu banka-
lara ait finansal oranlar TBB’nin internet sitesinde yer alan finansal tablo bilgile-
rinden elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan oranlar, yapılan literatür incelemesi 
sonucunda belirlenmiştir. Finansal performans değerlendirmede kullanılan te-
mel göstergeler ile finansal rasyolar Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4. Kullanılan finansal göstergeler ve rasyolar 

Finansal Gösterge Formülasyon Kod Amaç 

Sermaye yeterliliği Özkaynaklar / 
(Kredi+Piyasa+Operasyonel Riske esas 
tutar) 

R1 Maksimum 

 Özkaynaklar / Toplam Aktifler R2 Maksimum 

 (Özkaynaklar-Duran aktifler) / Toplam 
Aktifler 

R3 Maksimum 

 Özkaynaklar / (Mevduat + Mevduat Dışı 
Kaynaklar)* 

R4 Maksimum 

Aktif kalitesi Kredi ve Alacaklar / Toplam Aktifler R5 Maksimum 

 Kredi ve Alacaklar / Toplam Mevduat R6 Maksimum 

Likidite Likit Aktifler** / Toplam Aktifler R7 Maksimum 

 Likit Aktifler** / Kısa Vadeli 
Yükümlülükler 

R8 Maksimum 

Karlılık Net Dönem Karı (Zararı) / Toplam Aktifler R9 Maksimum 

 Net Dönem Karı (Zararı) / Özkaynaklar R10 Maksimum 

 Vergi Öncesi Kar  / Toplam Aktifler R11 Maksimum 

 Net Dönem Karı (Zararı) / Ödenmiş 
Sermaye  

R12 Maksimum 

Gelir-gider yapısı Özel Karşılıklar Sonrası Net Faiz Geliri / 
Toplam Aktifler 

R13 Maksimum 

 Faiz Dışı Gelirler (Net) / Toplam Aktifler R14 Maksimum 

 Faiz Gelirleri / Faiz Giderleri R15 Maksimum 

* Mevduat Dışı Kaynaklar = Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar + Alınan Krediler + Fonlar + İhraç 
Edilen Menkul  Kıymetler (Net) 

 ** Likit Aktifler = Nakit Değerler ve TCMB + Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan FV (net) + Bankalar 
+ Para Piyasalarından Alacaklar + Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (net) 
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3.2 Finansal rasyoların önem ağırlıklarının belirlenmesi 
Bankaların finansal performanslarını değerlendirmede kullanılacak rasyoların 
önem ağırlıklarının bulunması için, bankacılık alanında uzman olan 5 karar ver-
ici (2 banka müdürü, 1 müfettiş ve 2 akademisyen) 5 temel göstergeyi (ana 
kriterler) ve bunlara ilişkin 15 finansal rasyoyu (alt kriterler), Saaty’nin 
geliştirdiği ölçek yardımıyla ikişerli şekilde karşılaştırmışlardır. Çalışmada 
birden fazla karar verici olduğundan, ortak bir karara varmak amacıyla her bir 
karar vericinin değerlendirme sonucunun geometrik ortalaması alınarak ana ve 
alt kriterlerin önem ağırlıkları belirlenmiştir. Öncelikle ana kriterlere ait ikili 
karşılaştırmalar matrisi oluşturularak temel göstergelerin önem ağırlıkları belir-
lenmiştir. İkili karşılaştırmalar her bir ana kriterin alt kriteri için de yapılmıştır. 
Böylelikle alt kriterlerin yani finansal rasyoların önem ağırlıkları tespit 
edilmiştir. Bu çerçevede yapılan değerlendirmelerin AHP yönteminin temel 
prensiplerinden biri olan 0.10 tutarlılık oranının altında bir değere sahip olduğu 
görülmüştür. Sonuçta elde edilen önem ağırlıkları Tablo 5’teki gibidir.  

Tablo 5. Temel göstergeler ile bunlara ait rasyoların önem ağırlıkları 

Finansal 
Gösterge 

Formülasyon Kod Ağırlık Nihai 
ağırlık 

Sermaye 
yeterliliği 

  0.20  

 Özkaynaklar / 
(Kredi+Piyasa+Operasyonel Riske esas 
tutar) 

R1 0.23 0.046 

 Özkaynaklar / Toplam Aktifler R2 0.36 0.072 
 (Özkaynaklar-Duran aktifler) / Toplam 

Aktifler 
R3 0.21 0.042 

 Özkaynaklar / (Mevduat + Mevduat Dışı 
Kaynaklar) 

R4 0.20 0.040 

     

Aktif kalitesi   0.21  

 Kredi ve Alacaklar / Toplam Aktifler R5 0.56 0.1176 
 Kredi ve Alacaklar / Toplam Mevduat R6 0.44 0.0924 
Likidite   0.19  

 Likit Aktifler / Toplam Aktifler R7 0.62 0.1178 
 Likit Aktifler / Kısa Vadeli Yükümlülükler R8 0.38 0.0722 
     

Karlılık   0.26  

 Net Dönem Karı (Zararı) / Toplam Ak-
tifler 

R9 0.24 0.0624 

 Net Dönem Karı (Zararı) / Özkaynaklar R10 0.18 0.0468 
 Vergi Öncesi Kar  / Toplam Aktifler R11 0.44 0.1144 
 Net Dönem Karı (Zararı) / Ödenmiş 

Sermaye  
R12 0.14 0.0364 

Gelir-gider 
yapısı 

  0.14  

 Özel Karşılıklar Sonrası Net Faiz Geliri / 
Toplam Aktifler 

R13 0.27 0.0378 

 Faiz Dışı Gelirler (Net) / Toplam Aktifler R14 0.41 0.0574 
 Faiz Gelirleri / Faiz Giderleri R15 0.32 0.0448 
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Tablo 5’e göre yabancı sermayeli bankaların performanslarını değerlendirmede 
en önemli temel gösterge %26 ile karlılık göstergesidir. Bu göstergeye ait ra-
syolarda R11 (Vergi Öncesi Kar/Toplam Aktifler) rasyosu 0.44 önem ağırlığıyla 
ilk sırada yer almıştır. Aktif kalitesi % 21 ile ikinci önemli göstergedir. Bu göster-
geye ait iki rasyodan R5 (Kredi ve Alacaklar/Toplam Aktifler) ise R6 (Kredi ve 
Alacaklar/Toplam Mevduat) rasyosundan biraz daha önem düzeyi yüksektir. 
Üçüncü önemli gösterge sermaye yeterliliğidir. Bu göstergeye ait rasyolar ise 
önem ağırlıklarına göre R1, R3, R4 ve R2 şeklinde sıralanmışlardır. Likidite 
göstergesi %19 önem ağırlığına sahiptir ve dördüncü önem düzeyindedir. Son 
sırada ise gelir-gider yapısı göstergesi yer almaktadır. Bu göstergeye ait finansal 
rasyolardan ise R14 (Faiz Dışı Gelirler (Net) / Toplam Aktifler) en önemli ra-
syodur. 

3.3. Bankaların Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi 

Bu çalışmada, 11 yabancı sermayeli bankanın 2010-2015 yılları arasındaki per-
formansları 6 yıla ait finansal rasyoların aritmetik ortalaması alınarak değer-
lendirilmiştir. Bu şekilde yıllar arasında oluşabilecek performans farklılıklarının 
önlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmada 11 alternatif banka, 5 ana kriter ve bu ana 
kriterlere ait 15 alt kriter yer almaktadır. 

ARAS yöntemiyle çözüm yapılırken öncelikle bankaların finansal oranlarının yer 
aldığı oluşan karar matrisi oluşturulmuştur. Karar matrisinin yöntemin diğer 
aşamalarında kullanılan temel matris olduğunu belirtmekte yarar vardır. Karar 
matrisi Tablo 6’da verilmiştir. ARAS yönteminin çözüm aşamalarının (normalize 
karar matrisinin bulunması, ağırlıklandırılmış normalize karar matrisinin bulun-
ması) gerçekleştirilmesi neticesinde elde edilen sıralama sonuçları ise Tablo 
7’deki gibidir. 
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Tablo 6. Karar matrisi 
 Sermaye Yeterliliği Aktif Kalitesi Likidite Karlılık Gelir-Gider Yapısı 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 

 

Ao  

(Opti-

mal) 

16.11 20.18 20.51 14.42 72.84 138.81 59.19 116.21 1.82 14.60 2.32 292.64 5.44 1.81 508.99 

 

Alternatif 

bank  

7.97 9.66 14.70 4.89 69.26 132.07 19.04 38.77 0.73 9.36 0.93 13.94 2.91 1.37 192.39 

Arap  

Türk  

Bankası 

16.11 20.18 20.51 13.25 35.51 68.41 53.14 116.21 1.82 11.86 2.28 17.83 2.77 1.69 508.99 

Burgan  

Bank  
11.15 13.71 17.06 6.70 61.67 108.87 26.98 53.91 0.18 1.34 0.25 1.62 2.24 1.24 151.26 

 

Citibank 
14.90 18.47 20.17 14.42 36.81 53.71 59.19 84.78 1.36 8.87 1.56 292.64 5.44 1.01 309.78 

 

Deniz 

bank 

10.00 12.77 14.95 5.65 63.47 108.81 28.01 52.30 1.40 13.54 1.52 80.65 3.51 1.48 220.83 

Finans  

Bank  

(QNB) 

12.16 16.18 17.01 8.99 66.01 110.76 25.58 49.08 1.50 12.07 1.92 32.18 3.98 1.61 212.41 

HSBC  

Bank 
10.74 13.40 15.92 8.62 57.91 103.48 39.01 74.60 0.33 1.70 0.53 7.84 3.39 1.81 226.28 

ICBC  

Turkey  

Bank 

15.15 18.74 16.81 11.92 71.42 118.31 24.45 48.24 0.52 3.05 0.64 4.06 2.89 0.96 193.66 

ING  

Bank 
10.64 12.85 14.29 8.46 72.84 138.81 23.22 43.89 0.54 4.95 0.75 5.74 4.22 0.54 227.51 

Turkland  

Bank  
13.82 16.70 16.12 11.49 66.71 91.65 29.22 52.49 0.33 2.42 0.46 2.82 2.80 1.64 171.21 

Türkiye  

Garanti  

Bankası 

12.35 15.26 16.57 9.55 58.47 104.86 31.83 58.33 1.81 14.60 2.32 74.99 3.05 1.77 195.55 

 
Tablo 7. Yabancı sermayeli bankaların sıralama sonuçları 

Banka S K Sıralama Banka S K Sıralama 

Ao (Optimal) 0.161 1 

 

Optimal 

Finans Bank 

(QNB) 0.101 0.630 4 

Alternatifbank  0.076 0.470 8 HSBC Bank 0.078 0.486 6 

Arap Türk Ban-

kası 0.122 0.760 2 ICBC Turkey Bank 0.078 0.483 7 

Burgan Bank  0.064 0.400 11 ING Bank 0.075 0.469 9 

Citibank  0.124 0.770 1 Turkland Bank  0.074 0.461 10 

Denizbank 0.097 0.603 5 

Türkiye Garanti 

Bankası 0.111 0.692 3 

Şekil 1’de görüldüğü gibi elde edilen sonuçlara göre yabancı sermayeli 
bankaların sıralaması Citibank, Arap Türk Bankası, Garanti Bankası, QNB Finans-
bank, Denizbank, HSBC, ICBC Turkey Bank, Alternatifbank, ING bank, Turkland 
Bank ve Burgan Bank şeklindedir.   
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Şekil 1. Yabancı sermayeli bankaların finansal performansları 

 

 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Çalışmanın amacı Türkiye’de kurulmuş yabancı sermayeli bankaların finansal 
performanslarını değerlendirme yönelik olarak bütünleşik bir model olan AHP-
ARAS modelinin önerilmesidir. Bu amaca uygun olarak bankaların en güncel 6 
yıllık verilerinden yararlanılmıştır. Veriler kapsamında 5 temel gösterge ile bu 
göstergelere ait 15 finansal rasyo yer almıştır. Çalışmanın özgün yanı finansal 
performans ölçümünde daha önce kullanılmamış bir model olan AHP-ARAS 
bütünleşik modelinin kullanılmasıdır. AHP ile temel göstergelerin ve finansal ra-
syoların önem düzeyleri belirlenmiştir. ARAS yöntemi ise bankaların skorlarının 
belirlenerek sıralamaların elde edilmesinde kullanılmıştır. AHP sonuçlarına göre 
en önemli temel gösterge karlılık göstergesidir. Onu sırasıyla aktif kalitesi, 
sermaye yeterliliği, likidite ve gelir-gider yapısı izlemiştir. Finansal rasyolarda 
ise en önemli görülen rasyo %11,78 ile likit aktifler/toplam aktifler rasyosu 
olmuştur. ARAS yönteminin sonuçlarına göre ise en iyi finansal performansa sa-
hip yabancı sermayeli banka % 77 ile Citibank’tır. Onu sırasıyla Arap Türk Ban-
kası ve Garanti Bankası takip etmiştir. En kötü performansa sahip bankalar ise 
ING bank, Turkland Bank ve Burgan Bank’tır.  

Çalışmanın finansal performans değerlendirme konusunda literatüre katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. İleride yapılacak çalışmalarda Türkiye’deki 
bankacılık sisteminde yer alan diğer sermaye türlerindeki bankaların perfor-
mans değerlendirilmesi önerilen AHP-ARAS modeliyle yapılabilir. Ayrıca değer-
lendirmelerde diğer ÇKKV yöntemleri de kullanılabilir. Karar verici sayısının az 
olması ve çalışmanın sadece yabancı sermayeli bankaları kapsaması ise 
çalışmanın kısıtlı taraflarıdır. 

KAYNAKÇA 

AR, I.M. ve KURTARAN, A. (2013). “Evaluating the Relative Efficiency of Commercial 
Banks in Turkey: An Integrated AHP/DEA Approach”, International Business Research, 
6(4), p. 129-146. 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

0,47

0,76

0,4

0,77

0,603 0,63

0,486 0,483 0,469 0,461

0,692



293 
 

293 

ÇETİN, M.K. ve ÇETİN, E.İ. (2010). “Multi-Criteria Analysis of Banks’ Performances”, In-
ternational Journal of Economics and Finance Studies, 2(2), p. 73-78. 

DEMİRELİ, E. (2010). “TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye’deki Kamu 
Bankaları Üzerine Bir Uygulama”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1), s. 101-112. 

DİNÇER, H. ve GÖRENER, A. (2011). “Analitik Hiyerarşi Süreci ve VİKOR Tekniği İle Dina-
mik Performans Analizi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, İstanbul Ticaret Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, s.109-127. 

ECER, F.  (2016). “ARAS Yöntemi Kullanılarak Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılımı 
Seçimi”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(1), s. 89-98. 

ECER, F. (2013).  “Türkiye’deki Özel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırıl-
ması: 2008-2011 Dönemi”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), s. 171-189. 

ERPOLAT TAŞABAT, S., CİNEMRE, N., ve ŞEN, S. (2016). “Farklı Ağırlıklandırma Teknikle-
rinin Denendiği Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Türkiye’deki Mevduat 
Bankalarının Mali Performanslarının Değerlendirilmesi”, Social Sciences Research Jour-
nal, 4 (2), s. 96-110. 

GÜNDOĞDU, A. (2015). “Measurement of Financial Performance Using TOPSIS Method 
for Foreign Banks of Established in Turkey between 2003-2013 Years”, International 
Journal of Business and Social Science, 6(1), p. 139-151. 

KARA, İ. ve ECER, F. (2016). “AHP-VIKOR Entegre Yöntemi İle Tedarikçi Seçimi: Tekstil 
Sektörü Uygulaması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), s. 
255-272. 

KÜÇÜK, O., ve ECER, F. (2008). “İmalatçı İşletmelerde Uygun Tedarikçi Seçimi: Analitik 
Hiyerarşi Yöntemi İle Bir Kobi Uygulaması”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 22(2), s. 
435-450. 

ÖNDER, E. ve HEPŞEN, A. (2013). “Combining Time Series Analysis and Multi Criteria De-
cision Making Techniques for Forecasting Financial Performance of Banks in Turkey”, In-
ternational Journal of Latest Trends in Finance & Economics Science, 3(3), s. 530-555. 

ÖNDER, E., TAŞ, N. ve HEPŞEN A. (2013). “Performance Evaluation of Turkish Banks Us-
ing Analytical Hierarchy Process and TOPSIS Methods”, Journal of International Scientific 
Publication: Economy & Business, 7(1), s. 470-503. 

SAATY, T. L. (1980), The Analytic Hierarchy Process, McGraw Hill, USA. 

SEÇME, N.Y., BAYRADAROĞLU, A. ve KAHRAMAN, C. (2009). “Fuzzy performance evalua-
tion in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS”, Expert Sys-
tems with Applications, 36, p. 11699-11709. 

TEZERGİL, S. A. (2016). “VIKOR Yöntemi İle Türk Bankacılık Sektörünün Performans An-
alizi”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 38(1), s. 357-373. 

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ, https://www.tbb.org.tr/tr (Erişim tarihi: 15 Şubat 2017) 

UÇKUN, N. ve GİRGİNER, N. (2011). “Türkiye’deki Kamu ve Özel Bankaların Perfor-
manslarının Gri İlişki Analizi İle İncelenmesi”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (21), s. 46-66. 

ZAVADSKAS, E. K. ve TURSKIS, Z. (2010). “A New Additive Ratio Assessment (ARAS) 
Method in Multicriteria Decision-Making”, Technological and Economic Development of 
Economy 16(2), p. 159-172. 

 



294 
 

2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE 
ETKİLERİ: 2001 KRİZİ İLE BİR KARŞILAŞTIRMA 

Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR* Öğr.Gör. Sevilay KONYA† Öğr. Gör. Memiş KARAER‡ 

 

ÖZET 

Krizler, ekonominin kaçınılmaz bir gerçeğidir. 2008 küresel ekonomik krizi 
ABD’de ortaya çıkmıştır. 2001 krizinin temeli ise Türkiye ekonomisine da-
yanmaktadır. Bu çalışmada 2008 küresel ekonomik kriz ve 2001 krizinin ortaya 
çıkması, yayılması, alınan önlemler ve sonuçları üzerinde durulmuştur. 2001 ve 
2008 krizlerinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine değinilmiştir. 
Çalışmanın sonucunda ise 2008 küresel ekonomik krizi ile 2001 krizinin Türkiye 
ekonomisini etkileme derecesinin birbirinden farklı olduğu tespit edilmiştir. 
2001 krizi Türkiye ekonomisini daha derinden etkilemiştir.  

Anahtar sözcükler: 2008 Küresel Ekonomik Kriz, 2001 Krizi ve Türkiye 
ekonomisi. 

THE EFFECTS OF THE 2008 GLOBAL ECONOMIC CRISIS ON 
TURKEY’S ECONOMY: A COMPARISON WITH THE 2001 CRISIS 

 

ABSTRACT 

Crisis is an inevitable fact of the economy. 2008 global economic crisis emerged 
in the United States. Basis of the 2001 crisis is based on Turkey’s economy. In 
this study, emergence, propagation, taken measures and results of the 2008 
global economic crisis and 2001 crisis focused on. The effects of the 2001 crisis 
and 2008 crisis on Turkey’s economy has been mentioned. In the result of our 
study, 2008 global economic crisis and 2001 crisis affecting degree of the Tur-
key’s economy has been found the different from each other. 2001 crisis more 
influenced of Turkey’s economy.  

Key words: 2008 Global Economic Crisis, 2001 Crisis and Turkey’s Economy. 

1. GİRİŞ 

2008 küresel ekonomik krizi, Amerika’daki mortgage piyasalarındaki kredi 
şişmelerinden kaynaklanan bir krizdir. 2008 küresel ekonomik kriz Avrupa 
ülkelerini etkilemiştir. Bu ülkeler ekonomi politikalarında büyük oranda değişi-
kliğe gitmiştir. Krizlere karşı tecrübeli olan Türkiye ekonomisi 2008 krizinden 
önemli ölçüde etkilenmemiştir. Ancak bu kriz banka kesimini etkilemese de reel 
kesimi etkilemiştir. 
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‡ Selçuk Üniversitesi Taşkent Meslek Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, mkaraer@sel-
cuk.edu.tr 
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2000 Kasım krizinin ardından kur politikasına devam edilmiş, dövize olan talep 
düşmüş, döviz rezervleri yeniden artış göstermiştir. 2001 yılının 19 Şubatında 
Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında yaşanan siyasi tartışmanın ardından 
piyasalar dengesini kaybetmiş ve döviz krizi ortaya çıkmıştır. Bankalararası 
piyasada gecelik faiz oranı % 4000 lere kadar çıkmıştır. Döviz rezervleri 
azalmıştır. Merkez Bankası piyasaya müdahale etmiş, döviz kuru serbest 
bırakılmıştır. Dalgalı kur rejimine geçilmiştir (Çokgezen, 2010: 206).  

Bu çalışmanın temel amacı Türkiye ekonomisinde 2008 küresel ekonomik krizi-
nin sonuçlarının 2001 krizinin sonuçlarından farklı olduğunu açıklamaktır. Bu 
doğrultuda çalışmada 2001 ve 2008 krizlerinin nedenleri, sonuçları ve Türkiye 
ekonomisine etkileri üzerinde durulacaktır. Daha sonra ise 2001 ve 2008 krizle-
rinin Türkiye ekonomisindeki sonuçları karşılaştırmalı olarak açıklanacaktır.  

2. 2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİ 

2008 yılında Amerika ekonomisi 20 trilyon USD’lik gayrimenkul sektörü ile karşı 
karşıya kalmıştır. ABD ekonomisi son sekiz yıldır aşırı şişen finansal piyasaları 
çabuk büyüyen, dünyada en fazla ithalat yapan ve en borçlu ülke konumundaydı. 
ABD ekonomisi tıkanma noktasına gelmiş ve bu sebepten dolayı dünya 
ekonomisinde büyüme oranı ve dış ticaret hacmi gerilemiştir. 2008 küresel 
ekonomik krizi hem finansal piyasaları hem de reel sektörü etkilemiştir 
(Kahraman, 2009: 141). 

2.1. 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Nedenleri 

2007 yılının ortalarında ABD’de emek piyasasında başlayan ve kısa sürede fi-
nansal ve reel sektörde etkisini gösteren kriz, 2008 ve 2009 yıllarında tüm dü-
nyaya yayılmış ve küresel bir kimlik kazanmıştır. Bu küresel ekonomik kriz, 
ABD’de finansal kuruluşların gayrimenkul alımını özendirmek için düşük faizli 
ve uzun vadeli açılan mortgage olarak isimlendirilen ipotekli konut kredilerinin 
geri dönüşlerinde yaşanan sorunlardan kaynaklandığı için subprime mortgage  
krizi olarak adlandırılmıştır (Tarı ve diğerleri, 2011: 7). 

Temmuz 2007’de subprime mortgage kredilerinin işleyişine temel olan sorunlar 
ABD finans piyasalarında ve dolayısıyla ekonomik yapısında hızla yayılan ve 
kontrol edilemeyen ekonomik krizin başlangıcı olmuştur. 2008 yılının ikinci 
yarısından itibaren küresel boyutlu bir kriz olması çeşitli tedbirler almaya 
itmiştir. Finansal olan banka ve şirketleri kurtarmaya yönelik paketler ve faiz in-
dirimleri ve tüketimi canlandırmaya yönelik ve benzeri önlemler sayılabilir 
(Altınok ve diğerleri, 2011: 187). 

Küresel finansal krizin nedenleri şu şekilde sıralanabilir (Alantar, 2008: 2-5): 

 Likidite Bolluğu ve Özensiz Krediler: Kredi geri ödemeleri bankalar tarafın-
dan diğer mali kuruluşlara satılmıştır. Bu evleri teminat olarak alan 
sermaye piyasası araçlarının görülme sıklığı artmıştır. Zararlar bir ku-
ruluştan diğerine geçmiştir. Mali sistemin temel taşları niteliğindeki ku-
ruluşların iflasına neden olmuştur. 
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 Menkul Kıymetleştirme: Nakit akışlarının bir havuzda toplanması ve 
yatıımcılara satılmak üzere mali bir varlık olarak üretilmesine menkul 
kıymetleştirme denir. ABD’de likiditenin çok olduğu süreçte menkul 
kıymetleştirme sayesinde bireyler normalden daha fazla kredi 
kullanmışlardır.  

 Saydamlık Eksikliği: Gelişmiş ülkelerde ve özellikle ABD’de her fonksiyon 
için ayrı bir mali kurum ve araç oluşturulmuştur. Bu kurumların birbirleri-
yle iç içe ve karmaşık ilişkileri vardır. Finansal yapının karmaşıklığının an-
laşılabilmesi için büyük bir zorluk vardır. Sıradan yatırımcılar için hergün 
farklılık gösteren araçları takip etmek söz konusu değildir. Bu durumda ise 
saydamlık problemi ile karşı karşıya kalınır. 

 Derecelendirme Kuruluşları: Derecelendirme kuruluşları ile ilgili en önemli 
sorun çıkar çatışmasının varlığıdır. Bankalar ve diğer mali kuruluşlarla ilgili 
notlar veren derecelendirme kuruluşları firmalar tarafından finanse 
edilmektedir. Bu durumda rating kuruluşlarının derecelendirmeleri objek-
tiflikten uzak olmaktadır. 

 Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar: Düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar 
bilhassa da FED değişen risk ortamına karşılık tedbir almakta gecikmiştir. 

2.2. 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Sonuçları 

2008 Küresel Ekonomik Kriz ABD’de 2007 ortasından konut sektöründeki so-
runlarla ortaya çıkıp, 2008’in son çeyreğinde kendisini küresel boyutta hisset-
tiren ve 2009’un ilk çeyreğinde en alt seviyeyi görerek ikinci çeyrekten itibaren 
bu seviyeden dönüş sergilemiştir. Tüm ülkelerde büyük oranda üretim ve refah 
kayıplarına yol açmıştır. Küresel anlamda beklentiler, kredi mekanizmaları ve 
talep bozulmuştur. Bunun sonucunda ise iflaslar, üretim ve istihdamda bozulma-
lar ortaya çıkmıştır (Oktar ve Dalyancı, 2010: 14-15). 

UBC, Deutsche Bank, Credi Suisse gibi Avrupa’nın en büyük ve güvenilir 
bankaları likidite sorunsalı ile karşı karşıya kalmıştır. Japonya’da büyüme oran-
ları negatif olarak gerçekleşmişmiştir. Rusya, Çin, Hindistan gibi ülkelerde 
büyüme oranları düşüş kaydetmiştir. Dünya ticaret hacmi daralmıştır. Volvo, 
Creysler, General Motors gibi pekçok çok uluslu dev kuruluş iflas tehdidi ile karşı 
karşıya kalmıştır. Bu kriz Türkiye’de ise ihraç mallarına olan talebin gerile-
mesine, doların değer kaybetmesine ve bundan dolayı ithalatın cazip hale 
gelmesi ile birlikte ithal girdilerine maliyetlerinin düşmesine, döviz cinsinden 
olan borçların ve faizlerinin Türk Lirası karşılığının değer yitirmesine, yurtiçi tal-
ebin düşmesine, kredi hacminin daralmasına ve işletmelerin likidite sıkışıklığı 
yaşamalarına neden olmuştur (Dursun ve Birdal, 2011: 66). 

2.3. 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Türkiye Ekonomisine Etkileri 

2008 Küresel Ekonomik Krizinden Türkiye çok fazla etkilenmese de kısmen 
etkilenmiştir. Bunun nedeni ise Türkiye’de ipotekli konut piyasasının heniz 
yeterince gelişmemiş olması, Türkiye’nin önceki kriz deneyimlerine dayalı 
olarak daha duyarlı br yapının varlığı, Türkiye İpotekli konut piyasasında yer 
alan fonların ABD’de değerlendirilmiyor olmasıdır (Dağılgan, 2011: 52).  
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Tablo 1: Türkiye Ekonomisinde GSYİH Oranlarının Değişimi (2003-2015) 

Yıllar 

Cari Fiyatlarla GSYİH Sabit Fiyatlarla GSYİH 

Değer (milyon 
TL) 

Büyüme Hızı  
(%) 

Değer (milyon TL) 
Büyüme Hızı 

(%) 

2000 166 658 59,3 72 436 6,8 

2001 240 224 44,1 68 309 -5,7 

2002 350 476 45,9 72 520 6,2 

2003 454 781 29,8 76 338 5,3 

2004 559 033 22,9 83 486 9,4 

2005 648 932 16,1 90 500 8,4 

2006 758 391 16,9 96 738 6,9 

2007 843 178 11,2 101 255 4,7 

2008 950 534 12,7 101 922 0,7 

2009 952 559 0,2 97 003 -4,8 

2010 1 098 799 15,4 105 886 9,2 

2011 1 297 713 18,1 115 175 8,8 

2012 1 416 798 9,2 117 625 2,1 

2013 1 567 289 10,6 122 556 4,2 

2014 1 748 168 11,5 126 258 3,0 

2015 1 952 638 11,7 131 273 4,0 

Kaynak: TUİK 

Ekonomik krizin reel sektördeki en önemli etkisi GSYİH (sabit fiyatlarla) 
değişkeninde görülmüştür. Tablo 1’de ifade edilen büyüme hızlarına göre GSYİH 
(sabit fiyatlarla) 2006 yılında % 6,9, 2007 yılında azalma kayıt ederek % 4,7 
oranında gerçekleşmiştir. GSYİH (sabit fiyatlarla) 2008 yılında krizin etkisi ile 
düşüşe devam etmiş ve 0,7 olarak gerçekleşmiştir (Yıldırım, 2010: 50). 2009 
yılında krizin etkisi daha da derinleşmiş ve büyüme oranı negatif olarak görül-
müştür. % 4,8’lik bir daralma yaşanmıştır. Bu kadar büyük bir çöküşün ardından 
Türkiye ekonomisi 2010 yılından büyük bir toparlanma süreci yaşamıştır.  
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Tablo 2: Türkiye Ekonomisinde Enflasyon Oranlarının Değişimi (2003-2016) 

YILLAR 
TÜFE 

ENDEKS % 

2003 100,00 25,3 

2004 108,60 8,6 

2005 117,48 8,2 

2006 128,76 9,6 

2007 140,03 8,8 

2008 154,66 10,4 

2009 164,32 6,3 

2010 178,40 8,6 

2011 189,95 6,5 

2012 206,84 8,9 

2013 222,33 7,5 

2014 242,02 8,85 

2015 260,59 7,67 

2016 280,85 7,79 

      Kaynak: TUİK 

2008 yılının son üç ayında toplam talepte daralma ve emtia fiyatlarında görülen 
düşüş bütün dünyada enflasyon oranlarının gerilemesine sebep olmuştur. Bu sü-
reçte enflasyon Türkiye’de de dünyaya benzer şekilde şekillenmiştir. Türkiye’de 
finans sektörünün göreli sağlam yapısına rağmen ihracatın dış ülkelerdeki has-
sas ürünlerden oluşması üretim küresel kredi için duyarlı olması ve küresel 
krediye yüksek kapasite ile girilmesi ülkemizde iktisadi daralmayı arttıran 
nedenler olmuştur. Bu dönemde küresel belirsizliklerin artması ve artan tasarruf 
eğilimi iç talepte daralma sonucunu ortaya çıkarmıştır (TCMB, 2009: 1). 2008 
yılında TÜFE enflasyonu bir önceki yıla göre % 2,0 puan artarak % 10,4 olarak 
gerçekleşmiştir. 2009 yılı itibariyle TÜFE enflasyonu düşüş sürecine girmiştir. 

Bu kriz döneminde dünyada bir dezenflasyon süreci yaşanmış ve ülkeler dünya 
çapında yaşanan bu durgunluğa karşılık para ve maliye politikalarını birlikte 
gevşetmiştir. Türkiye’de politika faiz oranlarında indirime gidilmiş ve tüketimde 
teşvik için bazı ürünlerde dolaylı vergilerde indirim sağlanmıştır (Yükseler, 
2009: 20). 
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Tablo 3: Türkiye Ekonomisinde İşgücü Oranlarının Değişimi (2003-2016) 

Yıllar 
İşgücüne Katılma 

Oranları (%) 
İstihdam Edilen İşsiz İşsizlik Oranı (%) 

2003 48,3 21 147 2493 10,5 

2004 46,3 19 632 2385 10,8 

2005 46,4 20 067 2388 10,6 

2006 46,3 20 423 2328 10,2 

2007 46,2 20 738 2376 10,3 

2008 46,9 21 194 2611 11,0 

2009 47,9 21 277 3471 14,0 

2010 48,8 22 594 3046 11,9 

2011 49,9 24 110 2615 9,8 

2012 50,0 24 821 2518 9,2 

2013 50,8 25 524 2747 9,7 

2014 50,5 25 933 2853 9,9 

2015 51,3 26 621 3057 10,3 

2016 52,0 27 505 3330 10,9 

Kaynak: TUİK  

2008 küresel ekonomik kriz Türkiye’nin emek piyasasını etkilemiştir. Dü-
nya’daki ekonomik faaliyetlerinde azalma meydana gelmesi ve talepteki azalış 
Türkiye’nin üretim yapısını etkilemiştir. Bunun sonucunda ise bazı kuruluşlar 
işçi çıkarma yoluna gitmiştir (Altuntepe, 2009: 142). 2009 yılında işsizlik oran-
ları krizin etkisi ile en yüksek seviyeye ulaşmış ve % 14,0 olarak gerçekleşmiştir. 
2009 yılından sonra işsizlik oranları düşmüş, toparlanma süreci yaşanmıştır.  

Tablo 4: Türkiye Ekonomisinde Dış Ticaret Oranlarının Değişimi (2003-2016) 
Yıl-
lar 

İthalat İhracat Dış Ticaret 
Dengesi 

İhracatın 
İthalatı 

Karşılama 
Oranı (%) 

Dış Ticaret 
Hacmi 

Değer % Değer % 

2003 69 339 692 34,5 47 252 836 31,0 -22086,9 68,1 116592,5 
2004 97 539 766 40,7 63 167 153 33,7 -34372,6 64,8 160706,9 

2005 116 774 151 19,7 73 476 408 16,3 -43297,7 62,9 190250,6 
2006 139 576 174 19,5 85 534 676 16,4 -54041,5 61,3 225110,9 

2007 170 062 715 21,8 107 271 750 25,4 -62791,0 63,1 277334,5 
2008 201 963 574 18,8 132 027 196 23,1 -69936,4 65,4 333990,8 

2009 140 928 421 -30,2 102 142 613 -22,6 -38785,8 72,5 243071,0 
2010 185 544 332 31,7 113 883 219 11,5 -71661,1 61,4 299427,6 

2011 240 841 676 29,8 134 906 869 18,5 -105934,8 56,0 375748,5 

2012 236 545 141 -1,8 152 461 737 13,0 -84083,4 64,5 389006,9 
2013 251 661 250 6,4 151 802 637 -0,4 -99858,6 60,3 403463,9 

2014 242 177 117 -3,8 157 610 158 3,8 -84566959 65,1 399787275 
2015 207 234 359 -14,4 143 838 871 -8,7 -633954487 69,4 351073230 

2016 198 616 139 -4,2 142 545 946 -0,9 -56070193 71,8 341162085 

Kaynak: TUİK 
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Küresel finansal krizin etkileri ülkemizde 2008 yılının sonunda görülmeye 
başlanmıştır. Bu süreçte ekonomimizde küçülme ve işsizlik oranlarında artış 
görülmüştür. Bu olumsuzluklar 2001 krizine nazaran daha az kırılgan bir mak-
roekonomik yapıda gerçekleşmiştir. 2001 krizinden farklı olarak ihracatı yapılan 
ürünlere talep ve gelir düzeyleri azalmıştır. 2008 krizinde ihracatta azalmalar 
görülmüştür (Selçuk, 2010: 22). İthalatta bağımlılığı yüksek olan işletmeler kriz 
sürecinden daha çok etkilenmişlerdir. Dünya ticaretinin küçülmesi ve Tü-
rkiye’nin ihracatında önemli bir yeri olan Avrupa’nın krizden etkilenme oranının 
yüksek olması büyük etken olmuştur. Ayrıca döviz kurundaki yükselme ithalatın 
pahalılaşması için önemli olmuştur (Altınok ve diğerleri, 2011: 191). 2008 
küresel ekonomik krizin etkisi ile 2008 yılında ihracat ve ithalat rakamları ger-
ilemiştir. 2009 yılında ihracat % 22 oranında, ithalat ise % 30,2 oranında 
daralmıştır.   

3. 2001 KRİZİ 

2001 Krizinin ortaya çıkmasına neden olan en temel değişlen faiz oranıdır. 2001 
yılında ortaya çıkan kriz reel sektörü derinden etkilemiştir. Baskılanan kur ve 
yüksek faiz oranları kısa vadeli sermaye giriş çıkışlarının kontrolsüz olması kriz 
ortamının derinleşerek 2001 Şubat ayında patlamasına neden olmuştur 
(Kahraman, 2009: 132).  

3.1. 2001 Krizinin Nedenleri 

2000 Kasım ayında yaşanmaya başlanan faiz başta kamu bankaları olmak üzere 
bankacılık sisteminin finansal yapısını önemli oranda etkilemiştir. Bu süreçte 
hem yurtçinden hem de yurtdışından sağlanan fonların vadeleri kısalmış, faiz 
oranları döviz kuru sepetindeki artıştan daha fazla oranda artmıştır. Bu durum 
ise kur sisteminin uygulanabilirliği konusunda şüpheleri daha da der-
inleştirmiştir. Böyle bir ortamda 19 Şubat 2001 tarihinde devletin Cumhur-
başkanı ile Başbakanı arasında yaşanan siyasi kriz döviz krizinin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur (Yürekli, 2004: 161). 

Milli Güvenlik Kurulunda yaşanan siyasi gerginlik, Türkiye tarihinin en büyük 
borç ödemesinden iki gün önce gerçekleşmiştir. Siyasi krizin yaşandığı gün IMF 
yetkilisi (Stanley Fisher) Başbakan’a yapısal reformların aksadığını bu durumun 
ise risk taşıdığını ifade etmiştir. IMF yetkililerince programın iyileştirmelere ih-
tiyacı olduğunu, kur politikasında bir düzeltmenin gerekli olduğunu belirtmiştir 
(Turan, 2005: 6). 

Türkiye ekonomisi Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizinin beraber yaşanması ile ikiz 
kriz yaşamıştır.  

Türkiye ekonomisinin yaşadığı bu ikiz kriz deneyiminde Kasım 2000 ve Şubat 
2001 krizlerine yol açan nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz (İbiş, 2013: 33-34): 

 Kriz öncesinde uygulanan döviz kuru politikasının inandırıcı olmaması, 

 Kasım krizi öncesinde bankaların likidite sıkışıklığı yaşamaları ve ihtiyaç 
durumunda gerekli likiditeyi temin edememeleri, 
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 Likidite sıkışıklığı sonucu döviz talebinde yaşanan artışlar, uluslararası 
piyasalardaki dengesizlikler ve olumsuz etkileri, 

 Cari işlemler açığında gerçekleşen büyük oranlı artışlar, 

 Düzgün bir denetime sahip olmayan bankaların ekonomiyi temel almayan 
hal ve hareketleri, 

 Bankacılıktaki geçmişten gelen yaşanan ekonomik sorunlar, özelleştirme 
hedeflerinin başarıya ulaşamaması, likidite yönetiminde Merkez Ban-
kasının rolünün sınırlandırılması, 

 1999 Enflasyonla Mücadele Programını sağlam bir temele oturtamamaları, 

 TL’nin aşırı değerli hale gelmesi, sermaye yapısı itibariyle mali sektörün 
güçsüz olması, kar, faiz risklerindeki yükselmeler ve kamu bankalarının 
görev zararları, 

 1990’lı yıllarda yaşanan siyasi istikrarsızlıklar, kısa vadeli sermaye girişle-
rinin ortaya çıkması ve reel ekonominin rekabet edecek güçte olmamasıdır.  

3.2. 2001 Krizinin Sonuçları 

21 Şubat 2001 tarihinde ortaya çıkan kriz Kara Çarşamba olarak nitelen-
dirilmiştir. Krizin ortaya çıkmasıyla birlikte izlenen sıkı para politikası yeniden 
düzenlenmiş ve dalgalı kur politikasına geçilmiştir. Türkiye ekonomisinin 
krizden etkilenme süreci uzun süre devam etmiştir. Bu süreçte çok fazla kişi işsiz 
kalmış ve işyerleri kapanmıştır. 21 Şubat’ta gecelik faizler dünya rekoru kırmış 
ve yüzde 7500 seviyesine çıkmıştır. Borsa % 18,1 ile tarihi bir düşüş yaşamıştır. 
Kriz döneminde ilk önceliği ekonomik büyüme olan makroekonomik poli-
tikaların ve sıkı para politikası uygulamalarının bir süre başarılı olsa bile sonuçta 
yetersiz kalmıştır. Bu dönemde imalat sanayi üretiminde istenmeyen dal-
galanmalar ve gerilemeler görülmüştür. Halkın yaşam standardı, ekonomik ve 
sosyal refahı istenilen ölçüde geliştirilememiş, işsizlik oranı, işgücüne katılma 
oranı, istihdam oranı gibi sosyal göstergeler olumsuz şekilde etkilenmiştir (Ber-
beroğlu, 2009: 35).  

1999 yılında uygulanan Enflasyonla Mücadele Programı başarısız olmuş ve o sü-
reçte Devlet Bakanlığına atanan Kemal Derviş 14 Nisan 2001 tarihinde Tü-
rkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programını kamuoyuna duyurmuştur. Bu pro-
gram Mayıs’ta imzalanan yeni IMF stand by düzenlemesiyle ve Dünya Bankası 
kredileri ile desteklenmiştir. Bütün bu gelişmeler üretimdeki düşüşü en-
gelleyememiş fakat krizin denetim altına alınmasında etkili olmuştur. Parasal 
büyüklükler denetim altına alınmıştır (Dağılgan, 2011: 46). 

Türkiye ekonomisi tarihinde 2001 yılında yaşanan kriz son derece ciddi 
zararlara neden olan bir kriz olmuştur. Yürürlüğe konulan Güçlü Ekonomiye 
Geçiş Programı ‘nın hedefleri ekonomi için gerekli reform politikaları, maliye 
politikası, dış ticaret ve kur politikası ve sabit bir enflasyon hedeflemesidir 
(Pusti, 2013: 70-71).   
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3.3. 2001 Krizinin Türkiye Ekonomisine Etkileri 

2001 krizinin Türkiye ekonomisine etkileri GSYİH, enflasyon, işgücü ve dış ti-
caret rakamlarının yıllar bazında ele alınması ile incelenecektir.  

Tablo 5: Türkiye Ekonomisinde GSYİH Oranlarının Değişimi (1990-2002) 

Yıllar 

Cari Fiyatlarla GSYİH Sabit Fiyatlarla GSYİH 

Değer (milyon 
TL) 

Büyüme Hızı  
(%) 

Değer (milyon TL) 
Büyüme Hızı 

(%) 

1990 393 060 171 72,9 83 578 464 9,3 

1991 630 116 960 60,3 84 352 830 0,9 

1992 1 093 368 045 73,5 89 400 745 6,0 

1993 1 981 867 096 81,3 96 590 370 8,0 

1994 3 868 429 189 95,2 91 320 722 -5,5 

1995 7 762 456 071 100,7 97 887 800 7,2 

1996 14 772 110 189 90,3 104 745 151 7,0 

1997 28 835 883 135 95,2 112 631 203 7,5 

1998 70 203 - 70 203 - 

1999 104 596 49,0 67 841 -3,4 

2000 166 658 59,3 72 436 6,8 

2001 240 224 44,1 68 309 -5,7 

2002 350 476 45,9 72 520 6,2 

           Kaynak: TUİK 

Tablo 5’te 2001 yılında krizin etkisinin ortaya çıkması ile birlikte büyüme 
oranının - % 5,7 olarak negatif bir oranda gerçekleştiği görülmektedir. 2002 
yılından itibaren Türkiye ekonomisi tekrar toparlanma sürecine girmiştir.  

Tablo 6: Türkiye Ekonomisinde Enflasyon Oranlarının Değişimi (1990-2002) 

YILLAR 
TÜFE 

ENDEKS % 

1990 942 712 60,3 

1991 1 563 958 65,9 

1992 2 660 293 70,1 

1993 4 418 747 66,1 

1994 9 115 875 106,3 

1995 17 137 846 88,0 

1996 30 911 933 80,4 

1997 57 411 783 85,7 

1998 106 017 630 84,7 

1999 174 787 793 64,9 

2000 270 777 960 54,9 

2001 418 081 170 54,4 

2002 606 217 697 45,0 

                      Kaynak: TUİK 

Tablo 6’da 1990-2002 yılları arasında enflasyon oranlarındaki değişim 
ifade edilmiştir. Bu yıllar enflasyonun kronikleştiği yıllar olmuştur. 2002 yılında 
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enflasyon oranının % 45 olarak gerçekleştiği ve bu sürecin en düşük rakamı 
olduğu görülmektedir.  

Tablo 7: Türkiye Ekonomisinde İşgücü Oranlarının Değişimi (1990-2002) 

Yıllar İşgücüne Katılma 
Oranları (%) 

İstihdam Edilen İşsiz İşsizlik Oranı 
(%) 

1990 56,6 18 539 1612 8,0 
1991 57,0 19 288 1723 8,2 
1992 56,0 19 549 1805 8,5 

1993 52,1 18 500 1815 8,9 
1994 54,6 20 006 1871 8,6 
1995 54,1 20 586 1700 7,6 
1996 53,7 21 194 1503 6,6 
1997 52,6 21 204 1552 6,8 

1998 52,8 21 779 1607 6,9 

1999 52,7 22 048 1830 7,7 
2000 49,9 21 581 1497 6,5 
2001 49,8 21 524 1967 8,4 

2002 49,6 21 354 2464 10,3 

Kaynak: TUİK 

Türkiye 2001 yılının Şubat ayından itibaren ağır bir ekonomik kriz ile karşı 
karşıya kalmıştır. Bu yıllarda Türkiye ekonomisinde büyüme oranları artarken 
işsizlik oranları krizden büyük oranda etkilenmiştir. İşsizlik oranları artmış, isti-
hdam oranları azalmıştır. İşsizlik oranları 2000 yılında % 6,5, 2001 yılında % 8,4 
ve 2002 yılılnda ise % 10,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu yıllarda büyüme 
oranlarının yüksek olmasına rağmen işsizlik oranlarının çok yüksek olmasının 
sebebi olarak istihdam yaratma kapasitesinin yeterli olmadığı gösterilebilir 
(Atılım Üniversitesi Siyasi ve Ekonomik Araştırmalar Laboratuvarı, Erişim Ta-
rihi: 15.04.2017).  

Tablo 8: Türkiye Ekonomisinde Dış Ticaret Oranlarının Değişimi (1990-2002) 
Yıllar İthalat İhracat Dış Ticaret 

Dengesi 
İhracatın 
İthalatı 

Karşılama 
Oranı (%) 

Dış Ticaret 
Hacmi 

Değer % Değer % 

1990 22 302 126 41,2 12 959 288 11,5 -9342,8 58,1 35261,4 
1991 21 047 014 -5,6 13 593 462 4,9 -7453,6 64,6 34640,5 

1992 22 871 055 8,7 14 714 629 8,2 -8156,4 64,3 37585,7 

1993 29 428 370 28,7 15 345 067 4,3 -14083,3 52,1 44773,4 
1994 23 270 019 -20,9 18 105 872 18,0 -5164,1 77,8 41375,9 

1995 35 709 011 53,5 21 637 041 19,5 -14072,0 60,6 57346,1 
1996 43 626 642 22,2 23 224 465 7,3 20402,2 53,2 66851,1 

1997 48 558 721 11,3 26 261 072 13,1 22297,6 54,1 74819,8 
1998 45 921 392 -5,4 26 973 952 2,7 18947,4 58,7 72895,3 

1999 40 671 272 -11,4 26 587 225 -1,4 14084,0 65,4 67258,5 
2000 54 502 821 34,0 27 774 906 4,5 26727,9 51,0 82277,7 

2001 41 399 083 -24,0 31 334 216 12,8 10064,9 75,7 72733,3 

2002 51 553 797 24,5 36 059 089 15,1 15494,7 69,9 87612,9 

Kaynak: TUİK 

1999 yılında % 11,4 değer kaybeden ithalat 2000 yılına gelindiğinde % 34 
oranında değer kazanmıştır. 2000 yılında ithalat 54 milyar oranında 
gerçekleşmiştir. Buna karşılık ihracat % 4,5 oranında artış göstermiştir. Dış ti-
caret açığı ise 26727,9 olarak gerçekleşmiştir. 2001 krizinin etkisiyle ithalat % 
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24 oranında daralma göstermiştir. İhracat % 12,8 ve dış ticaret dengesi ise 
15494,7 olarak gerçekleşmiştir. 2002 yılından itibaren ihracat ve ithalat topar-
lanma sürecine girmiştir. 

4. 2008 KRİZİ İLE 2001 KRİZİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMEL 
GÖSTERGELERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

2008 ve 2001 krizlerinin temel ekonomik büyüklükler açısından karşılaştırıl-
ması GSYİH, enflasyon oranları (TÜFE), ihracat-ithalat oranları ve işsizlik oran-
larının gelişimi açısından ele alınmıştır. GSYİH ve işsizlik oranlarının değişimi 
üçer aylık dönemler halinde incelenmiş ve 12 çeyreklik gelişme ele alınmıştır. 
GSYİH ve işsizlik oranlarının gelişiminde 2001 krizi için 2000 yılının ilk çeyreği, 
2008 krizi için 2007 yılının ilk çeyreği ele alınmıştır. Enflasyon oranları (TÜFE) 
ve ihracat-ithalat oranlarının değişimi ise aylık dönemler halinde ve 24 aylık 
gelişme incelenmiştir. Bu verilerde 2001 krizi için 2001 yılının ilk ayı başlangıç, 
2008 krizi için 2008 yılının ilk ayı başlangıç olarak seçilmiştir.  

4.1. 2008 ve 2001 Krizlerinin GSYİH Oranları Açısından Karşılaştırılması 

Türkiye ekonomisinde GSYİH açısından ifade ettiğimiz kriz dönemlerindeki 
değişmeler üçer aylık dönemler halinde Grafik 1’de gösterilmiştir.  

Grafik 1: 2008 ve 2001 Krizleri Açısından GSYİH Gelişmeleri (Üçer Aylık) 

 

Kaynak: TCMB verileri derlenerek oluşturulmuştur.  

Genel olarak Grafik 1’de Türkiye ekonomisinin 2001 ve 2008 krizlerinden sonra 
uzun soluklu bir durgunluk yaşamadan krizleri atlattığı görülmektedir. Grafik 
1’de görüldüğü üzere 2001 krizinin yaşandığı süreçte krizin derinliğinin daha 
fazla olduğu söylenebilir. 2001 krizi Türkiye kaynaklı bir kriz olup etkisi daha 
derin yaşanmıştır. Her iki kriz sonrasında toparlanma süreci yaşansa da, bu to-
parlanmanın etkisinin 2008 krizinde daha iyi olduğu görülmüştür.  
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4.2. 2008 ve 2001 Krizlerinin Enflasyon Oranları Açısından Karşılaştırıl-
ması 

Grafik 2’de Türkiye’de 2001 ve 2008 kriz sürecinde enflasyon oranlarının 
değişimi gösterilmiştir. 2001 krizi için başlangıç 2001 yılının Ocak ayı son süreç 
olarak 2002 yılının Aralık ayı seçilmiştir. 2008 krizi için başlangıç 2008 yılının 
ilk ayı son süreç olarak ise 2009 yılının Aralık ayı seçilmiştir.  

Grafik 2: 2008 ve 2001 Krizleri Açısından Enflasyon Gelişmeleri (Aylık) 

 

Kaynak: TCMB verileri derlenerek oluşturulmuştur.  

2001 krizi sürecinde enflasyon oranları çok yüksek rakamlara ulaşmıştır. 2002 
yılının son aylarında toparlanma süreci yaşanmıştır. 2008 krizi sürecinde ise enf-
lasyon oranları çok fazla yükselme eğilimi yaşamamıştır. Düzenli bir periyotta 
eğilim göstermiştir.  

4.3. 2008 ve 2001 Krizlerinin İhracat ve İthalat Oranları Açısından 
Karşılaştırılması 

Grafik 3 ve Grafik 4’te dış ticaret gelişiminin gösterilmesi için ihracat ve ithalat 
rakamlarına yer verilmiştir. 2001 krizi için 2001:01-2002:12, 2008 krizi için ise 
2008:01-2009:12 dönemi ele alınmıştır. 
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Grafik 3: 2008 ve 2001 Krizleri Açısından İhracat Gelişmeleri (Aylık) 

 

Kaynak: TCMB verileri derlenerek oluşturulmuştur.  

2001 krizinde krizin etkisinin görülmeye başlandığı Ocak ayında ihracat 
azalmıştır. İkinci ayda ise önceki aya göre bir toparlanma süreci yaşanmış ve ih-
racat oranı artış göstermiştir. Buna karşılık 2001 yılının ilk üç ayında ithalatta 
daralma devam etmiştir. Bunun temel sebebi olarak TL’nin değer yitirmesi ve iç 
talepte hareketlilik olmaması gösterilebilir. 2001 krizinde ihracat oranlarındaki 
değişmelerin çok yüksek boyutlarda olmadığı görülmektedir. Ancak ithalat oran-
larındaki değişmeler daha yüksek boyutlarda yaşanmıştır. 

2008 krizinde ise ihracat rakamlarında 2008 yılının Şubat, Mart ve Nisan 
aylarında aynı zamanda 2009 yılılnın Mart ve Nisan aylarında ardı ardına 
düşüşler yaşanmıştır. 2001 krizinde ihracatta ardı ardına iki ayda düşüş 
yaşanmazken 2008 krizinde yaşandığı görülmektedir. 2008 küresel ekonomik 
krizde ithalattaki daralma 2001 krizine göre daha yüksek oranda 
gerçekleşmiştir. 2008 yılında yaşanan krizin etkilerinin daha fazla olmasının 
sebebini o süreçte dış ticaret yaptığımız ülkelerin 2008 küresel ekonomik 
krizden daha fazla etkilenmeleri olarak nitelendirebiliriz.  
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Grafik 4: 2008 ve 2001 Krizleri Açısından İthalat Gelişmeleri (Aylık) 

 

Kaynak: TCMB verileri derlenerek oluşturulmuştur. 

4.4. 2008 ve 2001 Krizlerinin İşsizlik Oranları Açısından Karşılaştırılması 

Krizlerin karşılaştırmasında son olarak işsizlik oranlarına değinilecektir. Grafik 
5’te 2001 ve 2008 krizleri sürecinde işsizlik gelişmeleri üçer aylık periyotta ve-
rilmiştir. 2001 krizi için 2000:Q1-2002 Q4 ve 2008 krizi için 2007:Q1-2009:Q4 
dönemi ele alınmıştır. 

Grafik 5: 2008 ve 2001 Krizleri Açısından İşsizlik Gelişmeleri (Üç Aylık) 

 

Kaynak: TUİK verileri derlenerek oluşturulmuştur. 

Türkiye’de yaşanan 2001 ve 2008 krizlerinde işsizlik oranlarını incelediğimizde 
Grafik 5’te görüldüğü üzere krizlerle birlikte gözle görülür bir yükselme olduğu 
ifade edilmektedir. 2008 krizi sürecinde işsizlik oranının daha yüksek olduğu 
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ifade edilebilir. 2001 yılı açısından değerlendirdiğimizde 2000 yılının ikinci çey-
reğinden itibaren işsizlik oranının % 5,5 - % 6,5 bandında gerçekleştiği görül-
mektedir. 2002 yılının ilk çeyreğinde işsizlik oranı % 11,5 seviyesine ulaşmıştır. 
İşsizlik oranları bu dönemden sonra % 9 - % 12 seviyesinde gerçekleşmeye baş-
lamıştır. 2008 yılı kriz sürecinde işsizlik oranları ise 2009 yılının birinci çeyre-
ğinde %16,1 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 

5. SONUÇ 

2008 küresel ekonomik krizi bankacılık sektörünü etkilemese de reel sektörü 
etkilemiştir. Bu süreçte dış ticaret rakamları küçülme(-38785,8) göstermiştir. 
İşsizlik oranları (% 14) artmış ve ekonomik büyüme % 4,8 oranında 
gerçekleşmiştir. 2008 krizinden en önemli etkilenen makroekonomik değişken 
ihracat olmuştur. Bunun temel sebebi dış ticaret yaptığımız Avrupa ülkelerinin 
krizi uzun soluklu yaşamalarıdır.  

2001 ekonomik krizi 2008 krizine nazaran daha kırılgan bir makroekonomik 
yapıda gerçekleşmiştir. 2001 krizi hem bankacılık kesimini hem de reel kesimi 
etkilemiştir. Bu süreçte büyük sayılabilecek bankalar iflas etmiş, işten çıkarmalar 
artmıştır. Bu dönemde ekonomik büyüme - % 5,7 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlik 
oranı % 8,4 olmuştur. 2001 krizi Türkiye kaynaklı bir kriz olduğu için dış ticaret 
dengesi fazla vermiştir.  

Sonuç olarak 2001 krizinin Türkiye ekonomisinde bıraktığı hasar hem 
bankacılık hem de reel sektörde yaşandığı için daha fazla olmuştur. Türkiye 
ekonomisinin temel ekonomik göstergelerinin (ekonomik büyüme, enflasyon 
oranı, işsizlik oranı ve dış ticaret) tamamı etkilenmiştir. Ancak 2008 krizinden 
iki temel ekonomik büyüklük (işsizlik oranı ve dış ticaret) etkilenmiştir. 2001 
krizinin ardından ekonomi politikalarında yapısal reformlar gerçekleştirilmiştir. 
Fakat 2008 krizinin ardından reformlara ihtiyaç duyulmamıştır.  
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KREDİ KARTI KULLANMA NİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA: TRAKYA BÖLGESİ ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör. Yeşim CAN Yrd. Doç. Dr. Serdar CANBAZ 

 

ÖZET 

Türkiye’de bankacılık sektörü gelişmeye devam ederken, bankaların sundukları 
ürün ve hizmetleri kullananların sayısı da artmaktadır. Bankaların en temel 
ürünlerinden olan kredi kartlarının; kullanıcı sayısı, kullanılan işlem adedi ve 
tutarları da günden güne artış göstermektedir. Günümüzde Türkiye’de 
kullanılan kredi kartı sayısı 50 milyonu aşmıştır. Yerli ve yabancı kredi 
kartlarının bir aylık yurt içindeki kullanımı ise alışveriş ve nakit çekme top-
lamında yaklaşık 250 milyon işlem adedine ulaşmıştır. 

Bireyleri kredi kartı kullanmaya yönelten yani kredi kartı kullanma niyetlerini 
etkileyen belli başlı faktörler bulunmaktadır. Kredi kartının hizmetleri, aidatları, 
ödeme kolaylığı sağlaması, tasarruf yapmaya etkisi v.b. gibi faktörlerin bireylerin 
kredi kartı kullanma niyetlerini ne oranda etkilediği bu çalışmanın araştırma ko-
nusu içerisinde yer almaktadır. Çalışmada güvenirlik testi, faktör analizi, Mann-
Whitney U, Kruskal Wallis testleri ve çoklu regresyon analizleri 
gerçekleştirilerek Trakya Bölgesi’ndeki kredi kartı kullanıcılarının kredi kartı 
kullanma niyetlerini etkileyen faktörlerle ilgili bilgiler analiz edilmiştir. Analiz 
sonucunda kredi kartı kullanıcılarının olumsuz tutumları ile memnuniyet du-
rumları arasında ters orantılı ve karşılıklı, memnuniyet durumları ve kredi kartı 
hizmetleri arasında doğru orantılı ve karşılıklı ilişkinin olduğu saptanmış diğer 
faktörlerde de farklı etkileşimler tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kredi Kartı, Kredi Kartı Kullanma Niyeti, Trakya Bölgesi   

A STUDY ON THE FACTORS AFFECTING INTENTION TO USE A CREDIT 
CARD: THRACE REGION EXAMPLE 

ABSTRACT 

While the banking industry continues to grow in Turkey, the number of those 
who use the products and services offered by banks also continues to increase. 
The number of users of credit cards, which are one of the most basic products of 
banks, and the number of transactions involving credit cards and the sums of 
such transactions also continue to rise day by day. Today the number of the 
credit cards used in Turkey is in excess of 50 million. The domestic use for one 
month of domestic and foreign credit cards has reached approximately 250 mil-
lion transactions for the total of shopping and cash withdrawal. 

There are major factors that lead individuals to use credit cards, namely that af-
fect their intention to use a credit card. The extent of the effect of factors such as 
a credit card's services, membership charges, provision of ease of payment, effect 
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on saving, etc. upon the intention of individuals to use a credit card is included in 
the research subject of this study.  Confidence test, factor analysis, Mann-Whit-
ney U, Kruskal Wallis tests and multiple regression analyses were conducted in 
the study and the data associated with the factors that affect the intention of 
credit card users in the Thrace Region to use a credit card were analyzed. As a 
result of the analysis; it was found that there was an inverse and reciprocal rela-
tionship between the negative attitude of credit card users and their state of sat-
isfaction, and a directly proportional and reciprocal relationship between their 
state of satisfaction and credit card services; and different interactions with 
other factors were also identified. 

Keywords: Credit Card, Intention to Use Credit Card, Thrace Region   

1. GİRİŞ VE LİTERATÜR 

Dünyada mal ve hizmet çeşitliliğinin giderek artması ve kartlı ödeme sistem-
lerinin gelişmesi nedeniyle tüketiciler; fizyolojik ve psikolojik gereksinimlerini 
karşılayabilmek amacıyla farklı ödeme yöntemlerini kullanmaktadırlar. Bu 
ödeme yöntemlerinden en çok tercih edileni ise kredi kartı olmaktadır. Kredi 
kartı; kullanıcılarına güven sağlaması, çeşitli imkânlar sunması ve daha birçok 
nedenlerden ötürü önemli bir ödeme aracıdır.  

Kredi kartının çeşitli tanımları yapılmaktadır. “Kredi kartı” isim tamlamasındaki 
“kredi” kelimesi Latince karşılığı “credere”den gelmektedir ve “bir kimseye 
emniyet ve itimat etmek” anlamını taşımaktadır. Bankalararası Kart Merkezi’ne 
(BKM) ait resmi internet sitesinde kredi kartı; “bankalar ve çıkartmaya yetkili 
kuruluşların müşterilerine belirli limitler dâhilinde açtıkları kredilerle, nakit 
kullanmaksızın mal ve hizmet alımı, nakit kredi çekme imkânı sağlamak için ver-
dikleri ödeme aracı” olarak tanımlanmıştır. Başka bir tanıma göre kredi kartı; 
banka ile kendisine kart verilen kişi arasında yapılmış bir sözleşme gereğince 
kişinin, bankanın belirli koşullarla sağladığı kredi olanağını kullanmasını 
sağlayan araçtır (Kaya, 2009: 5). Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre ise kredi 
kartı; bankamatikten nakit çekmede, günlük satın almalarda nakit para veya çek 
yerine kullanılan manyetik plastik karttır.  

Dünyada ilk defa ABD’de 1950’li yıllarda kullanılmaya başlanan kredi kartıyla 
Türkiye 1968 yılında tanışmıştır ve bireysel bankacılığın geliştiği 1990’lı yıllarda 
kredi kartı daha yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2000’li yılların başında 
yaşadığımız bankacılık krizleri sonrasında Türk Bankacılık Sektörü’ndeki yapısal 
reformların da etkisiyle banka ve kredi kartlarının kullanımı giderek artmıştır. 
Günümüzde ise paranın ana fonksiyonlarından biri olan “değişim aracı olma” 
özelliğini çok iyi bir şekilde çalıştırmakta hatta bireylerin kâğıt para taşıma 
alışkanlığını günden güne önemli ölçüde azaltmaktadır. 

Kredi kartları piyasasına talep tarafından bakıldığında; tüketicilerin ihtiyaçlarını 
karşılayan mal ve hizmetlerin çeşitliliğinin artması ayrıca bunlara ulaşıla-
bilirliğin kolaylaşması, tüketimi artırıcı reklam faaliyetlerinin çoğalması gibi fak-
törler kredi kartlarına talebi artırmaktadır. Piyasaya arz tarafından bakıldığında 
ise; kredi kartlarının her tüketici grubuna hitap edecek şekilde farklılaştırılması, 
kredi kartı ihraç eden finansal kuruluşlar tarafından pazarlama-satış faaliyetle-
rinin artırılması, kredi kartı kullanıcılarına ek imkânların sağlanması da kredi 
kartı kullanımını artıran faktörler arasındadır.    
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Bankalararası Kart Merkezi’nin son yayımlanan “Kart Monitör 2014” araştır-
masına göre katılımcıların %53’ü en çok tercih ettikleri ödeme yönteminin kredi 
kartı olduğunu beyan etmişlerdir. Ayrıca bu araştırmaya katılanların %92’si 
kredi kartlarını “hayatlarının vazgeçilmez bir parçası” olarak görmektedir. 

Kredi kartının nakit taşıma ihtiyacını ortadan kaldırması, taksitli alışveriş ve 
taksitli nakit avans olanağı sunması, hediye puanlar vermesi v.b. gibi nedenler 
kredi kartının vazgeçilmez olmasını sağlayan etmenler arasında sayılabilir. 
Ayrıca kredi kartı piyasasındaki hızlı ve sürekli gelişmeler de, sektörde kredi 
kartı arz eden finansal kuruluşların yeni müşteri kazanmasında ve/veya var olan 
müşteri sayılarında istikrar sağlamalarında rekabet edebilirlik düzeylerini 
artırmalarına imkân tanımaktadır. 

BKM’nin Aralık 2016 verilerine göre Türkiye’deki toplam kredi kartı sayısı 
58.795.476 âdete ulaşmıştır. Tablo 1; 2011-2016 yılları arasındaki kredi kartı 
sayılarını göstermektedir. 

Tablo 1: Yıllara Göre Türkiye’de Kredi Kartı Sayıları (2011-2016) 
Yıllar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Kredi Kartı 
Sayısı 

51.360.809 54.342.148 56.835.221 54.005.902 58.215.318 58.795.476 

Bir önceki 
yıla göre  
artış 

- %5,80 %4,58 -%4,97 %7,79 %0,99 

2011 yılına 
göre artış 

- %5,80 %10,65 %5,15 %13,34 %14,47 

Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi (BKM), www.bkm.com.tr, Erişim Tarihi: 14.04.2017. 

Tablo 1’den de görüleceği üzere Türkiye’de toplam kredi kartı sayısı 2011 yılında 
51.360.809 adet iken 2016 yılının Aralık ayında 58.795.476 âdete ulaşmıştır. 
İncelenen yıllar arasında kredi kartı sayısının bir önceki yıla göre en yüksek artış 
gösterdiği yıl %7,79 ile 2015 yılı olurken 2014 yılında bir önceki yıla göre kredi 
kartı sayısında %4,97 azalış gerçekleşmiştir. Türkiye’de 2016 yılında kredi kartı 
sayısı 2011 yılına göre %14,47 artmıştır. 

Kredi kartı kullanımıyla ilgili literatürde birçok çalışmaya rastlanmaktadır. An-
cak çalışmaların ana fikirlerine bakıldığında bazı çalışmaların, kredi kartı 
kullanıcılarının demografik özelliklerini belirlemeye yönelik olduğunu, bazı 
çalışmaların kredi kartının kullanım alanlarını incelemek veya kredi kartı 
kullanıcılarının tutumlarını belirlemek için yapıldığını görmek mümkündür. 

Literatürde yer alan kredi kartı çalışmaları ile ilgili özet bilgi verilecek olursa 
bunlardan biri Yılmaz, Şen ve Kaşkır’ın (2010) yapmış olduğu çalışmadır. Bu 
çalışmada müşteriler; kredi kartlarıyla ilgili tutumları dikkate alınarak 
sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda kredi kartı müşterileri 
dört sınıfa ayrılabilmiştir. Bu sınıflar; sadık kredi kartı kullanıcıları, sahte sadık 
kredi kartı kullanıcıları, mecburi kredi kartı kullanıcıları ve kredi kartı karşıtı 
kullanıcılar olarak isimlendirmişlerdir. Yılmaz, Budak ve Başaran (2013) yapmış 
oldukları çalışmada; kredi kartı kullanıcılarının demografik özellikleriyle kredi 
kartı limitleri, kullanma sıklıkları gibi kategorik özellikler arasındaki ilişkileri 
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incelerken, Oktay, Özen ve Alkan (2009) kredi kartı sahipliğinde etkili olan fak-
törleri araştırmışlardır. Girginer, Erken Çelik ve Uçkun (2011) çalışmalarında 
Hayhoe ve ekibi (1999) tarafından geliştirilen Kredi Kartı Tutum Ölçeği’ni temel 
alarak Türkiye’deki yüksek öğretim öğrencileri için geçerliliğini ve güvenil-
irliğini araştırmışlardır. Ayrıca kredi kartı kullanımına yönelik kaygısal, 
kavramsal ve duygusal boyuttaki tutumların kredi kartı kullanımına yönelik dav-
ranışlarını etkileyeceği düşüncesiyle Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) oluşturmuşlar 
ve istatistikî olarak anlamlı bulmuşlardır. Araştırmalarına göre öğrenciler, kredi 
kartı kullanımıyla ilgili kaygıları arttıkça finansal risklerini azaltmak amacıyla 
daha fazla sayıda ve çeşitte kredi kartı kullanma eğilimi sergilemektedir. Diğer 
bir çalışma ise Çavuş’un (2006) kredi kartı kullanımı ile kredi kartlarının fayda-
ları ve zararları hakkında bilgi verdiği çalışmadır. Çalışmada kredi kartı talebinin 
ve kullanımının, demografik ve ekonomik faktörlerden bağımsız olarak kabul 
edilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Robb ve Sharpe (2009) ise yaptıkları 
çalışmalarında finansal bilginin, öğrencilerin kredi kartı kararlarında önemli bir 
faktör olduğu ama beklenildiği gibi yaygın olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Gan 
ve Maysami (2006) Sigapur’da yaptıkları araştırmada kredi kartı seçiminde; 
kullanım kolaylığı ve korunma, ekonomi ve esneklik gibi faktörlerin temel itici 
güçleri gösterirken, kartın itibarının ise en düşük seviyede olduğunu 
bulmuşlardır. 

2. ARAŞTIRMA 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Kredi kartı kullanımının zamanla artmasının en büyük nedeni bireylerin ger-
eksinimlerinin artmasıdır. Şüphesiz gereksinimlerin sürekli artış göstermesi, şir-
ketlerin ürettikleri ürünleri tüketicilerin ihtiyacı haline getirecek yan ürünlerle 
desteklemesinden kaynaklanmaktadır. İnsanların bu ihtiyaçlarını karşılamada 
zaman zaman nakit para sıkıntısı yaşaması ve dolayısıyla kredi kartı kullanımına 
kayması doğal bir davranıştır (Yılmaz, Aktaş ve Arslan, 2009:128). Finansal ku-
ruluşlar ise kredi kartı kullanıcı sayısını ve kullanıcıların aidiyet duygularını 
yükseltmek için ek finansal hizmet sunmak, ek taksit fırsatı gibi memnuniyetlilik 
duygularını artırıcı çalışmalar yapmaktadırlar. Ayrıca kredi kartı müşterilerinin 
istek ve ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve kredi kartı kullanım niyetlerini ölçmek 
için pazar araştırmalarına önem vermektedirler. 

Bu araştırmanın amacı ise,  kredi kartı kullanan kişilerin kredi kartı kullanımına 
yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Ankete dayalı olarak yapılan bu çalışma 
mikro ekonomik bakış açısını içerse de istatistikî anlamlılık düzeyinde toplu-
laştırılmış analiz yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

2.2. Araştırmanın Yöntemi ve Modeli 

Araştırma birincil verilere dayalı olarak 2 bölüm ve toplam 25 sorudan oluşan 
anket yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Anketin birinci bölümü 8 adet demografik 
soruyu kapsayan kişisel bilgi formundan, anketin ikinci bölümü ise Yılmaz v.d. 
(2009)’nin “Kredi Kartı Kullanma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik 
Modeliyle Araştırılması” çalışmasında kullanılan 5’li likert ölçekli 17 adet soru-
dan oluşmaktadır.  
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Şekil 1: Araştırma Modeli 

 

Anket katılımcılarına yöneltilen sorularda; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni 
durum, meslek/iş, kıdem, iş deneyimi gibi demografik özellikler yer almaktadır. 
Diğer sorularla ise katılımcıların kredi kartı kullanımlarına yönelik görüşleri or-
taya konulmaya çalışılmıştır. 

2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Araştırmada sınırlandırılmış evren kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Edirne, 
Kırklareli ve Tekirdağ ilinde kredi kartı kullanan bireyler oluşturmaktadır. Ör-
neklem hacminin belirlenmesi için; n=(z2 σ2)/d2 formülü yardımıyla, 0,05 anlam-
lılık düzeyinde z=1,96; d=0,05; p ve q=0,5 alındığında örneklem büyüklüğü 384 
birim olarak hesaplanmıştır. Anket çerçevesinde Kırklareli Üniversitesi Babaeski 
Meslek Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerine toplam 
600 adet anket formu verilerek çevrelerindeki katılımcılara ulaşılması sağlan-
mıştır. 

Araştırma kapsamında tesadüfî (rassal) örnekleme yoluna gidilerek anket katı-
lımcıları rastgele seçilmiştir. Anketler 2016 yılının Ekim, Kasım ve Aralık ayla-
rında uygulanmıştır. Dağıtılan toplam 600 adet anket formlarından yapılan ince-
leme sonucu kısmen ya da eksik doldurulan anketler araştırma dışı bırakılarak 
kalan 451 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. Anketlerin geri dönüş oranı 
(451/600=0,75) %75 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda araştırmanın örnek-
lemi 451 kişiden oluşmuştur.  

2.4. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

Ankete dayalı elde edilen veriler, SPSS 20 istatistik programı aracılığıyla değer-
lendirilmiştir. Araştırmada kullanılacak test türünü belirlemek amacıyla ankete 
katılanların sorulara verdikleri yanıtlar One-Sample K-S (Kolmogorov-Simirnov) 
Testi ile yapılan analiz neticesinde tüm değişkenlerin normal dağılım gösterme-
dikleri tespit edilmiştir. Bu nedenle de araştırmada parametrik olmayan testler-
den Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Çalışmada önce-
likle anket sorularına verilen yanıtların frekans tablolarına yer verilerek frekans-
lar yorumlanmıştır. Ardından faktör analizi, güvenirlik testi, Mann-Whitney U ve 
Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır. Test sonuçları %5 (p<0,05) anlamlılık dü-
zeyine göre değerlendirmeye alınmıştır. 

Demografik Özel-

likler 

 Yaş 

 Cinsiyet 

 Eğitim Durumu 

 Medeni Durum 

 Mesleği/İşi 

 Kıdem 

 İş Deneyimi 

Kredi Kartı Kullanımına Ait Boyutlar 

1. Faktör-Olumsuz Tutum Boyutu 

2. Faktör-Memnuniyet Boyutu 

3. Faktör-Olumlu Tutum Boyutu 

4. Faktör-Harcama ve Tasarruf Boyutu 

5. Faktör-Aidat Boyutu 

6. Faktör-Hizmet Boyutu 
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2.5. Bulgular ve Yorum 

Araştırma kapsamında değerlendirmeye alınan 451 adet anketten türetilen bul-
gular tablolar halinde sunularak yorumlanmaktadır. Araştırmaya katılan katı-
lımcıların cinsiyetini, eğitim durumunu, medeni durumunu, mesleğini v.b. gibi 
demografik özellikleri gösteren sonuçlar Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2’de de görüldüğü üzere araştırmaya katılanların %43,9’u kadın ve 
%56,1’i erkektir. Katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında yoğunluğun 21-40 
yaş arasında olduğu görülmekte iken %45,5’i 21-30 yaş arasında, %30,6’sı ise 
31-40 yaş arasındadır. Ayrıca katılımcıların %55,4 evli, %44,6’sı bekârdır ve ço-
ğunun çocuğu yoktur. Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında ise 
%45,5’inin üniversite mezunu olduğu %31,9’unun lise, %8,2’sinin ortaokul ve 
%14,4’ünün ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. 

Tablo 2: Anket Katılımcılarının Demografik Özelliklerinin Dağılımı 

Cinsiyet Frekanslar % 
Medeni  
Durumu 

Frekanslar % 

Kadın 198 43,9 Evli 250 55,4 

Erkek 253 56,1 Bekar 201 44,6 

Toplam 451 100,0 Toplam 451 100,0 

Mesleği/ 
İşi 

Frekanslar % 
Eğitim  
Durumu 

Frekanslar % 

Kamu 
Çalışanı 

67 14,9 İlkokul 65 14,4 

Özel Sektör 
Çalışanı 

329 72,9 Ortaokul 37 8,2 

Çalışmayan 55 12,2 Lise 144 31,9 

Toplam 451 100,0 Üniversite 205 45,5 

   Toplam 451 100,0 

Yaş Frekanslar % Gelir Frekanslar % 

18-20 15 3,3 700-1000 98 21,7 

21-30 205 45,5 1001-2000 228 50,6 

31-40 138 30,6 2001-3000 95 21,1 

41-50 66 14,6 3001-4000 21 4,7 

51-60 27 6,0 4001-5000 9 2,0 

Toplam 451 100,0 Toplam 451 100,0 

Yaşadığı Yer Frekanslar % Çocuk Sayısı Frekanslar % 

Büyük Şehir 103 22,8 Yok 223 49,4 

Şehir 107 23,7 1 94 20,8 

İlçe 218 48,3 2 97 21,5 

Köy 23 5,1 3 34 7,5 

Toplam 451 100,0 4 3 0,7 

   Toplam 451 100,0 
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Bunlara ek olarak eğitim düzeyleri yüksek olan katılımcıların %71,7’sinin gelir 
düzeyi 2.000 TL ve altındadır. Katılımcıların %72,9’u özel sektör çalışanı iken 
%14,9’u ise kamu sektörü çalışanı olarak geçimini sağlamaktadır. Ayrıca 
katılımcıların %48,3’ü ilçede yaşamaktadır. 

Anket formunun ikinci bölümünü oluşturan kredi kartı kullanımı ile ilgili 
görüşler Tablo 3’te yer almaktadır. Kredi kartı kullanma niyetini belirleyen bu 
bölümde toplam 17 adet soru bulunmaktadır. Tablo 3’te ayrıca faktörler ve fak-
tör yüklerine ilişkin değerler de gösterilmektedir. 

Ankete katılanların kredi kartı kullanımına yönelik görüşlerine ilişkin mad-
delerin faktör yük değerlerini ve faktörlerini (boyut) belirlemek için Temel 
Bileşenler Yöntemi (Principal Compenent Method) kullanılarak açıklayıcı faktör 
analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda, Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) 
katsayısı=0,811, χ2(351)=2506,591 ve p (sigma)=0,000 olarak hesaplanmıştır. 
KMO katsayısının değerine göre, değişkenler arasında yüksek korelasyon bulun-
maktadır. p<0,05 olduğu için Bartlett testinin sonucu istatistiksel olarak anlam-
lıdır. Faktör analizi ile ölçekteki 17 maddeden 6 faktör oluşmakta ve faktörlerin 
ortak varyanslarının toplamsal düzeyinin %68,785 olduğu görülmektedir. 

Araştırmada kullanılan ölçeğe ilişkin 6 faktör isimlendirilmiş ve her bir faktör 
kendi altında yoğunlaşan değişkenlerle ilişkilendirilmiştir. 1. Faktör; olumsuz tu-
tum boyutu olarak isimlendirilerek 15, 16 ve 17 numaralı sorulardan, 2. Faktör; 
memnuniyet boyutu olarak isimlendirilerek 12, 13 ve 14 numaralı sorulardan, 3. 
Faktör; olumlu tutum boyutu olarak isimlendirilerek 3, 4, 5 ve 6 numaralı soru-
lardan, 4. Faktör; harcama ve tasarruf boyutu olarak isimlendirilerek 7 ve 8 
numaralı sorulardan, 5. Faktör; aidat boyutu olarak isimlendirilerek 1 ve 2 
numaralı sorulardan ve 6. Faktör ise; hizmet boyutu olarak isimlendirilerek 9, 10 
ve 11 numaralı sorulardan oluşmaktadır. 
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Tablo 3: Kredi Kartı Kullanma Niyetine İlişkin Görüşler, Faktörler ve Faktör 
Yükleri 

Faktörler 

Ölçeğe İlişkin Görüşler  
(1-Hiç Katılmıyorum,  

2- Katılmıyorum, 
3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 

5-Tamamen Katılıyorum) 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

O
rt

a
la

m
a

 

S
ta

n
d

a
rt

 S
a

p
m

a
 

F
a

k
tö

r 
Y

ü
k

ü
 

1.Faktör 
(Olumsuz 

Tutum 
Boyutu) 

15. Yakın gelecekte kredi kartı 
kullanmama kararı alabilirim. 

16,9 20,4 22,4 23,7 16,6 3,03 1,34 0,814 

16. Kredi kartı kullanımı 
sıklığımı azaltacağım. 

9,1 18,0 16,6 36,6 19,7 3,40 1,24 0,823 

17. Kredi kartımı iptal ettirmeyi 
düşünüyorum. 

24,6 20,8 22,0 16,2 16,4 2,79 1,40 0,830 

2.Faktör 
(Memnuniyet 

Boyutu) 

12. Kullandığım kredi kartından 
tamamıyla memnunum. 

7,3 17,3 19,7 40,6 15,1 3,39 1,15 0,630 

13. Kullandığım kredi kartını 
çevremdeki insanlara tavsiye 
ederim. 

14,0 23,9 21,5 31,7 8,9 2,98 1,21 0,840 

14. Kredi kartımın ismini 
çevremdekilere söylemekten 
gurur duyarım. 

22,0 25,1 20,2 24,2 8,6 2,73 1,28 0,841 

3.Faktör 
(Olumlu 
Tutum 

Boyutu) 

3. Kredi kartları alışverişlerde 
ödeme kolaylığı sağlar. 

2,4 4,2 6,0 53,4 33,9 4,12 0,88 0,710 

4. Kredi kartı kullanmak akıllıca 
bir davranıştır. 

10,2 20,4 28,2 28,2 13,1 3,14 1,18 0,497 

5. Kontrollü bir şekilde kredi 
kartı kullanmak bir zarar 
getirmez. 

1,6 4,7 9,8 45,5 38,6 4,15 0,89 0,767 

6. Bilinçli tüketiciler için kredi 
kartı kullanmak avantajlıdır. 

2,4 4,9 7,8 49,7 35,3 4,10 0,91 0,810 

4.Faktör 
(Harcama ve 

Tasarruf 
Boyutu) 

7. Kredi kartı ihtiyaçtan fazla 
harcama yaptırır. 

4,9 14,2 13,5 33,9 33,5 3,77 1,19 0,848 

8. Kredi kartları tasarruf 
yapmayı engeller. 

7,5 15,7 14,9 34,4 27,5 3,59 1,25 0,872 

5.Faktör 
(Aidat 

Boyutu) 

1. Kredi kartının yıllık sağladığı 
fayda düşünüldüğünde yıllık 
ödenen kart ücreti önemsizdir. 

37,9 23,5 8,0 23,9 6,7 2,38 1,37 0,867 

2. Kredi kartına ödenen yıllık 
ücret düşünüldüğünde kredi 
kartlarından sağlanan fayda 
yeterlidir. 

20,4 24,8 21,5 28,8 4,4 2,72 1,21 0,820 

6.Faktör 
(Hizmet 
Boyutu) 

9. Kredi kartlarının çalınması 
durumunda tüketiciler mağdur 
edilmez. 

6,7 21,1 24,8 36,6 10,9 3,24 1,11 0,693 

10. Kredi kartı işlemlerinde 
tüketicilere dürüst davranılır. 

12,6 18,6 31,0 31,3 6,4 3,00 1,12 0,697 

11. Kredi kartı hizmetleri (faiz 
hesabı, ödeme günü, vb.) 
hatasız yapılır. 

6,0 20,0 23,7 38,8 11,5 3,30 1,10 0,668 

Tablo 3’e göre, “Yakın gelecekte kredi kartı kullanmama kararı alabilirim” 
ifadesine hiç katılmıyorum ve tamamen katılıyorum diyen katılımcıların yaklaşık 
aynı oranda olması dikkat çekicidir. Katılımcıların yaklaşık %84’ü ise “Kontrollü 
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bir şekilde kredi kartı kullanmak bir zarar getirmez” ifadesine katılıyorum ve 
tamamen katılıyorum ifadelerini seçmiştir. Ayrıca katılımcıların yaklaşık %62’si-
nin kredi kartlarının tasarruf yapmayı engellediğini, yaklaşık %67’sinin kredi 
kartının ihtiyaçtan fazla harcama yaptırdığını düşünmesine rağmen 
katılımcıların yaklaşık %45’i kredi kartını iptal ettirmeyi düşünmemekte ama 
yaklaşık %56 oranında kredi kartı kullanım sıklığını azaltmayı seçmektedir. 
Bunun yanı sıra katılımcıların yaklaşık %61’i kredi kartının yıllık sağladığı fayda 
düşünüldüğünde yıllık ödenen kart ücretinin önemli olduğunu düşünmektedir. 
Faktörlerde memnuniyet boyutu değerlendirildiğinde ise katılımcıların yaklaşık 
%55’i kullandığı kredi kartından tamamıyla memnun olduğunu ifade etmiştir. 
Ankete katılanların yaklaşık %40’ı kullandığı kredi kartını çevresindeki kişilere 
tavsiye edeceğini belirtirken ancak yaklaşık %32’si kredi kartının ismini 
çevresindekilere söylemekten gurur duyacağını belirtmiştir. Bunların yanı sıra 
6. Faktör olan hizmet boyutu değerlendirildiğinde ise; tüketicilerin mağdur 
edilmediği, tüketicilere dürüst davranıldığı ve faiz hesabı, ödeme günü gibi hiz-
metlerde hata yapılmadığına dair olumlu görüşün olduğu görülmektedir. 

Tablo 4: Ölçekler ve Alt Boyutların Güvenirlilik Testi Sonuçları 
Ölçekler Cronbach’s Alpha Madde Sayısı 

Tüm Ölçek 0,83 17 

1. Faktör-Olumsuz Tutum Boyutu 0,84 3 

2. Faktör-Memnuniyet Boyutu 0,81 3 

3. Faktör-Olumlu Tutum Boyutu 0,71 4 

4. Faktör-Harcama ve Tasarruf Boyutu 0,75 2 

5. Faktör-Aidat Boyutu 0,72 2 

6. Faktör-Hizmet Boyutu 0,62 3 

Tablo 4’teki Cronbach’s Alpha değerlerine göre; likert ölçeğinde alınan anket 
sonuçlarına ve alt boyutlarına güvenilebileceğini ifade edilebilir. Olumsuz tutum 
ve memnuniyet alt boyutlarının yüksek derecede güvenilir olduğu ve diğer alt 
boyutların ise oldukça güvenilir durumda olduğu söylenebilir (Alpar, 2011: 815; 
Kalaycı, 2010: 403-405). 

Tablo 5, kredi kartı kullanımı ölçeğinin alt boyutlarının araştırmaya katılanların 
demografik özelliklerine göre farklılıklarını göstermektedir. Araştırma 
kapsamındaki ortaya çıkan faktörlerin demografik özelliklerine göre 
farklılıklarına bakıldığında, mesleklerine göre p>0,05 olduğundan istatistikî an-
lamlı farklılıklar olmadığı ancak diğer demografik özelliklerde p<0,05 olduğun-
dan istatistikî anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu farklılıkların neden-
lerinin ortaya çıkarılması amacıyla Mann Whitney U testi ile grupların ikili 
karşılaştırmalarına gidilmiştir. 
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Tablo 5: Kredi Kartı Kullanımı Ölçeğine İlişkin Alt Boyutlarının Araştırmaya 
Katılanların Demografik Özelliklerine Göre Farklılıklarının Test Sonuçları 

Alt Boyutlar İstatistiksel Anlamlı Farklılıkları Bulunan Gruplar 
(p<0,05) 

Olumsuz Tutum Boyutu Çocuk Sayısı 

Memnuniyet Boyutu Cinsiyet, Yaş 

Olumlu Tutum Boyutu Farklılık yoktur. 

Harcama ve Tasarruf Boyutu Gelir, Yaşadığı Yer 

Aidat Boyutu Eğitim, Yaşadığı Yer 

Hizmet Boyutu Medeni Durum, Yaş, Yaşadığı Yer 

Katılımcıların çocuk sayılarına göre olumsuz tutum boyutunda; sahip oldukları 
çocuk sayısı 2 olanların hiç çocuğu olmayanlara göre ve çocuk sayısı 3 olanların 
2 çocuğu olanlara göre farklılaştıkları ifade edilebilir. 

Katılımcıların cinsiyetlerine göre memnuniyet boyutunda; kadın katılımcıların 
boyuttaki görüşlere daha fazla katıldıkları ve bu nedenle de erkek katılımcılar-
dan farklılaştıkları görülmektedir. Aynı boyutta yaş dağılımlarına göre; 51-60 
yaş arasındaki katılımcıların diğer yaşlardaki katılımcılara göre farklılaştıkları 
görülmektedir. 

Katılımcıların gelir durumuna göre harcama ve tasarruf boyutunda; 1001-2000 
TL arasında aylık gelir elde eden katılımcılara göre 2001-3000 TL arasında aylık 
gelir elde eden katılımcılarla farklılaştıkları görülmektedir. Katılımcıların 
yaşadıkları yerlere göre harcama ve tasarruf boyutunda; büyük şehirde yaşayan-
lara göre şehirde yaşayanların ve şehire göre ilçede yaşayanların farklılaştıkları 
görülmektedir. 

Katılımcıların eğitim durumlarına göre aidat boyutunda; eğitim seviyesi arttıkça 
aidat boyutuna katılımlarının azalmakta olduğu ve özellikle de lise ve üniversite 
mezunlarının ilkokul mezunlarından farklılaştıkları ifade edilebilir. 
Katılımcıların yaşadıkları yerlere göre aidat boyutunda; büyük şehire, şehire ve 
ilçeye göre köyde yaşayanların farklılaştıkları görülmektedir. 

Katılımcıların medeni durumlarına göre hizmet boyutunda; evli katılımcıların 
boyuttaki görüşlere daha fazla katıldıkları ve bu nedenle de bekâr katılımcılar-
dan farklılaştıkları görülmektedir. Katılımcıların yaş dağılımlarına göre hizmet 
boyutunda; yaş ilerledikçe diğer yaş gruplarına göre farklılaştıkları görülmekte-
dir. 21-30 yaş grubuna göre 31-40 yaş ve 51-60 yaş ve ayrıca 31-40 yaş grubuna 
göre 51-60 yaş ve 41-50 yaş grubuna göre 51-60 yaş grubu bu boyutta 
farklılaşmaktadır. Katılımcıların yaşadıkları yerlere göre hizmet boyutunda; 
büyük şehirde yaşayanlara göre şehirde yaşayanların ve şehire göre ilçede 
yaşayanların farklılaştıkları görülmektedir. 

Alt boyutlarının kendi aralarındaki etkileşimi çoklu regresyon analizi yoluyla 
ortaya konmaya çalışılarak toplam 6 modelde 30 hipotez geliştirilmiştir. Çoklu 
regresyonda çoklu doğrusal bağlantı problemiyle karşılaşılabilir (Kalaycı, 2010: 
224-225, 331). Araştırmada faktör analizi gerçekleştirildiği ve kurulan model-
lerde VIF (Variance Inflation Factors) katsayılarının (VIF<10) kabul edilebilir 
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değerler arasında olduğu tespit edildiğinden dolayı analizlerde çoklu doğrusal 
bağlantı problemi olmadığı söylenebilir. Çoklu belirlilik katsayısı R2; 0 ile 1 
arasında değer alır. Eğer bütün birim değerler doğrusal regresyon doğrusu 
üzerinde ise R2=1 olur. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında hiç doğrusal 
ilişki yoksa R2=0’dır. Ancak R’nin 0 (sıfır) çıkması bağımlı ve bağımsız değişken-
ler arasında ilişki olmadığını göstermez sadece değişkenler arasında doğrusal bir 
ilişki olmadığını gösterir. 

MODEL A:   
Olumsuz Tutum= f (Memnuniyet, Olumlu Tutum, Harcama ve Tasarruf, 
Aidat, Hizmet) 
Hipotez A1: Kredi kartı kullanımından memnuniyet duymanın olumsuz tutum 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 
Hipotez A2: Kredi kartı kullanımındaki olumlu tutumun olumsuz tutum üze-
rinde anlamlı bir etkisi vardır. 
Hipotez A3: Kredi kartı kullanımındaki harcama ve tasarrufların olumsuz tu-
tum üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 
Hipotez A4: Kredi kartı kullanımındaki aidatların olumsuz tutum üzerinde an-
lamlı bir etkisi vardır. 
Hipotez A5: Kredi kartı kullanımındaki verilen hizmetlerin olumsuz tutum 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Tablo 6: Kredi Kartı Kullanımının Olumsuz Tutum Üzerindeki Etkisine İlişkin 
ANOVA Tablosu 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 1776,728 5 355,346 43,181 0,000b 
Residual 3661,977 445 8,229   
Total 5438,705 450    
 R=0,572; R2=0,327; Düzeltilmiş R2=0,319; S.H.= 2,86865 
a. Dependent Variable: F1 
b. Predictors: (Constant), F6, F5, F4, F3, F2 

Tablo 6’da ANOVA tablosunda F değeri 43,181 bulunmuştur ve p değeri ise 0,000 
yani p<0,05 olduğundan model istatistiksel olarak anlamlıdır. Bağımsız değiş-
kenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranı R2=0,327 olarak hesaplanmıştır. 
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Tablo 7: Kredi Kartı Kullanımının Olumsuz Tutum Üzerindeki Etkisine İlişkin 
Regresyon Testi Sonuçları 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) 13,136 0,983  13,364 0,000   
F2 (Memnuniyet 
Boyutu) 

-0,455 0,051 -0,407 -9,011 0,000 0,743 1,345 

F3 (Olumlu Tutum 
Boyutu) 

-0,057 0,054 -0,047 -1,063 0,289 0,772 1,295 

F4 (Harcama ve 
Tasarruf Boyutu) 

0,369 0,063 0,233 5,843 0,000 0,955 1,047 

F5 (Aidat Boyutu) -0,097 0,065 -0,064 -1,495 0,136 0,834 1,199 
F6 (Hizmet Boyutu) -0,117 0,062 -0,080 -1,880 0,061 0,835 1,197 
a. Dependent Variable: F1 

  
Tablo 7’ye bakıldığında F2 ve F4 için p<0,05 olduğu görülmektedir. Ancak F3, F5 
ve F6 için p>0,05 olduğundan bu değişkenler modele anlamlı bir katkı 
sağlamadığından, öncelikle F5 ve F6 modelden çıkartılarak analiz tekrar 
yapılmıştır. Bu durumda, F6 değişkeninin anlamlı bir katkı sağladığı görül-
müştür. 

Tablo 8: Kredi Kartı Kullanımındaki Memnuniyet, Harcama ve Tasarruf 
ile Hizmet Boyutlarının Olumsuz Tutum Üzerindeki Etkisine İlişkin 

ANOVA Tablosu 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 1746,884 3 582,295 70,503 0,000b 
Residual 3691,821 447 8,259   
Total 5438,705 450    
 R=0,567; R2=0,321; Düzeltilmiş R2=0,317; S.H.= 2,87387 
a. Dependent Variable: F1 
b. Predictors: (Constant), F6, F4, F2 

Tablo 8’de ANOVA tablosunda F değeri 70,503 bulunmuş ve p değeri ise 0,000 
yani p<0,05 olduğundan model istatistiksel olarak anlamlıdır. Bağımsız değiş-
kenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranı R2=0,321 olarak hesaplanmıştır. Bu 
durum, kredi kartı kullanımındaki memnuniyet, harcama ve tasarruf ile hizmet 
boyutlarındaki olumsuz tutumu %32,1 oranında açıklamaktadır. 
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Tablo 9: Kredi Kartı Kullanımındaki Memnuniyet, Harcama ve Tasarruf ile Hiz-
met Boyutlarının Olumsuz Tutum Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Testi 

Sonuçları 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) 12,261 0,793  15,469 0,000   

F2 (Memnuniyet 
Boyutu) 

-0,492 0,046 -0,439 
-

10,628 
0,000 0,889 1,124 

F4 (Harcama ve 
Tasarruf Boyutu) 

0,387 0,063 0,244 6,195 0,000 0,980 1,021 

F6 (Hizmet Boyutu) -0,149 0,060 -0,102 -2,497 0,013 0,907 1,103 

a. Dependent Variable: F1 (Olumsuz Tutum Boyutu) 

Tablo 9’a bakıldığında bağımsız değişkenlerin her birinde p<0,05 olduğu görül-
mektedir.  Bu nedenle hipotez A1, hipotez A3, hipotez A5 desteklenmiş ancak hi-
potez A2 ve hipotez A4 ise ret edilmiştir. Tablo 9’daki beta katsayılarına bakıldı-
ğında; kredi kartı kullanımındaki memnuniyet, harcama ve tasarruf ile hizmet 
boyutlarının olumsuz tutum üzerinde en önemli faktör olarak memnuniyet bo-
yutunda negatif yönlü (β=-0,492) etki ettiği görülmektedir. Ayrıca harcama ve 
tasarruf boyutunda pozitif yönlü (β=0,387) etki görülmektedir. Hizmet boyu-
tunda yine negatif yönlü (β=-0,149) etki ettiği görülmektedir. Bu durum kredi 
kartı kullanmanın memnuniyeti ve hizmetleri arttıkça olumsuz tutumu azaltıcı 
bir etki oluşturduğu ile ifade edilebilir. Ayrıca harcama ve tasarruf boyutundaki 
artışın ise olumsuz tutumu artıran bir etken olduğunu göstermektedir. 
  

MODEL B:   
Memnuniyet= f (Olumsuz Tutum, Olumlu Tutum, Harcama ve Tasarruf, 
Aidat, Hizmet) 
Hipotez B1: Kredi kartı kullanımındaki olumsuz tutumun memnuniyet üze-
rinde anlamlı bir etkisi vardır.  
Hipotez B2: Kredi kartı kullanımındaki olumlu tutumun memnuniyet üzerinde 
anlamlı bir etkisi vardır. 
Hipotez B3: Kredi kartı kullanımındaki harcama ve tasarrufların memnuniyet 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 
Hipotez B4: Kredi kartı kullanımındaki aidatların memnuniyet üzerinde an-
lamlı bir etkisi vardır. 
Hipotez B5: Kredi kartı kullanımındaki verilen hizmetlerin memnuniyet üze-
rinde anlamlı bir etkisi vardır. 
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Tablo 10: Kredi Kartı Kullanımının Memnuniyet Üzerindeki Etkisine İlişkin 
ANOVA Tablosu 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Regression 1610,013 5 322,003 52,556 0,000b 
Residual 2726,440 445 6,127   
Total 4336,452 450    
R=0,609;  R2=0,371; Düzeltilmiş R2=0,364; S.H.= 2,47524 
a. Dependent Variable: F2 
b. Predictors: (Constant), F6, F4, F5, F3, F1 

Tablo 10’da ANOVA tablosunda F değeri 52,556 bulunmuştur ve p değeri ise 
0,000 yani p<0,05 olduğundan model istatistiksel olarak anlamlıdır. Bağımsız de-
ğişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranı R2=0,371 olarak hesaplanmıştır. 

 
Tablo 11: Kredi Kartı Kullanımının Memnuniyet Üzerindeki Etkisine İlişkin 

Regresyon Testi Sonuçları 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) 5,441 0,970  5,608 0,000   

F1 (Olumsuz Tutum 
Boyutu) 

-0,339 0,038 -0,380 
-

9,011 
0,000 0,796 1,256 

F3 (Olumlu Tutum 
Boyutu) 

0,277 0,045 0,255 6,205 0,000 0,837 1,195 

F4 (Harcama ve 
Tasarruf Boyutu) 

0,043 0,057 0,030 0,765 0,445 0,888 1,126 

F5 (Aidat Boyutu) 0,196 0,055 0,144 3,546 0,000 0,853 1,172 

F6 (Hizmet Boyutu) 0,121 0,054 0,093 2,257 0,025 0,838 1,193 

a. Dependent Variable: F2 (Memnuniyet Boyutu) 

Tablo 11’e bakıldığında F1, F3, F5 ve F6 için p<0,05 olduğu görülmektedir. Ancak 
F4 için p>0,05 olduğundan bu değişken modele anlamlı bir katkı sağlamadığın-
dan, F4 modelden çıkartılarak analiz tekrar yapılmıştır. 

 
Tablo 12: Kredi Kartı Kullanımındaki Olumsuz Tutum, Olumlu Tutum, Aidat ile 
Hizmet Boyutlarının Memnuniyet Üzerindeki Etkisine İlişkin ANOVA Tablosu 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Regression 1606,430 4 401,607 65,610 0,000b 
Residual 2730,023 446 6,121   
Total 4336,452 450    

R=0,609; R2=0,370; Düzeltilmiş R2=0,365; S.H.= 2,47409   
a. Dependent Variable: F2 
b. Predictors: (Constant), F6, F1, F5, F3 

Tablo 12’de ANOVA tablosunda F değeri 65,610 bulunmuş ve p değeri ise 0,000 
yani p<0,05 olduğundan model istatistiksel olarak anlamlıdır. Bağımsız değiş-
kenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranı R2=0,370 olarak hesaplanmıştır. Bu 
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durum, kredi kartı kullanımındaki olumsuz tutum, olumlu tutum, aidat ile hizmet 
boyutlarındaki memnuniyeti %37 oranında açıklamaktadır. 

 
Tablo 13: Kredi Kartı Kullanımındaki Olumsuz Tutum, Olumlu Tutum, Aidat ile 
Hizmet Boyutlarının Memnuniyet Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Testi 

Sonuçları 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) 5,687 0,915  6,215 0,000   

F1(Olumsuz Tutum 
Boyutu) 

-0,331 0,036 -0,371 
-

9,157 
0,000 0,861 1,161 

F3 (Olumlu Tutum 
Boyutu) 

0,277 0,045 0,255 6,198 0,000 0,837 1,195 

F5 (Aidat Boyutu) 0,191 0,055 0,140 3,480 0,001 0,866 1,154 

F6 (Hizmet Boyutu) 0,124 0,053 0,095 2,330 0,020 0,844 1,185 

a. Dependent Variable: F2 (Memnuniyet Boyutu) 

Tablo 13’e bakıldığında bağımsız değişkenlerin her birinde p<0,05 olduğu görül-
mektedir.  Bu nedenle hipotez B1, hipotez B2, hipotez B4, hipotez B5 desteklen-
miş, hipotez B3 ise ret edilmiştir. Tablo 13’teki beta katsayılarına bakıldığında; 
kredi kartı kullanımındaki olumsuz tutum, olumlu tutum, aidat ile hizmet boyut-
larının memnuniyet üzerinde en önemli faktör olarak olumsuz tutum boyutunda 
negatif yönlü (β=-0,331) etki ettiği görülmektedir. Ayrıca olumlu tutum boyu-
tunda pozitif yönlü (β=0,277), aidat boyutunda (β=0,191) ve hizmet boyutunda 
(β=0,124) etki ettiği görülmektedir. Bu durum kredi kartına ilişkin olumsuz tu-
tumun arttıkça memnuniyeti azaltıcı etki yarattığını ifade etmektedir. 

    
MODEL C:   
Olumlu Tutum= f (Olumsuz Tutum, Memnuniyet, Harcama ve Tasarruf, 
Aidat, Hizmet) 
Hipotez C1: Kredi kartı kullanımındaki olumsuz tutumun olumlu tutum üze-
rinde anlamlı bir etkisi vardır.  
Hipotez C2: Kredi kartı kullanımından memnuniyet duymanın olumlu tutum 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 
Hipotez C3: Kredi kartı kullanımındaki harcama ve tasarrufların olumlu tutum 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 
Hipotez C4: Kredi kartı kullanımındaki aidatların olumlu tutum üzerinde an-
lamlı bir etkisi vardır. 
Hipotez C5: Kredi kartı kullanımındaki verilen hizmetlerin olumlu tutum üze-
rinde anlamlı bir etkisi vardır. 
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Tablo 14: Kredi Kartı Kullanımının Olumlu Tutum Üzerindeki Etkisine İlişkin 
ANOVA Tablosu 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Regression 842,052 5 168,410 26,532 0,000b 
Residual 2824,653 445 6,348   
Total 3666,705 450    
R=0,479; R2=0,230; Düzeltilmiş R2=0,221; S.H.= 2,51943 
a. Dependent Variable: F3 
b. Predictors: (Constant), F6, F4, F5, F2, F1 

Tablo 14’te ANOVA tablosunda F değeri 26,532 bulunmuş ve p değeri ise 0,000 
yani p<0,05 olduğundan model istatistiksel olarak anlamlıdır. Bağımsız değiş-
kenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranı R2=0,230 olarak hesaplanmıştır. 
 

Tablo 15: Kredi Kartı Kullanımının Olumlu Tutum Üzerindeki Etkisine İlişkin 
Regresyon Testi Sonuçları 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
(Constant) 10,843 0,883  12,276 0,000   
F1 (Olumsuz Tutum 
Boyutu) 

-0,044 0,042 -0,054 -1,063 0,289 0,675 1,481 

F2 (Memnuniyet 
Boyutu) 

0,287 0,046 0,312 6,205 0,000 0,683 1,464 

F4 (Harcama ve 
Tasarruf Boyutu) 

-0,028 0,058 -0,021 -0,483 0,630 0,888 1,127 

F5 (Aidat Boyutu) 0,087 0,057 0,070 1,532 0,126 0,834 1,199 
F6 (Hizmet Boyutu) 0,233 0,054 0,194 4,342 0,000 0,864 1,158 
a. Dependent Variable: F3 (Olumlu Tutum Boyutu) 

  
Tablo 15’e bakıldığında F2 ve F6 için p<0,05 olduğu görülmektedir. Ancak F1, F4 
ve F5 için p>0,05 olduğundan bu değişkenler modele anlamlı bir katkı 
sağlamadığından, öncelikle F1, F4 ve F5 modelden çıkartılarak analiz tekrar 
yapılmıştır. 

 
Tablo 16: Kredi Kartı Kullanımındaki Memnuniyet ile Hizmet Boyutlarının 

Olumlu Tutum Üzerindeki Etkisine İlişkin ANOVA Tablosu 
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Regression 811,179 2 405,589 63,632 0,000b 
Residual 2855,526 448 6,374   
Total 3666,705 450    
R=0,470; R2=0,221; Düzeltilmiş R2=0,218; S.H.= 2,52467 
a. Dependent Variable: F3 
b. Predictors: (Constant), F6, F2 

Tablo 16’da ANOVA tablosunda F değeri 63,632 bulunmuş ve p değeri ise 0,000 
yani p<0,05 olduğundan model istatistiksel olarak anlamlıdır. Bağımsız değiş-
kenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranı R2=0,221 olarak hesaplanmıştır. Bu 
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durum, kredi kartı kullanımındaki memnuniyet ile hizmet boyutlarındaki olumlu 
tutumu %22,1 oranında açıklamaktadır. 

 
Tablo 17: Kredi Kartı Kullanımındaki Memnuniyet ile Hizmet Boyutlarının 

Olumlu Tutum Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Testi Sonuçları 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) 10,074 0,536  18,804 0,000   
F2 (Memnuniyet 
Boyutu) 

0,331 0,040 0,360 8,226 0,000 0,907 1,102 

F6 (Hizmet Boyutu) 0,254 0,052 0,212 4,847 0,000 0,907 1,102 
a. Dependent Variable: F3 (Olumlu Tutum Boyutu) 

Tablo 17’ye bakıldığında bağımsız değişkenlerin her birinde p<0,05 olduğu görülmektedir.  Bu 
nedenle hipotez C2 ve hipotez C5 desteklenmiş ancak hipotez C1, hipotez C3 ve hipotez C4 ise 
ret edilmiştir. 

 
Tablo 17’deki beta katsayılarına bakıldığında; kredi kartı kullanımındaki mem-
nuniyet ile hizmet boyutlarının olumlu tutum üzerinde en önemli faktör olarak 
memnuniyet boyutunun pozitif yönlü (β=0,331) etki ettiği görülmektedir. Ayrıca 
hizmet boyutunun da pozitif yönlü (β=0,254) etki ettiği görülmektedir. Bu du-
rum, kredi kartından memnuniyetin ve hizmetlerin artmasının olumlu tutumu 
artıcı bir etken olduğunu ifade etmektedir. 

  
MODEL D:   
Harcama ve Tasarruf= f (Olumsuz Tutum, Memnuniyet, Olumlu Tutum, 
Aidat, Hizmet) 
Hipotez D1: Kredi kartı kullanımındaki olumsuz tutumun harcama ve tasarruf 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.  
Hipotez D2: Kredi kartı kullanımından memnuniyet duymanın harcama ve ta-
sarruf üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 
Hipotez D3: Kredi kartı kullanımındaki olumlu tutumun harcama ve tasarruf 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 
Hipotez D4: Kredi kartı kullanımındaki aidatların harcama ve tasarruf üze-
rinde anlamlı bir etkisi vardır. 
Hipotez D5: Kredi kartı kullanımındaki verilen hizmetlerin harcama ve tasar-
ruf üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Tablo 18: Kredi Kartı Kullanımının Harcama ve Tasarruf Üzerindeki Etkisine 
İlişkin ANOVA Tablosu 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Regression 243,409 5 48,682 11,331 0,000b 
Residual 1911,828 445 4,296   
Total 2155,237 450    
R=0,336; R2=0,113; Düzeltilmiş R2=0,103; S.H.= 2,07274 
a. Dependent Variable: F4 
b. Predictors: (Constant), F6, F1, F5, F3, F2 



327 
 

327 

Tablo 18’de ANOVA tablosunda F değeri 11,331 bulunmuş ve p değeri ise 0,000 
yani p<0,05 olduğundan model istatistiksel olarak anlamlıdır. Bağımsız değiş-
kenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranı R2=0,113 olarak hesaplanmıştır. 

 
Tablo 19: Kredi Kartı Kullanımının Harcama ve Tasarruf Üzerindeki Etkisine 

İlişkin Regresyon Testi Sonuçları 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) 5,513 0,799  6,899 0,000   
F1(Olumsuz Tutum 
Boyutu) 

0,193 0,033 0,306 5,843 0,000 0,725 1,379 

F2 (Memnuniyet 
Boyutu) 

0,030 0,040 0,043 0,765 0,445 0,630 1,588 

F3 (Olumlu Tutum 
Boyutu) 

-0,019 0,039 -0,025 
-

0,483 
0,630 0,771 1,297 

F5 (Aidat Boyutu) -0,125 0,047 -0,131 
-

2,690 
0,007 0,843 1,186 

F6 (Hizmet Boyutu) 0,075 0,045 0,082 1,679 0,094 0,834 1,199 
a. Dependent Variable: F4 (Harcama ve Tasarruf Boyutu) 

 
Tablo 19’a bakıldığında F1 ve F5 için p<0,05 olduğu görülmektedir. Ancak F2, F3 
ve F6 için p>0,05 olduğundan bu değişkenler modele anlamlı bir katkı 
sağlamadığından, öncelikle F2, F3 ve F6 modelden çıkartılarak analiz tekrar 
yapılmıştır. 

 
Tablo 20: Kredi Kartı Kullanımındaki Olumsuz Tutum ile Aidat Boyutlarının 

Harcama ve Tasarruf Üzerindeki Etkisine İlişkin ANOVA Tablosu 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 227,285 2 113,642 26,407 0,000b 
Residual 1927,953 448 4,303   
Total 2155,237 450    
R=0,325; R2=0,105; Düzeltilmiş R2=0,101; S.H.= 2,07448 
a. Dependent Variable: F4 
b. Predictors: (Constant), F5, F1 

Tablo 20’de ANOVA tablosunda F değeri 26,407 bulunmuş ve p değeri ise 0,000 
yani p<0,05 olduğundan model istatistiksel olarak anlamlıdır. Bağımsız değiş-
kenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranı R2=0,105 olarak hesaplanmıştır. Bu 
durum kredi kartı kullanımındaki olumsuz tutum ve aidat boyutları harcama ve 
tasarrufu %10,5 oranında açıklamaktadır. 
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Tablo 21: Kredi Kartı Kullanımındaki Olumsuz Tutum ile Aidat Boyutlarının 
Harcama ve Tasarruf Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Testi Sonuçları 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) 6,271 0,409  15,327 0,000   
F1(Olumsuz Tutum 
Boyutu) 

0,175 0,029 0,278 5,985 0,000 0,925 1,081 

F5 (Aidat Boyutu) -0,104 0,045 -0,108 -2,328 0,020 0,925 1,081 
a. Dependent Variable: F4 

Tablo 21’e bakıldığında bağımsız değişkenlerin her birinde p<0,05 olduğu görül-
mektedir.  Bu nedenle hipotez D1, hipotez D4 desteklenmiş ancak hipotez D2, 
hipotez D3 ve hipotez D5 ise ret edilmiştir. Tablo 21’deki beta katsayılarına ba-
kıldığında; kredi kartı kullanımındaki olumsuz tutum ile aidat boyutlarının har-
cama ve tasarruf üzerinde en önemli faktör olarak olumsuz tutum boyutunun 
pozitif yönlü (β=0,175) etki ettiği görülmektedir. Ayrıca aidat boyutunun da ne-
gatif yönlü (β=-0,104) etki ettiği görülmektedir. Bu durum kredi kartıyla ilgili 
olumsuz tutumun artmasının harcama ve tasarruf boyutunu artıran bir etken 
olarak ifade edilebilir. 

   
MODEL E:   
Aidat= f (Olumsuz Tutum, Memnuniyet, Olumlu Tutum, Harcama ve Ta-
sarruf, Hizmet) 
Hipotez E1: Kredi kartı kullanımındaki olumsuz tutumun aidatlar üzerinde an-
lamlı bir etkisi vardır.  
Hipotez E2: Kredi kartı kullanımından memnuniyet duymanın aidatlar üze-
rinde anlamlı bir etkisi vardır. 
Hipotez E3: Kredi kartı kullanımındaki olumlu tutumun aidatlar üzerinde an-
lamlı bir etkisi vardır. 
Hipotez E4: Kredi kartı kullanımındaki harcama ve tasarrufların aidatlar üze-
rinde anlamlı bir etkisi vardır. 
Hipotez E5: Kredi kartı kullanımındaki verilen hizmetlerin aidatlar üzerinde 
anlamlı bir etkisi vardır. 

Tablo 22: Kredi Kartı Kullanımının Aidat Üzerindeki Etkisine İlişkin ANOVA 
Tablosu 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Regression 398,481 5 79,696 18,243 0,000b 
Residual 1944,029 445 4,369   
Total 2342,510 450    
R=0,412; R2=0,170; Düzeltilmiş R2=0,161; S.H.= 2,09012 
a. Dependent Variable: F5 
b. Predictors: (Constant), F6, F4, F2, F3, F1 
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Tablo 22’de ANOVA tablosunda F değeri 18,243 bulunmuş ve p değeri ise 0,000 
yani p<0,05 olduğundan model istatistiksel olarak anlamlıdır. Bağımsız değiş-
kenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranı R2=0,170 olarak hesaplanmıştır. 
Tablo 23: Kredi Kartı Kullanımının Aidat Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon 

Testi Sonuçları 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) 2,787 0,837  3,329 0,001   
F1 (Olumsuz Tutum 
Boyutu) 

-0,051 0,034 -0,078 
-

1,495 
0,136 0,677 1,478 

F2 (Memnuniyet 
Boyutu) 

0,140 0,039 0,190 3,546 0,000 0,646 1,547 

F3 (Olumlu Tutum 
Boyutu) 

0,060 0,039 0,075 1,532 0,126 0,774 1,291 

F4 (Harcama ve 
Tasarruf Boyutu) 

-0,128 0,047 -0,122 
-

2,690 
0,007 0,901 1,109 

F6 (Hizmet Boyutu) 0,159 0,045 0,166 3,556 0,000 0,852 1,174 
a. Dependent Variable: F5 (Aidat Boyutu) 

 
Tablo 23’e bakıldığında F2, F4 ve F6 için p<0,05 olduğu görülmektedir. Ancak F1 
ve F3 için p>0,05 olduğundan bu değişkenler modele anlamlı bir katkı 
sağlamadığından, öncelikle F1 ve F3 modelden çıkartılarak analiz tekrar 
yapılmıştır. 

Tablo 24: Kredi Kartı Kullanımındaki Memnuniyet, Harcama ve Tasarruf ile 
Hizmet Boyutlarının Aidat Üzerindeki Etkisine İlişkin ANOVA Tablosu 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Regression 377,284 3 125,761 28,605 0,000b 
Residual 1965,226 447 4,396   
Total 2342,510 450    
R=0,401; R2=0,161; Düzeltilmiş R2=0,155; S.H.= 2,09678 
a. Dependent Variable: F5 
b. Predictors: (Constant), F6, F4, F2 

Tablo 24’te ANOVA tablosunda F değeri 28,605 bulunmuş ve p değeri ise 0,000 
yani p<0,05 olduğundan model istatistiksel olarak anlamlıdır. Bağımsız değiş-
kenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranı R2=0,161 olarak hesaplanmıştır. Bu 
durum, kredi kartı kullanımındaki memnuniyet, harcama ve tasarruf ile hizmet 
boyutları aidatı %16,1 oranında açıklamaktadır. 
 
Tablo 25’teki regresyon testi sonuçlarına bakıldığında bağımsız değişkenlerin 
her birinde p<0,05 olduğu görülmektedir. Bu nedenle hipotez E2, hipotez E4, hi-
potez E5 desteklenmiş ancak hipotez E1 ve hipotez E3 ise ret edilmiştir. Tablo 
25’teki beta katsayılarına bakıldığında; kredi kartı kullanımındaki memnuniyet, 
harcama ve tasarruf ile hizmet boyutlarının aidat üzerinde en önemli faktör ola-
rak memnuniyet boyutunun pozitif yönlü (β=0,185) etki ettiği görülmektedir. 
Ayrıca hizmet boyutunun pozitif yönlü (β=0,182) etki ettiği ve harcama ve tasar-
ruf boyutunun da negatif yönlü (β=-0,151) etki ettiği görülmektedir. 
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Tablo 25: Kredi Kartı Kullanımındaki Memnuniyet, Harcama ve Tasarruf ile 

Hizmet Boyutlarının Aidat Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Testi Sonuçları 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

(Constant) 2,790 0,578  4,824 0,000   
F2 (Memnuniyet 
Boyutu) 

0,185 0,034 0,251 5,474 0,000 0,889 1,124 

F4 (Harcama ve 
Tasarruf Boyutu) 

-0,151 0,046 -0,145 
-

3,309 
0,001 0,980 1,021 

F6 (Hizmet Boyutu) 0,182 0,044 0,190 4,185 0,000 0,907 1,103 
a. Dependent Variable: F5 (Aidat Boyutu) 

Memnuniyet ve hizmet boyutlarının betalarının pozitif değer alması aidat boyu-
tuyla aralarındaki ilişkinin doğrusal olduğunu göstermektedir. Bu durum mem-
nuniyet ve hizmetteki artışların kredi kartlarının aidatına ilişkin olumlu görüşü 
artıran bir etken olduğunu ifade edebilir. 

  
MODEL F:   
Hizmet= f (Olumsuz Tutum, Memnuniyet, Olumlu Tutum, Harcama ve Ta-
sarruf, Aidat) 
Hipotez F1: Kredi kartı kullanımındaki olumsuz tutumun verilen hizmet üze-
rinde anlamlı bir etkisi vardır.  
Hipotez F2: Kredi kartı kullanımından memnuniyet duymanın verilen hizmet 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 
Hipotez F3: Kredi kartı kullanımındaki olumlu tutumun verilen hizmet üze-
rinde anlamlı bir etkisi vardır. 
Hipotez F4: Kredi kartı kullanımındaki harcama ve tasarrufların verilen hiz-
met üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 
Hipotez F5: Kredi kartı kullanımındaki aidatların verilen hizmet üzerinde an-
lamlı bir etkisi vardır. 

Tablo 26: Kredi Kartı Kullanımının Hizmet Üzerindeki Etkisine İlişkin ANOVA 
Tablosu 

ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Regression 437,542 5 87,508 18,417 0,000b 
Residual 2114,449 445 4,752   
Total 2551,991 450    
R=0,414; R2=0,171; Düzeltilmiş R2=0,162; S.H.= 2,17981 
a. Dependent Variable: F6 
b. Predictors: (Constant), F5, F4, F3, F1, F2 

Tablo 26’da ANOVA tablosunda F değeri 18,417 bulunmuş ve p değeri ise 0,000 
yani p<0,05 olduğundan model istatistiksel olarak anlamlıdır. Bağımsız değiş-
kenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranı R2=0,171 olarak hesaplanmıştır. 
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Tablo 27: Kredi Kartı Kullanımının Hizmet Üzerindeki Etkisine İlişkin Regres-
yon Testi Sonuçları 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
(Constant) 5,108 0,850  6,007 0,000   
F1 (Olumsuz Tutum 
Boyutu) 

-0,067 0,036 -0,098 -1,880 0,061 0,679 1,473 

F2 (Memnuniyet 
Boyutu) 

0,094 0,042 0,122 2,257 0,025 0,636 1,573 

F3 (Olumlu Tutum 
Boyutu) 

0,174 0,040 0,209 4,342 0,000 0,803 1,245 

F4 (Harcama ve 
Tasarruf Boyutu) 

0,083 0,050 0,077 1,679 0,094 0,893 1,120 

F5 (Aidat Boyutu) 0,173 0,049 0,166 3,556 0,000 0,853 1,172 
a. Dependent Variable: F6 (Hizmet Boyutu) 

 
Tablo 27’ye bakıldığında F2, F3 ve F5 için p<0,05 olduğu görülmektedir. Ancak 
F1 ve F4 için p>0,05 olduğundan bu değişkenler modele anlamlı bir katkı 
sağlamadığından, öncelikle F1 ve F4 modelden çıkartılarak analiz tekrar 
yapılmıştır. 

 
Tablo 28: Kredi Kartı Kullanımındaki Memnuniyet, Olumlu Tutum ile Aidat 

Boyutlarının Hizmet Üzerindeki Etkisine İlişkin ANOVA Tablosu 
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Regression 413,563 3 137,854 28,816 0,000b 
Residual 2138,428 447 4,784   
Total 2551,991 450    
R=0,403; R2=0,162; Düzeltilmiş R2=0,156; S.H.= 2,18723 
a. Dependent Variable: F6 
b. Predictors: (Constant), F5, F3, F2 

Tablo 28’de ANOVA tablosunda F değeri 28,816 bulunmuş ve p değeri ise 0,000 
yani p<0,05 olduğundan model istatistiksel olarak anlamlıdır. Bağımsız değiş-
kenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranı R2=0,162 olarak hesaplanmıştır. Bu 
durum, kredi kartı kullanımındaki memnuniyet, olumlu tutum ve aidat boyutları 
hizmeti %16,2 oranında açıklamaktadır. 
Tablo 29: Kredi Kartı Kullanımındaki Memnuniyet, Olumlu Tutum ile Aidat Bo-

yutlarının Hizmet Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Testi Sonuçları 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
(Constant) 4,783 0,580  8,250 0,000   
F2 (Memnuniyet 
Boyutu) 

0,122 0,038 0,159 3,217 0,001 0,765 1,307 

F3 (Olumlu Tutum 
Boyutu) 

0,178 0,040 0,214 4,439 0,000 0,807 1,238 

F5 (Aidat Boyutu) 0,173 0,048 0,166 3,583 0,000 0,878 1,139 
a. Dependent Variable: F6 (Hizmet Boyutu) 
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Tablo 29’a bakıldığında bağımsız değişkenlerin her birinde p<0,05 olduğu görül-
mektedir.  Bu nedenle hipotez F2, hipotez F3, hipotez F5 desteklenmiş hipotez 
F1 ve hipotez F4 ise ret edilmiştir. Tablo 29’daki beta katsayılarına bakıldığında; 
kredi kartı kullanımındaki memnuniyet, olumlu tutum ile aidat boyutlarının hiz-
met üzerinde en önemli faktör olarak olumlu tutum boyutunun pozitif yönlü 
(β=0,178) etki ettiği görülmektedir. Ayrıca aidat boyutunun pozitif yönlü 
(β=0,173) ve memnuniyet boyutunun pozitif yönlü (β=0,122) etki ettiği görül-
mektedir. Bu durum kredi kartından memnuniyet, olumlu tutum ve aidat ile ilgili 
olumlu görüşler arttıkça hizmet ile ilgili olumlu görüşü artırıcı bir etken olarak 
ifade edilebilir. 
 
3. SONUÇ 
 
Kredi kartı kullanma niyetiyle ilgili olan bu çalışma; finansal kuruluşlara müşteri 
sağlamada önemli bir kaynak olan kredi kartları hizmetlerine ilişkin talebi artı-
rabilecek etkin çalışmaların planlanmasında yardımcı bilgi kaynağı olacaktır. Ça-
lışmada, kredi kartı kullanıcılarının, kredi kartı kullanma niyeti ile ilgili faktörler 
belirlenmiş ayrıca faktörlerin birbirleriyle ilişkileri de analiz edilerek Şekil 2’de 
bu ilişki ortaya konulmuştur. 
 

Şekil 2: Ölçekler ile Alt Boyutları Arasındaki İlişkiler 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 2’den de görüleceği üzere, faktör analizi ile belirlenen harcama ve tasarruf 
faktörü ile olumlu tutum faktörü arasında direkt bir ilişkiye rastlanmamıştır. An-
cak bu faktörler arasında diğer faktörler vasıtasıyla bir ilişkinin mevcut olduğu 
görülmektedir. Olumsuz tutum ile harcama ve tasarruf faktörleri arasında, mem-
nuniyet ile hizmet, olumlu tutum ve aidat faktörleri arasında, olumlu tutum ile 
hizmet faktörleri arasında ve son olarak da hizmet ile aidat faktörleri arasında 

 

1. Faktör 

Olumsuz 

Tutum 

 

6. Faktör 

Hizmet 

 

5. Faktör 

Aidat 

 

2. Faktör 

Memnuniyet 

 

4. Faktör 

Harcama ve 

Tasarruf 

 

3. Faktör 

Olumlu Tu-

tum 

Negatif Tek Yönlü İlişki 

Negatif İki Yönlü İlişki 

Pozitif İki Yönlü İlişki 



333 
 

333 

doğrusal ve çift yönlü ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca olumsuz tutum ile memnuni-
yet faktörleri arasında ve aidat ile harcama ve tasarruf faktörleri arasında ters 
orantılı karşılıklı ilişki görülmüştür. Bu da göstermektedir ki memnuniyetteki 
azalma olumsuz tutumu artırırken olumsuz tutumdaki artışta memnuniyeti 
azaltmaktadır. Ek olarak; aidat faktörü içinde yer alan “Kredi kartının yıllık sağ-
ladığı fayda düşünüldüğünde yıllık ödenen kart ücreti önemsizdir” ve “Kredi kar-
tına ödenen yıllık ücret düşünüldüğünde kredi kartlarından sağlanan fayda ye-
terlidir” düşüncesi katılımcılar arasında arttıkça; harcama ve tasarruf faktörü 
içinde yer alan “Kredi kartları tasarruf yapmayı engeller” ve “Kredi kartı ihtiyaç-
tan fazla harcama yaptırır” düşüncesinde olan katılımcıların sayısının azaldığı ve 
buna ilişkin ters durumun da geçerli olduğu belirlenmiştir. Hizmet faktörünün 
olumsuz tutum faktörünü negatif şekilde tek yönlü olarak etkilediği tespit edil-
diğinden kredi kartı hizmetlerinin (faiz hesabı, ödeme günü, vb.) hatasız yapıl-
dığı, kredi kartı işlemlerinde tüketicilere dürüst davranıldığı ve/veya kredi kart-
larının çalınması durumunda tüketicilerin mağdur edilmediği düşüncesi arttıkça 
kredi kartı kullanıcılarının olumsuz tutumunda azalmanın olduğu söylenebilir. 
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MODERN PORTFÖY TEORİSİ KAPSAMINDA ÇEŞİTLENDİRME: 

BİST ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME 

Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU Yaşar Barış ÖKSÜZTEPE Çağatay MİRGEN*** 

 

ÖZET 

Bu çalışmada portföy çeşitlendirmesi açısından Borsa İstanbul A.Ş’de  (BIST) yer 
alan sanayi, hizmetler, mali ve teknoloji olmak üzere 4 temel alt endeksin ve bun-
lara bağlı 19 adet alt sektörün kendi aralarındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı-
nın tespit edilmesi amaçlanmıştır. Analizlerde kullanılan zaman serileri Finnet 
Analiz Expert yazılım programından elde edilen veriler dikkate alınarak oluştu-
rulmuştur. 2000-2017 dönemini kapsayan veri setine Augmented Dickey-Fuller 
birim kök ve Johansen-Jeselius eş-bütünleşme testleri uygulanmıştır. Araştır-
mada, bazı BIST alt endeks ve sektörlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir eş-
bütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlara göre, yatırımcının, 
BIST’te aralarında eş-bütünleşme ilişkisi olmayan endeks/sektörlerle portföy 
çeşitlendirmesi yaparak riskin minimize edilmesi sağlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: BIST, Eş-Bütünleşme Analizi, Birim Kök Testi, Sektör 

DIVERSIFICATION WITHIN THE MODERN PORTFOLIO THEORY:  

AN EMPIRICAL STUDY ON THE BIST 

Abstract:  In this study, the examination of long range relation’s existence among 
four basic sub-index, composed of industry, services, financial and technology 
which take part in İstanbul Stock Exchange (BIST) in terms of portfolio diversifi-
cation, and 19 sub-industry of those four is targeted. Time series analyzed in the 
research were taken from Finnet Analyze Expert software. Augmented Dickey-
Fuller unit root and Johansen-Jeselius co-integration tests were employed on 
data set including 2000-2017 period. In the research, a statistically significant 
co-integration relation between some of BIST sub-index and industries was 
found. According to findings, an investor can minimize the risk by portfolio di-
versification on indexes/industries which have no significant co-integration re-
lation in BIST among. 

Keywords:  BIST, Cointegration Test, Unit Root Test, Sector 

1. Giriş 

Yatırımcıların portföy çeşitlendirmesi ile risklerini azaltmaları ve minimum risk 
alarak olabilecek en yüksek getiriyi elde etme istekleri portföy kuramının 
temellerini oluşturmaktadır (Çolak, 2014). Finansal piyasalarda portföy yöne-
timi kapsamında risk, genel olarak sistematik ve sistematik olmayan risk 
şeklinde bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Portföye alınacak finansal ürünlerdeki 
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çeşitlendirme, yatırımcının maruz kaldığı portföy riskini azaltabilmesi nok-
tasında önem arz etmektedir (Markowitz, 1952). Teoride aynı ekonomi içinde iyi 
çeşitlendirilmiş bir portföyde sistematik olmayan riski sıfırlayarak portföy 
riskinin sadece sistematik risk düzeyine çekilebileceği ifade edilmektedir (Yıldız 
ve Aksoy, 2014). Modern portföy teorisine göre çeşitlendirme ile riskin azaltıl-
ması, portföye alınan menkul kıymetlerin getirilerinin birbirleriyle ne kadar 
ilişkili olduğuna bağlıdır. Menkul kıymet getirileri arasındaki korelasyon 
düştükçe bu menkul kıymetlerden oluşan çeşitlendirilmiş portföy de daha az 
riskli olacak buna bağlı olarak da getirinin artırılabileceği ifade edilmektedir 
(Vuran, 2010). Dolayısıyla portföy yatırımlarından fayda sağlamak isteyen 
yatırımcılar için pay senedi piyasaları arasındaki uzun dönemli eş bütünleşme 
ilişkisini ve sürecini bilme ihtiyacını daha giderek daha fazla önem kazanmak-
tadır (Korkmaz vd., 2008). 

Portföyde farklı yönlerde hareket eden pay senetleriyle yapılan çeşitlendirmeyle 
elde edilecek her potansiyel kazanç, pay senetlerinin yer aldığı en-
dekslerin/sektörlerin bütünleşmelerinin büyüklüğüyle ters ilişkilidir (Shamsud-
din ve Kim, 2003). Dolayısıyla ulusal pay senedi piyasası kapsamında 
düşünüldüğünde portföy yönetiminde çeşitlendirmeye gitmenin riski azaltıp 
getiriyi artırabilmesi için pay senedi piyasasında yer alan endekslerin veya 
sektörlerin bütünleşmemiş yani uzun dönemli ilişki içerisinde olmaması gerek-
mektedir. Aksi halde piyasalara ulaşan bilgiler aynı olacağı için yatırımcılar ben-
zer şekilde yatırım pozisyonu alacaklar ve endeksler/sektörler arası 
çeşitlendirmenin portföy riskini azaltıcı etkisi ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla 
piyasalarda çeşitlendirilmiş portföy oluşturmanın bir faydası da kalmayacaktır 
(Yıldız ve Aksoy, 2014). 

Bu amaçla yatırımcılar açısından Borsa İstanbul’da yer alan alt en-
dekslerin/sektörlerin birlikte hareket edip etmediği diğer bir ifadeyle eş 
bütünleşik olup olmadığı analiz edilmiştir. Araştırma kapsamındaki alt en-
dekslerin 2000/08-2017/04 dönemine ilişkin aylık kapanış değerleri TL bazında 
alınmıştır. Değişkenlere ait zaman serileri, Finnet Analiz Hisse Expert yazılım 
programından elde edilen veriler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Çalışmada 
uzun dönemli ilişki Johansen-Jeselius Eş-bütünleşme testiyle yapılmıştır.  Elde 
edilen sonuçlara göre yatırımcının borsa da çeşitlendirme yaparken hangi alt en-
deksleri veya sektörleri kullanabileceği tespit edilmiştir. Bu kapsamda 
çalışmanın takip eden bölümünde literatür taramasına, ikinci bölümde veri seti 
ve metodolojiye ilişkin bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde ise araştırma bulgu-
larına yer verilerek son bölümde sonuçlar değerlendirilmiştir. Elde edilen 
sonuçların uluslararası yatırımcılara ve literatüre katkıda bulunması beklen-
mektedir.  

2. Literatür Taraması 

Portföy yönetiminde riskin minimize edilmesi ve buna karşılık getirinin arttırıl-
ması kapsamında çeşitlendirme yapılmasına dair literatürde birçok çalışma 
yapılmıştır. Bu süreçte birçok teknik kullanılmakla birlikte zaman serisi ana-
lizlerinde uzun dönemli bir ilişkinin varlığını test eden bütünleşme analizleri 
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portföy çeşitlendirme yöntemi olarak kullanılmaktadır (Zeren ve  diğ., 2015). Lit-
eratürde bu yöntem kullanılarak yapılan çalışmaların bazıları aşağıda ver-
ilmiştir.  

Kasa (1992) gelişmiş ekonomiler arasında yer alan ABD, Japonya, İngiltere, Al-
manya ve Kanada borsaları arasındaki uzun dönem ilişkiyi test etmişler ve bu 
borsalar arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğunu ifade etmişlerdir. Benzeri 
bir çalışma aylık bazda fiyat serileri kullanılarak 18 ülke borsası düzeyinde Chan, 
Gup ve Pan (1997) tarafından yapılmıştır. Çalışmada tüm dönemlerde borsalar 
arasında eş bütünleşme ilişkisinin olmadığına karar verilmiştir. Lafuente ve Or-
dones (2007), bazı Avrupa borsaları arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı 
tespit edilmiştir. Bu sonuçla ilgili borsalarda portföy çeşitlendirmesi yapmanın 
riski azaltmayacağı tespitinde bulunmuşlardır.  

An ve Brown (2010), ABD ile Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin borsalarının ne 
derece bütünleşik olduklarını araştırmışlardır.  Johansen eşbütünleşme testi 
sonuçlarına göre yalnızca ABD ile Çin borsaları arasında eş bütünleşme ilişkisi 
tespit edilmiştir. Bunun dışında ABD ile diğer borsalar arasında çeşitlendirme 
yapılabileceği sonucuna ulaşmışlardır. Yılancı ve Öztürk (2010) Türkiye ile beş 
büyük ticaret ortağının hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi Ocak 1995-
Aralık 2009 dönemleri arasındaki verileri kullanarak incelemişlerdir. 
Çalışmanın sonucunda BİST 100 ile FTSE 100, SP 500 ve AEX borsaları arasında 
uzun dönemli bir ilişki olmadığını gözlemlenmiştir. Bu nedenle BİST 100’e 
yatırım yapan yatırımcıların risklerini azaltmak ve getirilerini artırmak için bu 
üç borsaya da yatırım yaparak portföylerini çeşitlendirebilecekleri sonucuna 
ulaşmışlardır.  

Bulut ve Ozdemir (2012) BİST ve DJI arasındaki ilişkiyi 2001-2010 dönemi 
haftalık kapanışları baz alarak incelemişlerdir. Eş bütünleşme analizinin 
sonuçlarına göre seriler uzun dönemde birlikte hareket etmekte yani eş 
bütünleşik olma özelliği sergilemektedirler. Bu anlamda etkin bir portföy 
çeşitlendirmesinin yapılamayacağını ifade etmişlerdir. Kapusuzoğlu ve İbicioğlu 
(2013) günlük veriler kullanılarak ve çok boyutlu ölçekleme yöntemiyle BİST 
hisse senedi piyasasına yatırım yapanların modern portföy teorisine uygun bir 
portföy oluşturmak için hangi sektörleri ve hisse senetlerini seçmeleri gerek-
tiğini analiz etmiştir. Sonuç olarak hangi iki sektöre aynı anda yatırım yapılması 
durumunda, yatırımların getiri düzeylerinin aynı kalmakla birlikte risk seviye-
lerinin azaltılabileceği belirtilmiştir. Bazı sektörlerin arasındaki ikili ilişkinin be-
lirginliği ön plana çıkmıştır.  

Yıldız ve Aksoy (2014) Morgan Stanley gelişmekte olan ülke piyasa endeksi ile 
BİST endeksi arasındaki eş bütünleşmenin varlığını test ettikleri çalışmada aylık 
endeks kapanış değerlerini kullanmışlardır. 1990-2011 döneminin test edildiği 
çalışmada söz konusu dönem boyunca etkin portföy çeşitlendirmesinin yapıl-
masının mümkün olmadığı sonucuna varmışlardır. Zeren ve diğ. (2015) 1990-
2013 dönemine ilişkin Türkiye ve bazı OECD ülke borsalarının uzun dönemli 
ilişki düzeyini analiz etmek amacıyla eş bütünleşme testleri kullanılarak 
yaptıkları çalışmada Borsa İstanbul ile birlikte Hollanda borsasına yatırım yapa-
rak çeşitlendirme yapılabileceği sonucuna varmışlardır.  
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3. Araştırmanın Hipotezleri ve Modeli 

Araştırmanın temel motivasyonu portföy teorisine göre farklı yönlerde hareket 
eden veya birbirleriyle ilişkisi olmayan bütünleşmemiş* alt en-
dekslerden/sektörlerden (sektör endekslerinden) kurulan portföyün riskinin 
azaltılarak getirinin artırılabileceğidir. Bu bağlamda temel hipotezler aşağıdaki 
gibi kurulmuştur. 

H0: BIST hisse senedi piyasasının alt endekslerinde veya sektörlerinde 
bütünleşme etkisi yoktur. 

H1: BIST hisse senedi piyasasının alt endekslerinde veya sektörlerinde 
bütünleşme etkisi vardır. 

Bu hipotezlerin test edilebilmesi için ilk aşamada öncelikle sınai, hizmetler, mali 
ve teknoloji gibi dört temel alt endeksin kendi arasında uzun dönemli eş 
bütünleşme ilişkisi olup olmadığı tespit edilmiştir. Bu dört alt endeksten birine 
yatırım yapan yatırımcı, yatırım yaptığı endeksle eş bütünleşme ilişkisi olmayan 
diğer alt endekseler de yatırım yaparak mevcut portföyün riskini minimize ede-
bilecektir. Eğer bu alt endeksler arasında bir eş bütünleşme ilişkisi varsa bu du-
rumda yatırımcının portföyünü çeşitlendirerek riskini azaltması pek mümkün 
olmayacaktır.   

İkinci aşamada hipotezlerin daha alt sektörler için de sınanması için eş 
bütünleşme analizi tekrar edilmiştir. Her bir alt endekse ait alt sektörlerin† ara-
larındaki ikili eş bütünleşme ilişkisine bakılmıştır. Böylece yatırımcının bir birbi-
riyle ilişkisi olmayan temel alt endeksler içerisinde hangi alt sektörleri port-
föyüne alarak riski minimize edebileceği test edilmiştir. Bu anlamda hipotezler 
dikkate alınarak araştırmada kurgulanan model aşağıda Şekil-1’deki gibidir.  

Şekil-1: Araştırma Modeli 

 

                                                           
* Bütünleşmemiş ifadesinden seriler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olmadığı kastedilmektedir.  
† “Sektör” ifadesi dört temel alt endekslerle bu endekslerde yer alan daha alt endekslerin karışmaması için 

daha alt endekslere “alt sektörler” denilmiştir.  
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4. Veri Seti ve Yöntem 

Araştırma kapsamında yer alan değişkenlere ait zaman serileri, Finnet Analiz Ex-
pert* yazılım programından elde edilen veriler dikkate alınarak oluşturulmuştur. 
Analizlerde kullanılan zaman serileri, araştırma kapsamındaki endekslerin 
2000:01-2017:4 dönemine ilişkin aylık kapanış değerlerini baz alan 208 
gözlemden oluşmaktadır. Yıldız ve Aksoy (2014), Yılancı ve Öztürk (2010) ve 
Çıtak ve Gözbaşı (2007) gibi benzer çalışmalarda da aylık veriler üzerine ana-
lizler gerçekleştirilmiştir. Tüm değişkenlerin logaritmik dönüşümleri dikkate 
alınmıştır. Analize konu olan veriler ve kaynakları Tablo-1’de verilmektedir.  

Tablo-1: Veri Tanımlamaları ve Kaynakları 

Veriler 
Veri 

Tanımlaması 
Açıklama 

XUSIN 
BİST  

SINAİ 

BİST SINAİ temel alt endeksini oluşturan sektörler şunlardır: 
XGIDA (gıda ve içecek), XTEKS (tekstil ve deri), XKAGT (orman, 
kâğıt ve basım), XTAST (taş ve toprak), XMANA (metal ana) ve 
XMESY (metal eşya ve makina) 

XUHIZ 
BIST 

HİZMETLER 

BİST HİZMETLER temel alt endeksini oluşturan sektörler şun-
lardır: XELKT (elektrik), XULAS (ulaştırma), XTRZM (turizm), 
XTCRT (ticaret) ve XILTM (iletişim)  

XUMAL 
BİST 

MALİ 

BİST MALİ temel alt endeksini oluşturan sektörler şunlardır: 
XBANK (banka), XSGRT (sigorta), XFINK (finansal kiralama, 
faktoring), XHOLD (holding ve yatırım) ve XGMYO (gayrimen-
kul yatırım ortaklığı) 

XUTEK 
BİST 

TEKNOLOJİ 
BİST TEKNOLOJİ temel alt endeksini oluşturan sektörler şun-
lardır: XBLSM (bilişim) ve XSVNM (savunma) 

Birim kök sınaması ve eş bütünleşme testlerinde kullanılmak üzere serilerin bi-
rinci derecede farkları alınmıştır. Bu durum “” sembolü ile ifade edilmektedir. 
Verilerin genel yapısını görmek amacıyla zaman boyutundaki grafikleri (dört 
temel alt endeks) Şekil-2’de ve bunlara ait tanımlayıcı istatistikler Tablo-2’de 
verilmiştir.  

                                                           
*Finnet Analiz Expert, Türkiye sermaye piyasası araçlarına ilişkin, detaylı veri setlerinin, “Excel Or-
tamında” kullanılabilmesini ve raporlamalar yapılabilmesine imkân sağlayan, lisanslı finansal analiz pro-
gramıdır. http://www.analizexpert.com/Tr  
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Şekil-2: Alt Endekslerin Zaman İçeresindeki Seyri* 

 

Şekil-2’de genel olarak farklı düzeylerde alt endekslere ait serilerin nasıl bir seyir 
izledikleri görülmektedir. Serinin bir sabiti olduğu ve trende sahip oldukları ve 
kendi içinde dalgalı bir seyir izledikleri açıktır. Genel bir ifadeyle de serilerin du-
rağan olmadıkları da söylenebilir. Tablo-2’de analizde kullanılan değişkenlere ait 
serilerin tanımlayıcı istatistikleri bulunmaktadır. 

Tablo-2: Alt Endekslere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

 XUSIN XUHIZ XUMAL XUTEK 

Ortalama 39.880,02 29.876,68 64.222,36 19.762,37 

Medyan 35046,85 28.115,79 68.768,21 11.276,12 

Minimum 6.395,44 4.326,77 9.955,00 4.135,30 

Maksimum 95.959,13 62.195,09 125.835,4 84.313,99 

Std. Sapma 25.301,23 18.161,58 35.966,47 16.961,06 

Çarpıklık† 0,4044 0,1978 -0,1164 1,6532 

Basıklık‡  1,9138 1,6385 1,5859 5,3147 

Jarque-Bera 15.89429* 17.42048* 17.79976* 137.1171* 

Gözlem Sayısı 208 208 208 202 

*%1 anlam seviyesinde anlamlılığı göstermektedir.  

NOT: Değişkenlere ait ham değerler kullanılmıştır.  

Tablodan da görüleceği üzere analize konu olan dönemde en yüksek aylık endeks 
değerine XUMAL alt endeksi sahipken en düşük endeks değerine ise XUTEK alt 

                                                           
* Grafik çizimi logaritmik dönüşüm yapılmayan ham veriler üzerinden yapılmıştır.  
† Çarpıklık değerinin mutlak değerce 0.5’ten büyük olması seride güçlü asimetriye işaret eder (Serper, 
2000). 
‡ Normal dağılımla kıyaslama yapılırken, basıklık değeri 3 ile kıyaslanmaktadır.  
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endeksi sahiptir. XUMAL endeksi en yüksek ortalama endeks değerine sahip olan 
alt endekstir. En yüksek oynaklığa sahip alt endeks XUMAL iken, en düşük 
oynaklığa sahip alt endeks ise XUTEK alt endeksidir. Basıklık değerleri açısından 
bakıldığında XUTEK alt endeksi hariç diğer alt endekslerin normal dağılıma göre 
daha kalın uçlu dağıldığını göstermektedir. Çarpıklık değerleri incelendiğinde ise 
XUMAL alt endeksi hariç serilerin sağa eğik olduğu görülmektedir. XUTEK alt en-
deksinde asimetrinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Jarque-Berra değerleri ser-
ilerin normal dağılmadığını göstermektedir. Alt sektörlere ilişkin tanımlayıcı 
istatistikler Tablo-3’de verilmiştir.  

Tablo-3: Alt Sektörlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 
ALT  

SEKTÖRLER 
Ortalama 

Mini-
mum 

Maksi-
mum 

Std. 
Sapma 

Çarpıklık Basıklık 
Jarque-

Bera 

BİST SINAİ  

XKAGT 27.036 4.753 50.055 11.877 -0,2665 1.8516 13.89 

XGIDA  61.485  7.086 137.610 43.238 0.3691  1.6346 20.87 

XTEKS 8.894 2.423 21.803  4.921  0.5259 1.8250 21.55 

XTAST 44.799  6.087 87.835 23.665 -0.2797 1.6496 18.51 

XMANA 49.839 3.647 148.145 38.088  0.6932 2.5854 18.14 

XMESY 46.565 7.022 138.149 34.805 1.0508 3.0125 38.28 

BİST HİZMETLER 

XELKT 2.565 1.090 4.952 783.706 0.9769 3.7964 38.58 

XTCRT 61.543 7.736 166.149 51.052  0.5476 1.7211 24.57 

XILTM 20.556 2.236 36.235 9.616 -0.4478 1.8639 17.61 

XULAS 29.962 4.693 98.107 27.596 0.9699 2.5153 34.65 

XTRZM 5.805 1.409 12.641 2.462 0.3065 2.5578 4.95* 

BİST MALİ 

XBANK 86.837 10.816 178.810 50.772 -0,1462 1.6076 14.54 

XSGRT 97.681 11.821 229.325 61.538 0.1331 1.8203 12.67 

XFINK 13.215 2.011 29.049 7.065 0.0652 1.9312 10.04 

XHOLD 37.758 7.484 74.074 18.856 0.1186 1.8040 12.88 

XGMYO 28.149 8.196 46.056 11.007 -0.3757 1.7938 17.50 

BİST TEKNOLOJİ 

XBLSM 9.782 2.497 24.975 5.096 1.1072 3.5764 44.07 

XSVNM 24.828 2.630 85.521 17.824 1.3080 4.4096 46.36  

*0,10 anlam düzeyinde, diğerleri %1 anlam düzeyinde 

NOT: Değişkenlere ait ham değerler kullanılmıştır.  

Tablo-3’den de anlaşılacağı üzere SINAİ alt sektörüne ilişkin tanımlayıcı istatis-
tiklere baktığımızda en yüksek aylık endeks değerine XMANA alt sektörü sahip-
ken en düşük endeks değerine ise XTEKS alt sektörü sahiptir. XGIDA alt sektörü 
en yüksek ortalama endeks değerine ve aynı zamanda en yüksek oynaklığa sahip 
alt sektördür. XMESY alt sektörü normal dağılıma göre daha kalın uçlu dağılım 
gösterdiği ve güçlü asimetriye sahip olduğu görülmektedir. %1 anlam düzeyinde 
SINAİ alt sektörlerinde Jarque-Berra değerleri serilerin normal dağılmadığını 
göstermektedir.  
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HİZMETLER alt sektörüne ilişkin tanımlayıcı istatistiklere baktığımızda en 
yüksek aylık endeks değerine ve en yüksek ortalama endeks değerine XTCRT alt 
sektörü sahipken en düşük endeks değerine ise XILTM alt sektörü sahiptir. 
XELKT alt sektörü en yüksek oynaklığa sahip alt sektördür. XILTM alt sektöründe 
serilerin sola eğik diğer alt sektörlerde ise sağa eğik olduğu görülmektedir. Aynı 
zamanda XILTM kalın uçlu bir dağılım göstermektedir. Jarque-Berra değerleri 
serilerin normal dağılmadığını göstermektedir.  

MALİ alt sektörüne ilişkin tanımlayıcı istatistiklere baktığımızda en yüksek aylık 
endeks değerine, en yüksek oynaklığa ve en yüksek ortalama endeks değerine 
XSGRT alt sektörü sahipken en düşük endeks değerine ise XFINK alt sektörü sa-
hiptir. XBANK ve XGMYO alt sektöründe serilerin sola eğik diğer alt sektörlerde 
ise sağa eğik olduğu görülmektedir. Jarque-Berra değerleri serilerin normal 
dağılmadığını göstermektedir.  

TEKNOLOJİ alt sektörüne ilişkin tanımlayıcı istatistiklere baktığımızda en 
yüksek aylık endeks değerine, en yüksek oynaklığa ve en yüksek ortalama en-
deks değerine XSVNM alt sektörü sahipken en düşük endeks değerine ise XBLSM 
alt sektörü sahiptir. Alt sektörlerin hepsi sağa eğik ve güçlü asimetriye sahip 
olduğu görülmektedir. Ayrıca bu alt endeksteki tüm alt sektörler normal dağılma 
göre kalın uçlu bir dağılım özelliği taşımaktadır. Jarque-Berra değerleri serilerin 
normal dağılmadığını göstermektedir.  

Araştırmanın metodolojisi kapsamında verilerin durağanlığını birim kök testi ile 
sınanmıştır. Zaman serisi analizlerinde serilerin bir trend içinde hareket etmesi 
bu seriler arasında sahte ilişkilere neden olabilmektedir. Bu nedenle VAR temelli 
eş bütünleşme analizi yapılmadan önce serilerin durağanlığı Augmented Dickey-
Fuller (ADF) (1981) testi ile sınanmıştır. Araştırma kapsamında endekslere ait 
zaman serilerinin durağanlığı sabitli ve sabitli trendli modeli ifade eden ADF test 
denklemi ile analiz edilmiştir (Bayrakdaroğlu ve Mirgen, 2017).   

∆𝑌𝑡(sabitterimlimodel) = 𝛼0 + 𝛼1𝑌𝑡−1 +∑𝛽𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡

𝑘

𝑖=1

 

∆𝑌𝑡(sabitvetrendlimodel) = 𝛼0 + 𝛼1𝑌𝑡−1 + 𝛼2𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 +∑𝛽𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡

𝑘

𝑖=1

 

Modelde ∆𝑌𝑡 farkları alınmış değişkenleri,  𝛼0 sabit terimi, 𝑢𝑡 modele ait hata 
terimini, Trend modele dahil edilen trend faktörünü, k gecikme uzunluğunu, 𝛼𝑖 
ve 𝛽𝑖  modeldeki parametreleri göstermektedir. Model serinin durağan olmama 
durumunu diğer bir ifadeyle serinin birim kökünün olduğu sıfır hipotezini,  se-
rinin durağan olduğunu aynı zamanda birim kök içermediği alternatif hipoteze 
karşı test etmektedir (Bulut ve Özdemir 2012).   

Araştırmada eş bütünleşme ilişkisinin varlığı Johansen-Juselius  (Johansen 1988; 
Johansen ve Jeselius, 1990) testi ile sınanmıştır. Johansen eş bütünleşme testi ile 
hisse senedi borsaları arasındaki uzun dönemdeki ilişki ilk defa Kasa (1992) 
tarafından kullanılmıştır. Zaman serilerinin ikili eş bütünleşik olmaları bunlar 
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arasında bir doğrusal bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir (Demirhan, 2005). 
Johansen-Juselius eş bütünleşme testinde sonuçların anlamlı olup olmadıklarını 
belirlemek için iz (trace) ve maksimum özdeğer (max) olmak üzere iki temel 
test istatistiği kullanılmaktadır (Çetin, 2012). Analizlerde kullanılan optimum 
gecikme uzunluğu VAR modelleri yardımıyla belirlenmiştir (Hall, 1991)*. Johan-
sen-Juselius eş bütünleşme testine ilişkin kurulan iz ve maksimum özdeğer tes-
tinin denklemi aşağıdaki gibidir;  

𝑖𝑧(r) = −𝑇 ∑ ln(1 − )

𝑛

𝑖=r+1

 

𝑚𝑎𝑥(r, r + 1) = −𝑇 ln(1 − 𝑟+1) 

Modelde i; matrislerden elde edilen karakteristik kökler veya özdeğerleri, T; 
gözlemleri, ln; doğal tabandan logaritmayı ve r ise eş bütünleşik vektör sayısını 
yani eş bütünleşme ilişki sayısını ifade etmektedir. Model λ trace istatistiğine 
göre, değişkenler arasında hiçbir eş bütünleşme ilişkisinin olmadığı boş hipotez 
(r=0), değişkenler arası eş bütünleşme ilişkisinin olduğuna ilişkin alternatif 
hipoteze (r>0) karşı test etmektedir† (Bulut ve Özdemir 2012; Bayrakdaroğlu ve 
Mirgen, 2017).   Yapılan bütün analizler E-Views paket programı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. 

5. Araştırma Bulguları ve Tartışma  
5.1. Birim-Kök Testi 

Endekslere ait zaman serilerinin durağan olup olmadıklarına ilişkin ADF test 
denklemi sabit ve trendli model‡ sonuçları Tablo-4’te verilmiştir.   

                                                           
* Modelde kullanılan optimum gecikme uzunluklarının neler olduğuna çalışmanın kapsamı açısından bu-
rada yer verilmemiştir.  
†λ trace değeri % 5 kritik değerden daha büyüktür. Bu durumda % 5 kritik değerde en az bir eş bütünleşme 
ilişkisinin varlığı kabul edilmektedir.  
‡ Endekslerin yapısı gereği hem trendli bir yapıya hem de sıfırdan başlamadığı için sabitli bir yapıya sahip 
olduğundan bu model kullanılmıştır.  
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Tablo-4: Birim Kök Sınama Testi Sonuçları 
Augmented Dickey-Fuller (ADF)* 

Düzey  

(sabit ve trendli) 

 Birinci Fark 

 (sabit ve 
trendli) 

Düzey  

(sabit ve trendli) 

 Birinci Fark  

(sabit ve 
trendli) 

Alt 

Endeksler 

ADF Test 

İstatistiği 
p 

ADF Test 

İstatistiği 
p 

Alt 

Endeksler 

ADF Test 

İstatistiği 
p 

ADF Test 

İstatistiği 
p 

XUSIN -3,059 0,11 -16,006 0,00 XUMAL -2,488 
0,3

3 
-15,829 0,00 

XKAGT -2818 0,19 -15,030 0,00 XBANK -2,983 
0,1

3 
-14,486 0,00 

XGIDA -2,514 0,32 -15,792 0,00 XSGRT -3,187 
0,0

8 
-14,538 0,00 

XTEKS -2,144 0,51 -13,364 0,00 XFINK -2,883 
0,1

7 
-14,422 0,00 

XTAST -2,380 0,33 -12,508 0,00 XHOLD -3,379 
0,0

5 
-14,721 0,00 

XMANA -3,228 0,08 -12,127 0,00 XGMYO -3,240 
0,0

7 
-14,334 0,00 

XMESY -1,015 0,93 -13,755 0,00      

XKMYA -19282 0,63 -13,658 0,00      

XUHIZ -2,984 0,13 -17,705 0,00 XUTEK -2,844 
0,1

8 
-14,771 0,00 

XELKT -2,982 0,13 -14,380 0,00 XBLSM -2,471 
0,3

4 
-16,228 0,00 

XTCRT -2,786 0,20 -12,067 0,00 XSVNM -1,146 
0,9

1 
-10,528 0,00 

XILTM -3,278 0,07 -15,703 0,00    

XULAS -1,976 0,61 -13,568 0,00   

XTRZM -2,148 0,51 -14,176 0,00   

*Tüm analizler %1 önem düzeyinde gerçekleştirilmiştir.  

**Birim kök testlerindeki gecikme uzunluğu SIC bilgi kriterine göre otomatik olarak belirlenmiştir. 

Tablo-4’ten de görüldüğü gibi alt endekslere ve alt sektörlere ilişkin ADF test 
istatistikleri sabitli/trendli modelde düzey değerlerinde durağan değildir. Diğer 
bir ifadeyle birim kök içermektedir. Serileri birim kökten arındırmak için 
değişkenlerin birinci farkı alınmıştır. Analizde kullanılan tüm değişkenlere ait 
seriler sabitli/trendli modelde %1 anlam düzeyinde birinci farkları alınarak ser-
iler durağan hale getirilmiştir. Bu sonuçlar eş bütünleşme analizi yapıla-
bilmesinin ön şartının sağlandığını göstermektedir (Şen, Sağbaş ve Keskin, 
2010).  

5.2. Johansen-Juselius Eş-Bütünleşme Analizi 

Borsa İstanbul A.Ş.’de alt endeks ve alt sektörler arasındaki uzun dönemli bir 
ilişkinin varlığını belirlemeye yönelik olarak kullanılan Johansen-Jeselius ikili eş 
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bütünleşme testi sonuçları aşağıda Tablo-5’de verilmiştir.* Tablo-5, endekslere 
uygulanan iz ve maksimum özdeğerler test sonuçlarını göstermektedir.  

Tablo-5: Johansen-Juselius Eş-Bütünleşme Analizi Sonuçları (Alt En-
deksler)* 

Analize Soku-
lan Alt En-

deksler 

iz istat-
istiği  

(Trace) 

Kritik 
Değer 

(0,05) 
p 

olasılığı 

max 

İstatis-
tiği 

(Max-
Eigen) 

Kritik 
Değer 

(0,05) 
p 

olasılığı 
Eş Bütünleşme 

İlişkisi 

XUSIN-XUHIZ 16,89 

12,32 

 

0,0081 13,77 

11,22 

 

0,0174 VAR 

XUSIN-XUMAL 8,26 0,2172 5,89 0,3621 YOK 

XUSIN-XUTEK 10,31 0,1059 7,41 0,2158 YOK 

XUHIZ-XUMAL 12,90 0,0399 11,92 0,0375 VAR 

XUHIZ-XUTEK 5,90 0,4483 3,41 0,7217 YOK 

XUMAL-XUTEK 5,31 0,5245 3,26 0,7470 YOK 

XUSIN XUMAL ve XUTEK 

XUHIZ  XUTEK 

XUMAL   XUSIN ve XUTEK 

XUTEK   XUSIN, XUHIZ ve XUMAL 

*Tüm analizler %5 önem düzeyinde gerçekleştirilmiştir.  

Tablo-5’den elde edilen sonuçlara göre XUSIN-XUHIZ ve XUHIZ-XUMAL alt en-
deksleri arasında hem iz istatistik değerleri hem de max İstatistik değerleri 
referans alınan kritik değerlerden daha büyüktür. Diğer bir ifadeyle, bu alt en-
deksler arasında uzun dönemli en az bir eş bütünleşme ilişkisinin varlığı söz ko-
nusudur. Diğer bir ifadeyle beraber hareket etme eğilimi taşıyan bu alt en-
deksler, oluşturulan portföy riskini azaltmada fayda sağlamayacaktır. Bu 
sonuçlar bağlamında XUSIN alt endeksine yatırım yapan bir yatırımcı aldığı riski 
azaltmak amacıyla XUMAL ve XUTEK alt endekslerine de yatırım yaparak portföy 
çeşitlendirmesi yoluna gidebilir. Benzer şekilde XUHIZ alt endeksine yatırım ya-
pan bir yatırımcı aradaki eş bütünleşme ilişkisinden dolayı sadece XUTEK alt en-
deksine yatırım yapabilecektir. Ancak bu sayede portföy riskini azaltabilecektir. 
XUMAL, XUSIN ve XUTEK alt endeksleri arasındaki portföy çeşitlendirmesi ara-
larında uzun dönemli ilişki olmadığından yatırımcısına fayda sağlayacaktır. Son 
olarak XUTEK alt endeksi diğer alt endekslerle uzun dönemli bir ilişki içinde 
olmadığından yatırımcılar için ulusal bir portföy çeşitlendirmesine olanak 
sağlayabileceği ifade edilebilir.  

                                                           
*Testte seriler arasındaki etkileşimin kaç aylık gecikmeyle ortaya çıktığını tespit etmek üzere optimal 
gecikme uzunluğu VAR modeli kullanılarak belirlenmiştir. Maksimum gecikme uzunluğu aylık veriler 
kullanıldığı için 12 olarak alınmıştır. 
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Johansen-Juselius eş-bütünleşme analizi alt sektörler açısından yeniden 
çalıştırılmış ve elde edilen sonuçlar her bir alt endeks bazında Tablo-6’da ver-
ilmiştir.  

Tablo-6: Johansen-Juselius Eş-Bütünleşme Analizi Sonuçları 
(Alt Sektörler)* 

ANALİZE 
SOKULAN 

ALT 
ENDEKSLER 

iz 
istatistiği  

(Trace) 

Kritik 
Değer 

(0,05) 
p 

olasılığı 

max 

İstatistiği 

(Max-
Eigen) 

Kritik 
Değer 

(0,05) 
p 

olasılığı 

Eş 
Bütünleşme 

İlişkisi 

XUSIN        

XKAGT-
XGIDA 

5,55 3,84 0,0184 5,55 3,84 0,0184 VAR 

XKAGT-
XTAST 

7,38 3,84 0,0066 7,38 3,84 0,0066 VAR 

XGIDA-
XMANA 

18,52 18,39 0,0479 17,54 17,14 0,0437 VAR 

XGIDA-
XMESY 

14,27 12,32 0,0233 12,21 11,22 0,0334 VAR 

XTEKS-
XMANA 

6,33 3,84 0,0118 3,66 3,84 0,0118 VAR 

XTEKS-
XKMYA 

4,88 4,12 0,0322 4,88 4,12 0,0322 VAR 

XMANA-
XKMYA 

4,48 4,12 0,0406 4,48 4,12 0,0406 VAR 

XMANA-
XMESY 

5,91 4,12 0,0179 5,91 4,12 0,0179 VAR 

XUMAL        

XBANK-
XSGRT 

4,92 3,84 0,0264 4,92 3,84 0,0264 VAR 

XBANK-
XFINK 

6,55 3,84 0,0105 6,55 3,84 0,0105 VAR 

XBANK-
XGMYO 

8,15 3,84 0,0043 8,15 3,84 0,0043 VAR 

XSGRT-XFINK 7,82 3,84 0,0051 7,82 3,84 0,0051 VAR 

XSGRT-
XHOLD 

9,39 3,84 0,0022 9,39 3,84 0,0022 VAR 

XSGRT-
XGMYO 

6,80 3,84 0,0091 6,80 3,84 0,0091 VAR 

XFINK-
XHOLD 

9,52 3,84 0,0020 9,52 3,84 0,0020 VAR 

XHOLD-
XGMYO 

7,74 3,84 0,0054 7,74 3,84 0,0054 VAR 

XUHIZ        

XELKT-
XTCRT 

5,29 3,84 0,0214 5,29 3,84 0,0214 VAR 

XELKT-
XILTM 

7,22 3,84 0,0072 7,22 3,84 0,0072 VAR 

XELKT-
XTRZM 

4,43 3,84 0,0351 4,43 3,84 0,0351 VAR 

XTCRT-
XULAS 

4,47 3,84 0,0344 4,47 3,84 0,0344 VAR 

*Tüm analizler %5 önem düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Tabloda sadece ara-
larında uzun dönemli eş bütünleşme ilişkisi olan sektörler verilmiştir. 
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Elde edilen sonuçlara göre Tablo-6’da yer alan alt sektörlerin ikili olarak ara-
larında eş bütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Bu alt sektörlerin hem 
iz istatistik değerleri hem de max İstatistik değerleri referans alınan kritik 
değerlerden daha büyüktür. Örneğin XUHIZ alt endeksinde yer alan alt sektör-
lerden XELKT-XTCRT beraber hareket etme eğilimi taşıdığından bu iki alt 
sektörden birine yatırım yapan bir yatırımcı çeşitlendirme sağlayarak portföy 
riskini azaltamayacaktır. XUMAL alt endeksinde yer alan alt sektörlerin 
birçoğunun arasında uzun dönemli bir eş bütünleşme ilişkisi vardır. Sadece 
XBANK-XHOLD ile XFINK-XGMYO arasında bir ilişki tespit edilememiştir. 
Dolayısıyla bu alt sektörlere yatırım yapan yatırımcılar portföy çeşitlendirmesi 
yaparak risklerini azaltabilirler. XUTEK alt endeksinde yer alan XBLSM ve 
XSVNM arasında da uzun dönemli bir eş bütünleşme ilişkisi bulunamamıştır.  

Sonuç ve Değerlendirme  

Modern portföy teorisi kapsamında hisse senedi piyasalarında portföy 
çeşitlendirmesi yapılarak yatırımcının üstlendiği portföy riskinin azaltılabileceği 
ifade edilmektedir. Genel bir kabul olarak yapılacak olan portföy 
çeşitlendirmesinin birbirleriyle beraber hareket eden piyasalardan oluşmaması 
gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle kurulacak olan portföylerin uzun dönemde 
birbirlerine paralel hareket etmeyen piyasalar dikkate alınarak oluşturulması bu 
amaca katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada da ulusal bazda Borsa İstanbul A.Ş.’de 
yer alan alt endekslerin ve bunların altında yer alan alt sektörlerin birbirleriyle 
uzun dönemli ilişki içinde olup olmadığının tespiti yapılmıştır. Bu tespit ile 
yatırımcılara portföy çeşitlendirmesi yapıp, aldığı riski azaltmak amacıyla hangi 
alt endekslere ve alt sektörlere yatırım yapabileceği işaret edilmiştir.  

Bu amaçla çalışmada, BIST’yer alan dört temel alt endeks ve bu alt endekslerde 
yer alan alt sektörlerin kendi arasındaki eş bütünleşme ilişkisinin varlığı sınan-
mıştır. 2000-2017 dönemine ilişkin aylık kapanış fiyatları dikkate alınmış ve an-
alizler Johansen-Jeselius eş bütünleşme testiyle yapılmıştır. Elde edilen 
sonuçlara göre yatırımcının borsa da çeşitlendirme yaparken hangi alt en-
deksleri veya sektörleri kullanabileceği tespit edilmiştir. Buna göre genel olarak 
XUTEK alt endeksine yatırım yapan bir yatırımcının diğer alt endeksler olan 
XUSIN, XUMAL ve XUHIZ alt endekslerine çeşitlendirme amacıyla yatırım yapa-
bilirler. XUHIZ alt endeksine yatırım yapanların portföy çeşitlendirmesi ile diğer 
alt endekslere yatırım yapması pek olanaklı görülmemektedir. Alt sektörlere 
bakıldığında XUMAL’a ait alt sektörlerde eş bütünleşme ilişkisinin diğerlerine 
göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Sonuç olarak BIST’de aralarında 
eş bütünleşme olmayan alt endekslere ve alt sektörlere yatırım yapılarak portföy 
çeşitlendirmesi kapsamında riskin azaltılabileceği ifade edilebilir. Bundan son-
raki çalışmalarda ulusal bazda yer alan şehir endeksleri gibi diğer alt endeksler 
de analiz kapsamına alınarak çalışmanın sonuçları genişletilebilir.  
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ALTMAN Z MODELİ KULLANILARAK FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİNİ: 
BIST BİLİŞİM ENDEKSİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Öğr. Gör. Yasin MERCAN * Öğr. Gör. Ahmet Oğuz AKGÜNEŞ† 

 

ÖZET 

Gün geçtikçe büyüyen ve küreselleşen dünyamızın gelişmesinde bilişim 
teknolojileri önemli bir paya sahiptir. Gerek dünyanın gelişmesinde gerekse 
ülkemizin gelişiminde bilişim sektörü öncü rollerden birisine sahiptir. 
Dolayısıyla bu gelişmenin sürdürülebilir ve devamlı olabilmesi için bilişim firma-
larının performansları ayrıca önem arz etmektedir. Bu sebeple çalışmada BIST 
Bilişim endeksinde işlem gören firmaların finansal başarıları Altman Z modeli 
kullanılarak ölçümlenmiştir. 1968 yılında Edward I. Altman tarafından ortaya 
konulan ve Altman’ın Z modeli olarak bilinen bu model, finansal başarısızlığın 
ölçümlenmesinde kullanılan yaygın bir modeldir. Çalışmada BIST Bilişim en-
deksinde bulanan 12 firmanın 2010-2015 yılları arasındaki verileri kullanılarak 
finansal başarısızlıkları ölçümlenmiştir. Çalışmada kullanılan verilere göre 
bilişim sektörünün Z skoru 2,60 değerinin üzerinde gerçekleşmiş ve güvenli 
alanda olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca çalışmada incelenen 12 firmadan 3’ü 
hariç hepsinin güvenli alanda, 3 firmanın ise gri/belirsiz alanda bulunduğu 
gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Altman Z modeli, BIST Bilişim, Finansal Başarısızlık, Fi-
nansal Sıkıntı, İflas. 

Abstract 

In a growing and globalizing world the development of information technology 
has a significant share. Whether in the development of the world or in the devel-
opment of our country, the IT sector has one of the leading roles. Therefore, in 
order for this development to be sustainable and continuous, the performances 
of IT firms are also important. For this reason, the financial performance of the 
firms that are traded in the BIST Bilisim sector is measured using the Altman Z 
model. This model, introduced by Edward I. Altman in 1968 and known as Alt-
man's Z model, is a common model used to measure financial distress. In the 
study, the financial failures of the 12 firms found in the BIST Bilisim sector are 
measured using the data for the years 2010-2015. According to the data used in 
the study, the Z sector score of the IT sector is over 2.60 and it is observed that it 
is safe area. In addition, it is observed that all of the 12 firms examined in the 
study have a safe area and 3 firms have gray / uncertain area except 3 of 12 firms. 

1. Giriş 

Firmalar kar etme amacıyla ve süresiz olarak kurulan ekonomik birimlerdir. Sü-
reklilik kavramı gereği firmaların faaliyet süreleri firma ortakları ya da yöneti-
cilerinin hayat süreleri ile kısıtlı değildir. Firmalar faaliyet hayatları kişilerin 
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† Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO, ahmetoguzakgunes@klu.edu.tr 
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hayat sürelerinden bağımsızdır. Günümüzde asırlar önce kurulmuş firmalar 
olmakla birlikte çok kısa sürede faaliyetlerini durdurup iflas eden firmalarda 
bulunmaktadır. Edward I. Altman 1968 yılında iflas eden firmalar üzerine bir 
çalışma yapmış ve firmaların iflas durumlarının önceden tahmin edebilmek için 
bir model oluşturmuştur. Bu model literatüre Alman Z modeli olarak geçmiştir. 
Altman’ın bu modeli zamam içerisinde sanayi ve hizmet sektörlerine yönelik 
geliştirilmiştir. Altman’ın Z modeli firmaların yaklaşan iflaslarını tahmin etmekte 
istatistiksel olarak türetilmiş en iyi bilinen modellerden birisidir (Hayes, Hodge 
vd., 2010:122).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Finansal sıkıntı*, iflasla ilgili olmakla birlikte, belirli ölçülerde iflastan ayrılmak-
tadır. İflas, finansal sıkıntı sürecinin son aşamasını ifade ederken çoğunlukla fir-
maların borç sözleşmelerine ait yükümlüklerinin yerine getirilmemesi ile ilgi-
lidir (Kulalı, 2014:154). Çalışmada firmaların finansal sıkıntı içerisinde olup 
olmadıkları anlaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada Altman’ın hizmet sektöründe 
faaliyet gösteren firmalar için geliştirmiş olduğu model esas alınmıştır.  

Her geçen gün daha fazla büyüyen dünyamızda bilişim sektörü firmalarının 
önemi yadsınamaz derecede fazladır. Bilişim sektöründe meydana gelen 
gelişmeler ülkelerin güç dengesini değiştirmekte ve bu değişiklere göre geleceğe 
yönelik stratejilerini etkilemektedir. Bu ve benzeri sebeplerden ötürü bilişim 
sektörü firmaları önem arz etmekte ve bu firmaların finansal performanslarının 
ölçümü firmaların gelecekleri için önemli veriler verebilmektedir.  Dolayısıyla bu 
çalışmada ülkemiz için önem arz eden bilişim sektöründe faaliyet gösteren fir-
malar ele alınmıştır. Yatırımcılar finansal olarak sağlıklı olan firmalara yatırım 
yapmakta ve risklerini en düşük seviyeye çekmektedirler. Eğer firma finansal 
olarak sağlıklı olmazsa yatırımcı bu firmaya yatırım yapmaz ve firma ve sonunda 
firma iflaas eder (Aloy, Niresh vd., 2015:269). Çalışmada Borsa İstanbul Bilişim 
endeksine dahil edilen 14 firmadan 12’sine ait mali veriler kullanılmıştır. Bu fir-
malardan 2 tanesi veri eksikliği dolayısı ile çalışmadan çıkartılmıştır.  

2. Literatür Taraması 

1960 yılından günümüze finansal başarısızlık ve iflas üzerine çelşitli çalışamlar 
yapılmıştır. Ancak Altman (1968) ve Beaver (1966)’ın çalışmaları bu konuda öne 
çıkan iki çalışmadır. 

 Ko, Yu-Chien, vd. (2017), yapmış oldukları çalışmada Tayvan’da bulunan güneş 
enerjisi firmalarının finansal başarısızlıklarının Altman Z modeli kullanarak 
incelemişlerdir. Çalışma sonucunda Tayvan’da bulunan finansal sıkıntılı firma-
ların kart verimliliğinin düşüşte olduğunu gözlemlemişilerdir. Bal, Gnyana, vd. 
(2015), yapmış olduğu çalışmada Hindistan’da hazır tüketim malları üreten 5 fir-
manın finansal sıkıntı durumunu 2011-2015 verilerine göre Altman Z modeli 
kullanarak gözlemlemişdir. Çalışma sonucunda gözlemlenen firmaların yakın 
gelecekte finansal sıkıntı olasılıklarının düşük olduğu sonucuna varmıştır. 
Salimi, Y. Anwar (2015), yapmış olduğu çalışmada 200-2005 yılları arasında iflas 
etmiş olan firmaların iflas öncesi performanslarını Altman Z modeli ile 
incelemiştir. Çalışma Z modeline göre iflas olasılığı bulunan firmaların iflas 
başvurusunda bulunduklarını gözlemlemiştir. 

                                                           
* Çalışmada ‘Financial Distress’ kavramı ‘Finansal Başarısızlık’ ve ‘Finansal Sıkıntı’ olarak ele alınmıştır. 
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Tania, Hamid,  vd. (2016), yapmış oldukları çalışmada Bangladeş’te bulunan 
banka dışı mali, kuruluşların finansal başarısızlıkları Altman Z modeli kullanarak 
gözlemlemişlerdir. Çalışmalarında 15 banka dışı mali kuruluşun 2011-2015 
yılları arasındaki verileri kullanılarak finansal başarısızlık olasılıkları 
gözlemlemişlerdir. Çalışma sonucunda firmaların sıkıntılı düzeyde olduğu 
gözlemlemişlerdir. Suraiya Mahbuba, (2015), çalışmasında Bangladeş’te 
bulunan deri firmalarının Altman Z modeli kullanarak finansal başarısızlıklarını 
ölçmüştür. Çalışmada firmaların 2010-2014 arası verileri kullanılmış olup Alt-
man Z modeline göre analiz yapılmıştır. Çalışma sonucunda 2 firmanın finansal 
olarak sağlıklı olduğu 3 firmanın ise finansal olarak sıkıntıda olduğunu 
gözlemlemiştir.  

3. Veri Seti ve Yöntem 

Çalışmada BIST Bilişim endeksinde bulunan 14 firmadan 12’sinin verisi 
kullanılmıştır. Endekste bulunan firmalardan bir tanesinin 2010 yılı mali veris-
inin olmaması sebebi ile veri setinden çıkarılmıştır. Çalışmada ele alınan 12 fir-
manın 2010-2015 yılları arasındaki verileri kullanılarak Altman Z modeli oluştu-
rulmuştur.  

Edward I.Altman 1968 yılında firmaların iflaslarına yönelik bir model oluştur-
muştur. Çalışmasında finansal ve ekonomik değişkenler incelenerek firmaların 
iflas durumlarının tahmin edilebileceğini gözlemlemiştir(Altman,1968;589). Alt-
man çalışmasında sadece üretim yapan firmaları ele almış ve üretim yapan fir-
malara göre modelini oluşturmuştur. Bu modelin oluşturulmasında 22 farklı 
oranı 5 farklı grupta toplayarak oluşturmuştur. Altman’ın 1968 yılında ortaya 
koyduğu diskriminant modeli aşağıda verilmiştir (Altman, 1968;594).  

Z   = 0,012X1 + 0,014X2 + 0,033X3 + 0,006X4 + 0,999X5  

X1 = Çalışma Sermayesi / Toplam Varlıklar 

X2 = Dağıtılmayan Karlar / Toplam Varlıklar 

X3 = Faiz ve Vergi Öncesi kar / Toplam Varlıklar 

X4 = Öz Kaynağın Piyasa Değeri / Toplam Borcun Defter Değeri 

X5 = Net satışlar / Toplam Varlıklar 

Altman’ın yukarıda kurulan modeline göre Z skoru 1,81 altında olan firmalar 
sıkıntılı durumda, 1,8-2,99 arasındaki firmalar belirsiz durumda ve 2,99 üzerin-
deki firmalar ise güvenli durumda olan firmalar olarak ele alınıştır.  

Altman bu çalışmasını halka açık kamu firmalarına yönelik yapmıştır. Dolayısıyla 
zaman içerisinde özel firmaların ve üretim dışında faaliyet gösteren hizmet 
sektörü firmalarının iflas durumlarını açıklamada başarılı sonuçlar alınamadığı 
noktasında eleştiriler almıştır. Bu sebeple Altman Z modelinde değişiklik ve 
düzenlemeler yapmıştır. Altman 2000 yılında yapmış olduğu düzenlemeler ile 
özel sektör imalat ve özel sektör hizmet sektörü için 2 yeni model oluşturmuştur 
(Altman, 2000;25).    

Özel sektör imalat firmaları için Z modeli; 

Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,42X4 + 0,998X5  
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Özel sektör hizmet sektörü firmalar için Z modeli; 

Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4   

Altman’ın imalat sektöründe bulunmayan özel sektör firmaları için güncellediği 
yeni model de X5 değişkeni çıkartılarak imalat sanayi etkisinin en aza 
düşürülmesi sağlanmıştır (Yıldız, 2014;77). Her iki yeni modelde değişkenlerin 
katsayısı değişmiştir. Dolayısıyla her iki model için Z skoru aralıkları da 
değişmiştir. Çalışmada gösterilen her üç model için Z skoru aralıkları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 

Tablo -1- Z Modellerine Göre Z Skor Aralıkları 
Halka Açık İmalat Sektörü 

Firmalar için Z Skor 
Aralıkları  

(Altman, 1968) 

Özel Sektör İmalat 
Firmaları için Altman Z 

Skor Aralıkları 

(Altman, 2000) 

Özel Sektör Hizmet 
Sektörü Firmaları için 

Altman Z Skor Aralıkları 

(Altman, 2000) 

Z skor > 2,99 ise güvenli Z skor > 2,90 ise güvenli Z skor > 2,60 ise güvenli 

1,81 ≤ Z skor ≥ 2,99 ise 
belirsiz 

1,23 ≤ Z skor ≥  2,99 ise 
belirsiz 

1,1 ≤ Z skor ≥ 2,60 ise 
belirsiz 

Z skor < 1,8 ise sıkıntılı Z skor <1,23 ise sıkıntılı Z skor < 1,1 ise sıkıntılı 

Kaynak: YILDIZ, AYŞE, (2014).’Kurumsal Yönetim Endeksi ve Altman Z Skoruna Dayalı Lojistik Re-
gresyon Yöntemiyle Şirketlerin Kredi Derecelendirmesi’, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi’, Cilt.19, Sayı.3., 2014, s.77. 

 
4. Bulgular 

Çalışmada Altman’ın 2000 yılında yapmış olduğu güncelleme ile ortaya çıkan 
imalat dışı sektörler için düzenlenen Z modeli kullanılmıştır. Çalışmada BIST 
Bilişim endeksinde bulunan 13 firmanın 11’inin 2010-2015 yılları arasındaki 
verileri kullanılmıştır. Modelde bulunan değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri 
Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo -2- Tanımlayıcı İstatistikler 

 
Not: X1: Çalışma Sermayesi/Toplam Aktifler; X2: Dağıtılmayan Karlar/Toplam Aktifler; X3: FVÖK/Toplam 
Aktifler; X4: Öz Kaynağın Piyasa Değeri/Toplam Borçların Defter Değeri. 

Tanımlayıcı istatistiklere göre Z skorunun ortalaması 6,96’dır. Bu rakam 2,60 
değerinin üzerindedir. Dolayısıyla BIST Bilişim sektörünün güvenli bölgede 
olduğu gözlemlenmektedir. Z skor değeri 2 ve 22,73 değerleri arasında 
değişmektedir. Bu durum bazı firmaların belirsiz alanda olduğu göstermektedir. 

Değişken Ortalama En Düşük En Yüksek Açıklık Standart Sapma 

Z Skor 6,96 2,00 24,73 22,73 6,59 

X1 0,29 -0,10 0,66 0,76 0,19 

X2 -0,04 -0,65 0,20 0,84 0,22 

X3 0,05 -0,09 0,20 0,29 0,07 

X4 5,37 0,00 32,92 32,92 9,16 



354 
 

Tablo 3’te çalışmada kullanılan firmalara ait ortalama Z skorlarının değerleri 
sunulmuştur. Bu değerlere göre firmalar güvenli, belirsiz ve sıkıntılı olarak 
sınıflandırılmıştır. Tabloda ayrıca eğer standart Z modeli kullanılsaydı çıkacak 
sonuç ve bu sonuca göre firmaların gruplandırılacağı bölgelerde gösterilmiştir. 

Tablo-3- Firmalara Ait Ortalama Z Skorları 

Firmalar 
Standart Z 

Modeli 
Bölge 

Z modeli Hizmet 
Sektörü 

Bölge 

ALCATEL 1,27 Sıkıntılı 2,02 Belirsiz/Gri 

ARENA 2,94 Güvenli 3,23 Güvenli 

ARMADA 2,36 Belirsiz/gri 2,60 Belirsiz/gri 

DATAGATE 2,56 Belirsiz/gri 2,85 Güvenli 

DESPEC 2,35 Belirsiz/gri 8,39 Güvenli 

ESCORT 0,99 Sıkıntılı 3,07 Güvenli 

İNDEKS 2,25 Belirsiz/gri 2,00 Belirsiz/gri 

KAREL 0,66 Sıkıntılı 4,26 Güvenli 

LİNK 0,51 Sıkıntılı 24,73 Güvenli 

LOGO 0,67 Sıkıntılı 9,13 Güvenli 

NETAŞ 0,79 Sıkıntılı 5,65 Güvenli 

PLASTİKKART 1,72 Sıkıntılı 15,68 Güvenli 

Tablo 3’te verilen bilgilere Altman’ın standart Z modeli ele alındığında çıkan 
sonuç firmalar için olumsuz olduğu gözlemlenmektedir. Bilişim firmalarından 
sadece 1 tanesi güvenli alanda, 4 tanesi belirsiz/gri alanda ve kalan 7 tanesi ise 
sıkıntılı olduğu gözlemlenmektedir. Aynı veriler ile Altman’ın 2000 yılında yap-
mış olduğu güncellemeler doğrultusunda hizmet sektörü firmaları için hazır-
lanan modelde kullanıldığında daha farklı ve anlamlı bir sonuç gözlemlenmiştir. 
Hizmet sektörü firmaları için ele alınan model ile yapılan hesaplamalarda 3 firma 
belirsiz/gri alanda kalan 9 firma ise güvenli alanda almışlardır. 

Grafik -1- 2010-2015 Arası Firmaların Z Skorları 
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Grafik 1’de firmaların yıllara göre Z skorlarının değişimi verilmiştir. Ayrıca Tablo 
4’de firmaların 2010-2015 yılları arasındaki elde ettikleri Z skorları ve bu skor-
lara göre hangi alanda bulundukları verilmiştir.  

Tablo -4 – Firmaların Yıllara Göre Z Skoru 

Firmalar  Yıl  Z Skor Bölge 

Alcatel 2010 1,21 Belirsiz/Gri 

Alcatel 2011 2,37 Belirsiz/Gri 

Alcatel 2012 3,57 Güvenli 

Alcatel 2013 1,80 Belirsiz/Gri 

Alcatel 2014 1,68 Belirsiz/Gri 

Alcatel 2015 1,50 Belirsiz/Gri 

Arena 2010 3,52 Güvenli 

Arena 2011 3,47 Güvenli 

Arena 2012 2,87 Güvenli 

Arena 2013 3,13 Güvenli 

Arena 2014 2,99 Güvenli 

Arena 2015 3,39 Güvenli 

Armada 2010 2,17 Belirsiz/Gri 

Armada 2011 1,90 Belirsiz/Gri 

Armada 2012 2,93 Güvenli 

Armada 2013 2,78 Güvenli 

Armada 2014 2,36 Belirsiz/Gri 

Armada 2015 3,45 Güvenli 

Datagate 2010 3,19 Güvenli 

Datagate 2011 2,70 Güvenli 

Datagate 2012 3,60 Güvenli 

Datagate 2013 3,83 Güvenli 

Datagate 2014 2,01 Belirsiz/Gri 

Datagate 2015 1,78 Belirsiz/Gri 

Despec 2010 8,64 Güvenli 

Despec 2011 7,33 Güvenli 

Despec 2012 8,58 Güvenli 

Despec 2013 7,42 Güvenli 

Despec 2014 10,05 Güvenli 

Despec 2015 8,33 Güvenli 

Escort 2010 -0,27 Sıkıntılı 

Escort 2011 2,15 Belirsiz/Gri 

Escort 2012 2,95 Güvenli 

Escort 2013 1,26 Belirsiz/Gri 

Escort 2014 9,22 Güvenli 

Escort 2015 3,14 Güvenli 

İndeks 2010 2,32 Belirsiz/Gri 

İndeks 2011 2,30 Belirsiz/Gri 
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Firmalar  Yıl  Z Skor Bölge 

İndeks 2012 2,20 Belirsiz/Gri 

İndeks 2013 1,93 Belirsiz/Gri 

İndeks 2014 1,65 Belirsiz/Gri 

Karel 2015 1,58 Belirsiz/Gri 

Karel 2010 4,36 Güvenli 

Karel 2011 5,10 Güvenli 

Karel 2012 4,55 Güvenli 

Karel 2013 3,96 Güvenli 

Karel 2014 3,99 Güvenli 

Karel 2015 3,58 Güvenli 

Link 2010 32,75 Güvenli 

Link 2011 36,73 Güvenli 

Link 2012 27,56 Güvenli 

Link 2013 12,22 Güvenli 

Link 2014 22,01 Güvenli 

Link 2015 17,10 Güvenli 

Logo 2010 9,93 Güvenli 

Logo 2011 4,08 Güvenli 

Logo 2012 7,57 Güvenli 

Logo 2013 4,93 Güvenli 

Logo 2014 12,74 Güvenli 

Logo 2015 15,51 Güvenli 

Netaş 2010 8,68 Güvenli 

Netaş 2011 8,75 Güvenli 

Netaş 2012 6,71 Güvenli 

Netaş 2013 3,27 Güvenli 

Netaş 2014 3,34 Güvenli 

Netaş 2015 2,94 Güvenli 

Plastikkart 2010 16,22 Güvenli 

Plastikkart 2011 14,51 Güvenli 

Plastikkart 2012 19,30 Güvenli 

Plastikkart 2013 18,97 Güvenli 

Plastikkart 2014 12,74 Güvenli 

Plastikkart 2015 12,33 Güvenli 

5. SONUÇ 
Bu çalışmada finansal başarısızlık tahmini için Edward I. Altman tarafından 
geliştirilen Altman Z modeli kullanılarak BIST Bilişim sektöründe bulunan 12 fir-
manın 201-2015 yılları arasındaki verileri kullanılarak firmaların finansal 
başarısızlıkları ölçülmüştür. Yapılan hesaplamalar sonucunda 12 firmanın 3’ü 
gri/belirsiz alanda bulunduğu, kalan 9 firmanın ise güvenli alanda bulunduğu 
gözlemlenmiştir. 
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Yapılan bu çalışmada Altman’ın geliştirmiş olduğu ve sektör ayrımı gözetmeyen 
ilk modeli yerine hizmet sektörü için geliştirilmiş olan Z modeli kullanılmıştır. 
Çalışmada ayrıca ilk modele göre de hesaplamalar yapılmıştır.  
Firmaların başarısızlıklarının ölçülmesinde Altman’ın modeli önemli bir belir-
leyici olmakla beraber diğer başarısızlık tahmin modellerinin de kullanılması 
faydalı olacaktır. Her sektör kendi içerisinde farklı değişkenler içerebilmekte, 
aynı sektör olmasına rağmen farklı ülkelerdeki farklı değişkenlerden dolayı aynı 
sektörlerde bile farklı sonuçlar ve durumlar ortaya çıkabilmektedir. 
Dolayısıyla, BIST Bilişim sektöründe bulunan ve halka açık olan bu firmaların fi-
nansal başarısızlıklarının Altman Z modeline göre bulunmamasına rağmen bu 
durumlarının başka analizlerle desteklenmesi gerekmektedir. 
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GELENEKSEL VE ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARI İLE OPTİMAL PORTFÖY 
OLUŞTURMA ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

 
Arş Gör.Dr.  Esma ARDA*Yrd.Doç.Dr. Ayşegül İŞCANOĞLU ÇEKİÇ† Prof.Dr. Sadi 

UZUNOĞLU‡ 
ÖZET 

Finans piyasalarında ürün yelpazesinin gelişmesi sayesinde, yatırımcılar gele-
neksel yatırımların yanında farklı yatırım alternatiflerine de yatırım yapma ve 
geleneksel yatırım araçları ile alternatif yatırım araçlarını birlikte portföylerinde 
bulundurma eğilimi göstermektedirler. Geleneksel yatırım araçları, tüm dü-
nyada kabul görmüş hisse senedi ve tahvil yatırımlarından oluşmaktadır. Alter-
natif yatırımlar ise, geleneksel bono ve hisse yatırımlarının sahip oldukları risk-
getiri özelliklerinden farklı risk-getiri özellikleri gösteren yatırımlar olarak 
tanımlanmaktadır. Bu çalışmada da portföy optimizasyonunda alternatif yatırım 
araçlarının etkilerini analiz etmek amacıyla varlığa dayalı menkul kıymetler, 
hedge fonlar ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları portföye dahil edilmiştir. 
Çalışmada iki geleneksel aktif sınıfı, hisse senedi (S&P 500 Bileşik – Toplam 
Getiri Endeksi) ve devlet tahvili (JPM ABD Devlet Tahvili – Toplam Getiri En-
deksi) ile üç alternatif aktif sınıfı, varlığa dayalı menkul kıymetler (IBOXX Coll. 
ABS – Toplam Getiri Endeksi), hedge fonlar (Credit Suisse Hedge Fon Endeksi) 
ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları (FTSE/NAREIT Equity REITs – Toplam Getiri 
Endeksi) kullanılarak, bu endekslerin 2000:01 ve 2016:01 arasındaki değerleri 
ile analiz yapılmıştır.    

Alternatif finansal varlıkların getiri dağılımları genellikle normal dağılım 
göstermemektedirler. Ayrıca, bu dağılımların bazılarında risk-getiri profilini 
bozan sapmalar görülmektedir. Bu nedenle öncelikle getiri serileri otokorela-
syona göre düzeltilmiştir. Daha sonra verilerden elde edilen getiri dağılımları, 
yüksek moment etkilerini kapsayan en uygun dağılıma yaklaşan iki normal 
dağılım ile yer değiştirmiştir. Bu yöntem, normal karma dağılım yöntemi (normal 
mixture method) olarak bilinmekte ve finansal uygulamalarda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Sonraki aşamada geleneksel ve alternatif varlık sınıflarından 
meydana gelen karışık aktif portföyünü oluşturmak üzere amaç fonksiyonu 
olarak karşılaştırma esaslı fayda fonksiyonu (benchmark-based utility function) 
uygulanmıştır. Optimizasyon yönteminde de modelleme ve simulasyon için 
Cario ve Nelson (1997)’un NORTA (normal-to-anything) yöntemi kullanılmıştır. 
Çalışmada gerçek yatırımcıların tercihleri göz önüne alınmıştır ve portföy opti-
mizasyonundaki yaklaşım, risk tercih parametresine (risk preference parame-
ter), λ, dayanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Portföy optimizasyonu, alternatif yatırım araçları, varlığa 
dayalı menkul kıymetler, hedge fonlar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları 
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AN APPLICATION ON CREATION OF OPTIMAL PORTFOLIO WITH 
TRADITIONAL AND ALTERNATIVE INVESTMENT VEHICLES 

 
Arş Gör.Dr.  Esma ARDA* Yrd.Doç.Dr. Ayşegül İŞCANOĞLU ÇEKİÇ† Prof.Dr. Sadi 

UZUNOĞLU‡ 

SUMMARY 

Thanks to the development of the product range in the financial markets, inves-
tors tend to invest in different investment alternatives besides traditional invest-
ments and tend to keep traditional investment instruments and alternative in-
vestment instruments together. Traditional investment instruments consist of 
stock and bond investments that are accepted all over the world. Alternative in-
vestments are defined as investments that show different risk-return character-
istics than the risk-return characteristics of traditional bond and equity invest-
ments. In this study, portfolio-based securities, hedge funds and real estate in-
vestment trusts portfolio were included to analyze the effects of alternative in-
vestment instruments in portfolio optimization. Three alternative asset classes, 
asset based securities (IBOXX Coll., ABS - Total Return Index), two traditional as-
set classes (S&P 500 Composite - Total Return Index) and government bonds 
(JPM US Government Bonds - Total Return Index) , The hedge funds (Credit 
Suisse Hedge Fund Index) and real estate investment trusts (FTSE / NAREIT Eq-
uity REITs) were used to analyze these indices with the values between 2000: 01 
and 2016: 01. 

The return distributions of alternative financial assets generally do not show a 
normal distribution. In addition, some of these distributions show deviations 
that distort the risk-return profile. For this reason, firstly return series are ad-
justed according to autocorrelation. The return distributions obtained from the 
data were then replaced by two normal distributions with the most appropriate 
distribution covering high moment effects. This method is known as the normal 
mixture method and is widely used in financial applications. In the next stage, a 
benchmark-based utility function was used as the objective function to construct 
a mixed portfolio of assets from traditional and alternative asset classes. In the 
optimization method, NORTA (normal-to-anything) method of Cario and Nelson 
(1997) was used for modeling and simulation. The choice of real investors is 
taken into account in the study and the approach in portfolio optimization is 
based on the risk preference parameter, λ. 

Key words: Portfolio optimization, alternative investment instruments, asset 
based securities, hedge funds, real estate investment trusts 

1. Portföy Oluşturmada Alternatif Yatırım Araçları 

Globalleşen dünyada teknolojinin ilerlemesi, para ve sermaye piyasalarının daha 
fazla liberalleşmesi, piyasaların birbiriyle olan entegrasyonlarının artması, bilg-
iye ulaşım imkanlarının artması, yatırım yapılabilecek ülke ve piyasalardaki 
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ürün yelpazesinin gelişmesi sayesinde, yatırımcılar geleneksel yatırımların 
yanında farklı yatırım alternatiflerine de yatırım yapma ve geleneksel yatırım 
araçları ile alternatif yatırım araçlarını birlikte portföylerinde bulundurma 
eğilimi göstermektedirler. Geleneksel yatırım araçları, hisse senedi ve tahvil 
yatırımlarından; alternatif yatırımlar ise, geleneksel bono ve hisse yatırımlarının 
risk-getiri özelliklerinden farklı risk-getiri özellikleri gösteren yatırım araçların-
dan oluşmaktadır. Alternatif yatırımların sağladığı artan ürün çeşitliliği 
sayesinde, yatırımcılar zamanla daha fazla getiri odaklı yatırım araçlarına 
yönelmişlerdir. Benzer şekilde alternatif yatırımlar, portföylerde risk çeşitle-
mesine de ciddi katkı sağladıkları için, aktif yönetilen birçok portföyün içerisinde 
daha fazla ön plana çıkmışlardır. 

Alternatif yatırımlar genel olarak aktif bir yönetim stratejisi taşımaktadırlar. 
Bunun nedeni, pasif yönetim stratejisi ile farklı getiri imkanları yaratmanın çok 
fazla mümkün olmamasından kaynaklanmaktadır. Alternatif yatırımlar, portföy 
oluşturma sürecinde etkin sınır eğrisini geriye iterek, veri risk seviyesinde 
yüksek getirili veya veri getiri seviyesinde düşük riskli portföy oluşturulmasına 
imkan tanımaktadır. Ayrıca alternatif yatırımlar ile geleneksel yatırım araçlarına 
olan bağımlılık azalmakta ve tamamen çeşitlendirilmiş portföy yapıları oluştu-
rulması kolaylaşmaktadır. Her alternatif yatırım türü portföy oluşturma sü-
recinde portföye farklı ve önemli özellikler katmaktadır. Örneğin, hedge fonlar 
(veya mutlak getiri yatırımları) ve gayrimenkul yatırımları çeşitlendirme 
sağlayarak riski azaltırken, özel sermaye fonları düşük çeşitlendirme imkanı 
sağlamasına karşın yüksek getiri potansiyeli ile ön plana çıkmaktadırlar (Swen-
sen, 2000: 204). Çalışmada alternatif yatırım araçları olarak varlığa dayalı men-
kul kıymetler, hedge fonlar ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları portföye dahil 
edilmiştir. 

1.1. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (Asset-Backed Securities – ABS) 

Varlığa dayalı menkul kıymetler, kısaca nakit akışı sağlayan bir aktif havuzu 
tarafından desteklenen menkul kıymetler olarak tanımlanabilmektedir. 
Yapılandırılmış finansal araçların temel formu olan VDMK, bu araçların en 
bilineni ve en sık rastlananıdır. Menkul kıymetleştirme neticesinde ihraç edilen 
menkul kıymetlerin büyük çoğunluğu, varlığa dayalı menkul kıymettir. Ancak, 
dayanak varlıkların birbirlerinden farklı özellikleri ve bu varlıkları ihraç eden ih-
raççıların farklı gereksinimleri nedeni ile varlığa dayalı menkul kıymetler 
kümesinin altında pek çok araç yer almaktadır. VDMK, bir tahvil veya finansman 
bonosu gibi sahibine, anapara ve bu anaparanın faizinden oluşan bir alacak hakkı 
sağlamaktadır. VDMK ihraççısı, menkul kıymeti satın alana veya sonradan 
devredilmişse vade tarihinde elinde bulundurana, belirli bir vade veya vadelerde 
VDMK’in satın alınması için ödenen anapara ve bu ana paraya karşılık gelen faizi 
ödemeyi taahhüt etmektedir (Yanpar, 2007: 8). VDMK yatırımcıları da tipik 
olarak portföy çeşitlendirme ve yüksek getiri arayışında olan sabit getirili men-
kul kıymetlerin kurumsal yatırımcıları gibidirler (Puskar ve Gottesman, 2012: 
217). 
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Varlığa dayalı menkul kıymetler,  krediler gibi gelir üreten varlıklar portföyünün 
bir arada toplanarak, sağlanan nakit akışlarının önceliğine göre farklı kad-
emelere sahip tranşlar halinde yatırımcılara satılması yoluyla oluşturulan gele-
neksel yapılandırılmış finans anlaşmalarıdır (Bissoondoyal-Bheenicka vd., 2015: 
33). Varlığa dayalı menkul kıymet; ağırlıklı olarak ayrık (kesikli) alacak havuzu 
nakit akışları veya sonlu bir zaman aralığı içerisinde vadeleri itibarı ile nakde 
dönüşebilen diğer duran ya da dönen finansal varlıklar ve ayrıca getirilerin men-
kul kıymet sahiplerine zamanında servis edilmesini veya dağıtılmasını güvence 
altına almak üzere düzenlenen tüm haklar veya diğer varlıklar tarafından servis 
edilen bir menkul kıymeti ifade etmektedir (Gainor, 2004: 19).   

Varlığa dayalı menkul kıymetler, Türkiye’de genellikle Aktif Bank tarafından 
çıkarılmaktadır. Aktif Bank Varlık Finansmanı Fonu tarafından ihraç edilen 
VDMK’lerin kaynağını PTT kanalı ile emeklilere kullandırılan ve aylık taksitleri 
emekli maaşından direkt kesilen krediler oluşturmaktadır. Aktif Bank’ın ih-
raçlarına ilişkin yatırımcı raporunda 2010 yılının Temmuz ayında hizmete giren 
sistemle Aktif Bank’ın, emeklilere parantez kredi adı verilen genel amaçlı kredi 
kullandırdığı  ifade edilmektedir. Borçluların gelir akımları devlet tarafından gar-
anti altına alındığından ve taksitler kaynakta kesildiğinden kredi portföyünün 
sorunlu kredi oranının neredeyse %0 olduğu belirtilmektedir. Bu kredilerden 
oluşan alacaklar teminat gösterilerek ihraç edilen VDMK’ler Borsa İstanbul’da 
işlem görmektedir.  

Tablo 1. Türkiye’de VDMK Stok Miktarları (Milyon TL) 
YIL SATIŞ İTFA STOK TUTARI 

1992 10,80 1,76 9,04 
1993 57,36 29,82 36,58 
1994 39,63 56,26 19,95 
1995 117,80 70,96 66,79 
1996 41,63 100,40 8,01 
1997 23,00 17,86 13,15 
1998 11,00 16,85 7,31 
1999 0,00 7,31 0,00 
2000 0,00 0,00 0,00 
2001 0,00 0,00 0,00 
2002 0,00 0,00 0,00 
2003 0,00 0,00 0,00 
2004 0,00 0,00 0,00 
2005 0,00 0,00 0,00 
2006 0,00 0,00 0,00 
2007 0,00 0,00 0,00 
2008 0,00 0,00 0,00 
2009 0,00 0,00 0,00 
2010 0,00 0,00 0,00 
2011 594,50 21,86 572,64 
2012 1.382,84 350,60 1.604,88 
2013 1.227,50 669,84 2.162,53 
2014 813,50 596,08 2.394,60 
2015 319,40 773,18 1.940,82 
2016 255,00 423,74 1.772,08 

 Kaynak: Sermaye Piyasası Kurulu Aylık İstatistik Bülteni (08.03.2017) 
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Türkiye’de varlığa dayalı menkul kıymetlerin 1992-2016 yılları arasında stok 
miktarlarına ilişkin satış, itfa ve stok tutarı bilgileri Tablo 1’de gösterilmektedir. 
1992 – 1998 yılları arasında VDMK’ler işlem gördükten sonra 2000-2010 yılları 
arasında Türk finans piyasalarında yer almamışlardır. 2011 yılından itibaren 
VDMK’ler ile işlem yapılmaya başlanmıştır. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 
2011 yılı Eylül ayından itibaren VDMK ve VTMK stokları toplam olarak 
gösterilmeye başlanmıştır. 

1.2. Hedge Fonlar 

Hedge fonlar, riski “hedge” etmek yani risklerden korunmak amacıyla ortaya 
çıkmıştır. Bu fonların temel yatırım noktası da piyasalardaki volatiliteden 
kaynaklanan risklerden kısmen de olsa korunma amacına dayanmaktadır. Hedge 
fonlar alternatif yatırım aracı olarak kendilerine özgü birtakım özellikler ile daha 
iyi bilinen geleneksel yatırım araçlarından ayrılmaktadırlar. Yatırım fonları ile 
karşılaştırıldığında, hedge fonlar uzun veya kısa pozisyonda işlem yapabilmeleri, 
kaldıraç etkisini kullanabilmeleri, şirket portföylerinin halka açık olmasının ger-
ekmemesi, vergiye tabii  olmamaları, genellikle özel ücret yapıları ve hisse 
sınırlamaları gibi faktörlerde daha özgür olmaktadırlar (Li, 2006: 1). Hedge fon-
lar, alternatif aktiflerin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olarak düşünüle-
bilmektedir (Gregoriou, 2002: 238).  

Hedge fonlar, varlıklı kişilerden ve büyük kuruluşlardan toplanan fonları getiri 
sağlama ve sermayeyi değerlendirme amacına yönelik olarak oluşturulmuş fi-
nansal varlık alım satımında kullanan özel bir yatırım fonudur. Diğer yatırım 
araçlarının aksine hedge fonlar, sektör göstergelerine veya endeksin perfor-
mansına bakmaksızın kesin getiri arayışı içindedirler ve bu amaca yönelik olarak 
da atılgan stratejiler uygulamaktadır. Risk-getiri profilini yükseltmek için açığa 
satış, türev ürünlerin alım satımı ve kaldıraç (borçlanma) kullanmak gibi pozisy-
onlar aldıkları için de oldukça özel, değişken ve açık uçlu bir yatırım ortaklığı 
olarak da tanımlanabilmektedir. Hedge fonlar, yatırımcılarına ortalama riskin 
üzerinde olağanüstü kazançlar sağlama olasılığı sunarken, büyük riskler de 
almaktadırlar (Chambers, 2008: 5). 

Portföyün tamamı için pozitif getiri sağlama potansiyeline sahip olması nedeni-
yle hedge fonlar ile oluşturulan bir portföy, ilgi çekici olabilmektedir. Birçok ku-
rumsal yatırımcı, iki nedenden dolayı hedge fonlara ilgi duymaktadır ve hedge 
fonları stratejik varlık dağıtımında dikkate almaktadır. Birincisi yatırımcılar, 
hedge fonların beklenen portföy getirilerini arttırdığını düşünmektedirler. İkin-
cisi de yatırımcılar, hedge fonların toplam portföy riskini çeşitlendirdiğine inan-
maktadırlar. Yani hedge fonlar, beklenen portföy riskini çok az değiştirerek ya 
da riski hiç etkilemeden beklenen portföy getirisini arttırma potansiyeli sunmak-
tadırlar. Bu durum da  yatırımcılar için hedge fonları çekici kılmaktadır (Clark 
vd., 2002: 1).  

Türkiye’de hedge fonlar, SPK tarafından 2006 yılında çıkarılan Tebliğ ile yasal 
zemini hazırlanarak “Serbest Yatırım Fonu” olarak tanımlanmıştır ve sadece ni-
telikli yatırımcılara bu fonlara yatırım yapma izni verilmiştir. Nitelikli yatırımcı 
kavramı ise yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, 
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aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek fi-
nansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar gibi kurumsal piyasa 
oyuncuları ile birlikte fon katılma paylarının halka arz tarihi itibariyle en az 1 
milyon TL tutarında Türk veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip 
olan gerçek ve tüzel kişileri içermektedir. Nitelikli yatırımcılara satılabilen bu 
fonlar herhangi bir yatırım aracı veya yönetim stratejisi sınırlaması olmadan 
esnek bir şekilde yönetilmektedirler.  

1.3. Gayrimenkul Yatırım Ortalıkları (Real Estate Investment Trusts – 
REITs) 

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO), portföylerinde hisse senedi ve tahvil 
yerine gayrimenkul bulunduran kapalı uçlu fonlardır. Aslında menkul 
kıymetleştirmenin alternatif bir şeklini göstermektedirler (Davidson vd., 2003: 
429). GYO’lar şirket veya tröst olarak, birçok yatırımcının fonları (hisse senedi 
ve tahvil ihracı olarak) ile oluşturulan havuzu kullanarak, gelir getiren gayrimen-
kul varlıklar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler satın almakta ve portföyünde 
bulunan varlıkları yönetmektedirler (Keke ve Emoh, 2015: 2).  

GYO’ların özvarlığa dayalı GYO’lar (equity REITs), ipotek GYO’ları (mortgage 
REITs), karma GYO’lar (hybrid REITs) ve uzmanlaşmış GYO’lar (specialized REITs)  
olmak üzere dört farklı türü bulunmaktadır. Özvarlığa dayalı GYO’lar, GYO’ların 
en bilinen türüdür. Bu tür GYO’lar, varlıkları ile boş arazilere veya konut, endüs-
triyel ve ticari gayrimenkullere yatırım yapmaktadırlar ve bu GYO’lar port-
föylerindeki gayrimenkullerin mülkiyetine bizzat sahip olmaktadırlar. İpotek 
GYO’ları ise varlıkları ile ipoteklere veya gelirin kaynağı faiz olan diğer mülki-
yetlere yatırım yapmaktadırlar. Burada ipotekler ipoteğe dayalı menkul kıymet 
olabileceği gibi ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler de olabilmektedir. Karma 
GYO’lar da hem gelir getiren gayrimenkullere hem de ipotekli gayrimenkullere 
yatırım yapmaktadır ve bu sayede yatırımcılara çeşitlendirme imkanı sunmak-
tadır. Uzmanlaşmış GYO’lar ise sürekli inşaat ve geliştirme projelerine yatırım 
yapmaktadırlar (Davidson vd., 2003: 430-431). 

Türkiye’de GYO’lar SPK tarafından, “gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, 
gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, be-
lirli projeleri gerçekleştirmek ya da belirli bir gayrimenkule yatırım yapmak 
amacıyla kurulabilen ve izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen, gelirleri ku-
rumlar vergisinden istisna tutulmuş sermaye piyasası kurumları” olarak 
tanımlanmaktadırlar. SPK’nın 2016 yılı Kasım ayı istatistik bültenine göre Tü-
rkiye’deki GYO’ların portföy değerlerine ilişkin bilgiler Tablo 2’de gösterilmekte-
dir. 

Tablo 2. Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Portföy Değeri (2011-

2016) 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföy Değeri 

Yıl Sayısı 

Piyasa Değeri 

Bin TL Milyon  $ 

2011/12 23 11.708.492 6.224 
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2012/12 25 15.781.822 8.857 

2013/12 30 18.632.452 8.730 

2014/12 31 21.981.323 9.462 

2015/12 31 21.279.729 7.279 

2016/09 31 24.445.576 8.133 
Kaynak: Sermaye Piyasası Kurulu Aylık İstatistik Bülteni 

Tablodaki verilere göre GYO portföy değerlerinde yıllar itibariyle 2015 yılı hariç 
hep bir artış olduğu görülmektedir. SPK, 2017 yılı Şubat ayı verilerine göre GYO 
sayısı 32 olarak görülmektedir. Borsa İstanbul’un Gayrimenkul Yatırım Ortaklık-
ları BIST GMYO endeksi 2000 yılında kurulmuştur ve ilk işlemini 4 Ocak 2000 
tarihinde gerçekleştirmiştir. Endeksin Şubat 2012 ve Şubat 2017 arasındaki ta-
rihi verileri grafikte gösterilmektedir. 

Grafik 1. BIST GMYO Endeksi Değerleri (2012-2017) 

 
Kaynak: Bloomberg HT 

23 Şubat 2012’de endeks değeri 35277,68’dir. 22 Şubat 2017’de ise endeks 
değeri 44735,29 olarak gerçekleşmiştir. 

2. Alternatif Yatırım Araçları ile Portföy Optimizasyonu 

Çalışmada iki geleneksel varlık sınıfı, hisse senedi (S&P 500 Bileşik – Toplam 
Getiri Endeksi) ve devlet tahvili (JPM ABD Devlet Tahvili – Toplam Getiri En-
deksi) ile üç alternatif varlık sınıfı, varlığa dayalı menkul kıymetler (IBOXX Coll. 
ABS – Toplam Getiri Endeksi), hedge fonlar (Credit Suisse Hedge Fon Endeksi) 
ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları (FTSE/NAREIT Equity REITs – Toplam Getiri 
Endeksi) kullanılarak bu endekslerin 2000:01 ve 2016:01 arasındaki değerleri 
ile analiz yapılmıştır. Menkul kıymetlerin 01.01.2000 – 01.01.2016 yılları arası 
aylık endeks değerleri kullanılarak aylık getiri değerleri logaritmik bir formda 
hesaplanmıştır.  

Aylık getirilerin normal dağılım varsayımını test etmede Jarque-Bera (1987) 
testi kullanılmıştır. Jarque-Bera testi, çarpıklık ve basıklığa bağlı olarak normal-
likten sapmayı gösteren iyi bir ölçüdür ve bu test istatistiği n, gözlem sayısını S, 
çarpıklık katsayısını ve K, basıklık katsayısını göstermek üzere matematiksel 
olarak şu şekilde formüle edilmektedir: 
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𝐽𝐵 = 𝑛 [
𝑆2

6
+
(𝐾 − 3)2

24
] 

Hesaplanan değer 5.99’dan büyük ise serinin normal dağılmadığı söylene-
bilmektedir (Işıklar, 2016: 249). Jarque ve Bera, çalışmalarında, kalıntıların nor-
mal dağıldığı varsayımı altında JB test istatistiğinin büyük örneklemde 2 serbest-
lik derecesi ile χ2 dağılımlı olduğunu göstermişlerdir. Eğer hesaplanan test istat-
istiğine ait p değeri yüksekse H0: normallik hipotezi reddedilmemektedir. 

Tablo 3. Normallik için Jarque-Bera Test İstatistiği 
 Jarque-Bera Olasılık 

S&P 500 Hisse Senedi 29,7826 0,001 
JPM Devlet Tahvili 16,4388 0,0044 
IBOXX VDMK 4,1577 0,0934 
CS Hedge Fon 155,1006 0,001 
NAREIT GYO 736,5478 0,001 

Jarque-Bera test sonuçlarına göre varlığa dayalı menkul kıymetlerin getiri serisi 
normal dağılım göstermekte ancak hisse senedi, tahvil, hedge fonlar ve gayrimen-
kul yatırım ortaklıklarının getiri serileri normal dağılım göstermemektedir. 

Getiri serilerinde otokorelasyonu test etmek için Ljung Box test istatistiği 
kullanılmıştır. Ljung-Box istatistik testi ile otokorelasyon katsayılarının anlamlı 
bir şekilde sıfırdan faklı olup olmadığı test edilmektedir. H0 hipotezi otokorela-
syon katsayılarının sıfır olduğunu başka bir ifade ile otokorelasyonun olmadığı 
durumu ifade etmektedir. H0: Bütün ACF(k) lar sıfır, Ha: Bütün ACF(k) lar sıfırdan 
farklı hipotezleri geçerli iken hesaplanan LB test istatistiği k serbestlik dereceli 
χ2 tablo değerini aşarsa H0 red edilmektedir yani seri durağan değildir. LB test 
istatistiği n, gözlem sayısını m, gecikme sayısını ve k, zaman aralıklarını 
göstermek üzere matematiksel olarak şu şekilde formüle edilmektedir: 

𝐿𝐵 = (𝑛(𝑛 + 2)𝑛 ∗∑𝑝2 ∗
𝑘

𝑛 − 𝑘

𝑚

𝑘=1

) 

Tablo 4’de gösterilen Ljung Box test istatistiği olasılık değerine göre hedge fon 
getiri serisinin durağan olmadığı, otokorelasyonun olduğu görülmektedir.  

Tablo 4. Otokorelasyon için Ljung-Box Test İstatistiği 

 Ljung-Box Olasılık 
S&P 500 Hisse 
Senedi 

2,5316 0,1116 

JPM Devlet Tahvili 0,0956 0,7571 
IBOXX VDMK 1,5539 0,2126 
CS Hedge Fon 16,0915 0,0001 
NAREIT GYO 0,8671 0,3518 

Tablo 5’de de aylık getiri serilerinin bir dönemlik gecikmeden oniki dönemlik 
gecikmeye kadar otokorelasyon katsayıları gösterilmektedir. Hedge fon getiri 
serisinin birinci dereceden belirgin otokorelasyonu da tabloda görülmektedir. 
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Tablo 5. Aylık Getiri Dağılımlarının Otokorelasyon Yapısı 

 S&P 500  
Hisse Senedi 

JPM  
Devlet Tahvili 

IBOXX  
VDMK 

CS  
Hedge Fon 

NAREIT  
GYO 

Lag 1 0,1139 0,0222 -0,0892 0,2873 0,0667 
Lag 2 -0,0426 -0,1317 0,0866 0,0837 -0,1694 
Lag 3 0,1140 0,0633 0,0683 0,0640 0,1589 
Lag 4 0,1058 0,0219 -0,0412 0,0930 0,2265 
Lag 5 0,0500 -0,1466 -0,0127 -0,0368 -0,0533 
Lag 6 -0,0898 -0,0991 0,0158 0,0527 -0,2587 
Lag 7 0,0156 -0,0573 0,0474 -0,0013 0,0143 
Lag 8 0,0538 0,0192 0,0674 -0,0795 0,0991 
Lag 9 -0,0864 0,1415 0,0730 -0,0837 -0,0466 
Lag 10 -0,0361 0,0719 0,0244 -0,0155 -0,1916 
Lag 11 0,0591 0,0685 0,0184 -0,0502 0,1254 
Lag 12 0,0493 0,0435 0,0830 -0,1034 0,1231 

Hedge fon getirilerinin zaman serisinde görülen ve standart sapmayı bozan oto-
korelasyonu düzeltmek için Geltner (1991) yöntemi uygulanmıştır. David Gelt-
ner tarafından bu yöntem, gayrimenkul endeks getirilerindeki tahmin edilen 
sapmaları gidermek için geliştirilmiştir. Ancak yöntem daha sonraları otokore-
lasyon veya likidite etkileri gösteren diğer getiri serilerinde de başarılı şekilde 
uygulanmıştır. Teoriye göre, otokorelasyon düzeltilerek, likidite azlığı veya fiyat 
etkileri içeren gözlenen getirilerin serilerinden, gerçek getiri ortaya çıkarılmakt-
dır. Birinci dereceden otokorelasyonu düzeltmek için Geltner yöntemi şu şekilde 
uygulanmaktadır  (Amenc vd., 2005: 27): 

𝑅𝑡 =
𝑅𝑡
∗ − 𝛼𝑅𝑡−1

∗ 

1 − 𝛼
 

α: birinci dereceden otokorelasyon 
𝑅𝑡
∗: t dönemindeki getiriler 
𝑅𝑡−1
∗ : t-1 dönemindeki getiriler (bir dönem gecikmeli getiriler) 

Geltner yöntemi ile hedge fonların getiri serisinde görülen otokorelasyon yok 
edilmiş ve seri durağanlaştırılmıştır.  

Hedge fonlara ilişkin veriler, kötü performans nedeniyle batmış olan hedge fon-
ları içermediği, sadece cari dönemde faaliyette olan hedge fonlara ilişkin 
oldukları için varlıklarını sürdürme yanlılığına (survivorship bias) sahip taraflı 
bir gösterge niteliğinde olup yanıltıcı nitelikte olabilmektedir. Hedge fon 
danışmanları tarafından sağlanan performans verilerinin doğruluğu; fon 
danışmanının değerlemeleri kendisinin yapması, mali tabloların ve değer-
lemelerin bağımsız denetimden geçmemesi, geçse dahi söz konusu bilgilerin 
standart bir formda yayınlanmaması nedeniyle saptanamamaktadır (Yıldız, 
2004: 31-32). Literatürde de hedge fon endekslerinin varlıklarını sürdürme 
yanlılığı (survivorship bias) birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Yapılan 
araştırmalar sonucunda araştırma dönemi, hesaplama metodu ve kullanılan veri 
tabanına göre farklılıklar göstermekle birlikte hedge fon endekslerinin 
varlıklarını sürdürme yanlılığı (survivorship bias) konusunda % 0,16 (Acker-
mann, McEnally ve Ravenscraft, 1999)’dan % 6,22 (Liang, 2002)’ye bir aralık 
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mevcuttur. Ancak genel olarak birçok araştırmacı tarafından bu yanlılık % 2 ile 
% 3 (Brown, Goetzmann ve Ibbotson, 1999; Fung ve Hsieh, 2000; Anson, 2006) 
arasında hesaplanmıştır. Cummimg, Hass ve Schweizer (2013) ise çalışma-
larında yatırım yapılabilir bir hedge fon endeksi kullandıklarını ve bu endeksin 
performansının herhangi bir varlıklarını sürdürme yanlılığından (survivorship 
bias) etkilenmeyeceğini belirterek yanlılığa göre bir düzeltme yapmamışlardır. 
Bu nedenle bu çalışmada da hedge fonların varlıklarını sürdürme yanlılığına göre 
bir düzeltme yapılmamıştır. 

Hedge fon getirilerinin zaman serisi otokorelasyona göre düzeltildikten sonra 
menkul kıymetlerin düzeltilmiş aylık getiri serilerinin tanımlayıcı istatistikleri 
hesaplanmıştır. Tablo 6’da aylık getiri dağılımlarının menkul kıymet bazında ar-
itmetik ortalama, medyan, maksimum, minimum, standart sapma, varyans, 
kantiller, çarpıklık ve basıklık değerleri gösterilmektedir.  

Tablo 6. Düzeltilmiş Aylık Getiri Dağılımlarının Tanımlayıcı İstatistikleri 

 S&P 500 
Hisse Senedi 

JPM  
Devlet Tahvili 

IBOXX 
VDMK 

CS 
Hedge Fon 

NAREIT GYO 

Ortalama 0,0034 0,0043 0,0051 0,0042 0,0094 
Medyan 0,0097 0,0045 0,0056 0,0062 0,0185 
Maksimum 0,1037 0,0626 0,0682 0,0552 0,2702 
Minimum -0,1839 -0,0459 -0,0408 -0,0891 -0,3808 
Standart sapma 0,0442 0,0139 0,0171 0,0210 0,0655 
Varyans 0,0020 0,0002 0,0003 0,0004 0,0043 
%25lik kantil -0,0184 -0,0052 -0,0078 -0,0081 -0,0191 
%75’lik kantil 0,0312 0,0133 0,0155 0,0166 0,0459 
Çarpıklık -0,7080 -0,0024 0,2635 -0,8158 -1,6383 
Basıklık 4,3218 4,4198 3,4668 5,1425 11,9817 

Tablodan da görüleceği üzere en yüksek ortalama getiri % 0,94 ve en yüksek 
standart sapma % 6,55 gayrimenkul yatırım ortaklığına aittir. Bunu % 0,51 
ortalama getiri ile varlığa dayalı menkul kıymetler izlemektedir. VDMK’in 
standart sapması ise % 1,71’dir. Hisse senedi, devlet tahvili ve hedge fonlar da 
birbirine yakın ortalama getiri seviyelerine (% 0,34, % 0,43 ve % 0,42) sa-
hiptirler. Bunlar arasında en düşük ortalama getiriye sahip olan hisse senedi, en 
yüksek standart sapmaya (% 4,42) sahiptir. Devlet tahvili ise % 1,39 ile beş aktif 
sınıfı içinde standart sapma ile ölçülen en düşük riske sahiptir.   

Riskin diğer potansiyel kaynakları, yüksek momentler olarak da açıklanan 
çarpıklık ve basıklıktır. Çarpıklık ve basıklık dağılımın şekli hakkında fikir 
edinmeye yarayan ölçütlerdir. Normal dağılımlar simetrik olarak dağılmaktadır-
lar. Normal dağılımda çarpıklık katsayısı=0 ve basıklık katsayısı=3 olmaktadır. 
Çarpıklık değeri sıfırdan küçük ise dağılım sağa çarpık, değer sıfırdan büyük ise 
de dağılım sola çarpık olmaktadır. Basıklık değerinin de üçten küçük olması sivri 
bir dağılım olduğunu, değerin üçten büyük olması ise basık bir dağılım olduğunu 
yani dağılımın kalın kuyruk problemi olduğunu göstermektedir (Bolgün ve 
Akçay, 2009: 156-157). En düşük çarpıklık değeri -1,6383 ile gayrimenkul 
yatırım ortaklığına aittir. İkinci en düşük çarpıklık katsayı değeri -0,8158 ile 
hedge fonlarda görülmektedir ve bunu; 
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-0,7080 ile hisse senedi izlemektedir. Sıfır çevresinde bulunan çarpıklık değeri  
-0,0024 devlet tahviline aittir. Beş aktif sınıfı içerisinde tek pozitif çarpıklık 
katsayısı 0,2635 varlığa dayalı menkul kıymetlerde görülmektedir. Basıklık 
değerlerine bakıldığında ise, 3’ün üzerindeki değerler fazla basıklığı göstermek 
üzere tüm aktif sınıfları pozitif fazla basıklık göstermektedir. 0,4668 ile fazla 
basıklık katsayısı sıfıra en yakın olan VDMK’dir. Hisse senedi 1,3218, devlet tah-
vili 1,4198, hedge fonlar 2,1425 fazla basıklık değerlerine sahiptir. GYO’nın fazla 
basıklık katsayısı ise 8,9817 olarak oldukça yüksektir. Getiri serilerinin yüksek 
momentlere sahip olması getiri dağılımlarının çoğunun normal dağılım göster-
mediğinin kanıtıdır.  

Varlık sınıflarının çeşitlendirme potansiyeline ilişkin bilgi veren ve aylık getiri 
bazında aktif sınıfları arasındaki ilişkiyi ve yönünü gösteren korelasyon matrisi 
de Tablo 8’de  gösterilmektedir. 

Tablo 7. Korelasyon Matrisi 

 S&P 500 
Hisse Senedi 

JPM 
Devlet Tahvili 

IBOXX 
VDMK 

CS 
Hedge Fon 

NAREIT 
GYO 

S&P 500 
Hisse Senedi 

1 -0,0025 0,1064 0,6155 0,6181 

JPM 
Devlet Tahvili 

-0,0025 1 0,6024 -0,0103 0,0543 

IBOXX 
VDMK 

0,1064 0,6024 1 0,0519 0,1574 

CS 
Hedge Fon 

0,6155 -0,0103 0,0519 1 0,4263 

NAREIT 
GYO 

0,6181 0,0543 0,1574 0,4263 1 

Korelasyon matrisine göre devlet tahvili ile hisse senedi ve hedge fonlar arasında 
ters yönlü bir ilişki söz konusudur. Hisse senedi ile hedge fonlar arasında ve aynı 
zamanda gayrimenkul yatırım ortaklıkları arasında aynı yönde güçlü bir ilişki 
bulunmaktadır. Varlığa dayalı menkul kıymetler ile devlet tahvili arasında da 
güçlü bir ilişki bulunmaktadır. 

Getiri dağılımları, genellikle normal olarak dağılmamaktadırlar ve dolayısıyla 
çarpıklık (skewness) ve fazla basıklık (kurtosis) gösterebilmektedirler. Eğer 
yatırımcılar ikinci dereceden bir fayda fonksiyonuna sahip değiller (ve bu 
nedenle getiri dağılımının yüksek momentlerini dikkate almazlar) ise, Marko-
witz (1952) ortalama – varyans modeli büyük ihtimalle etkisiz bir portföy 
oluşturmakta ve kuyruk riski eksik tahmin edilmektedir (Cumming vd., 2013: 
27). Yani ortalama-varyans yaklaşımının kullanılabilmesi için, dolaylı olarak ya 
yatırımcının fayda fonksiyonunun ikinci dereceden olduğu ya da dikkate alınan 
varlıkların getiri dağılımının çok değişkenli normal olduğu varsayılmaktadır. 

Normal dağılım göstermeyen getirilerin yüksek momentlerini yakalamak için, 
çarpıklık ve basıklığa uyan yeterli derecede esnek olan bir dağılım gerekmekte-
dir. Bu nedenle, son zamanlarda finans alanında yapılan çalışmalarda da normal 
karma dağılım (normal mixture distribution) kullanılmaktadır. Normal karma 
dağılım, normal dağılımın genişletilmiş halidir ve verilerden elde edilen 
dağılımlara yaklaşan iki dağılımın karması olarak ifade edilmektedir. Başta istat-
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istik olmak üzere birçok araştırma alanında yaygın olarak kullanılan bir yönt-
emdir (Cumming vd., 2013: 27). Finans literatüründe de Kaiser, Schweizer ve Wu 
(2012), Venkatramanan (2005) ve Alaxander ve Scourse (2004), varlık getirile-
rini modellemede bu dağılımı kullanmışlardır. McWilliam, Loh ve Huang (2011), 
Tashman ve Frey (2008), Brigo ve Mercurio (2002) de karışık finansal rikleri 
modellemede çeşitli problemlere karma modelleri uygulamışlardır. Venkata-
raman (1997) ise, bu kavramı risk yönetimine uygulamıştır. Cumming, Hass ve 
Schweizer (2011), Buckley, Saunders ve Seco (2008), Popova, Morton, Popova ve 
Yau (2007) ile Morton, Popova ve Popova (2006) da ayrıca normal karma 
dağılımları varlık dağıtım problemlerinde kullanmışlardır. 

Normal karma dağılımların avantajları, normal dağılımın uysallığını sürdürmel-
eri, sonlu yüksek momentlere sahip olmaları ve fazla basıklığı yakalamalarıdır 
(Tsay, 2002: 12). Normal karma dağılım ölçeğinin varsayımında, log getiri 𝑟𝑡, 
ortalama𝜇ve varyans 𝜎2 ile normal dağılım göstermektedir [𝑟𝑡~𝑁(𝜇, 𝜎

2)]. 
Genel olarak normal karma modeli oluşturmak için olasılığı pk olan K farklı nor-
mal dağılımdan çekilen bağımsız ve aynı şekilde dağılan X tesadüfi değişkeninin 
olasılık yoğunluk fonksiyonu (probability density function – pdf) şu şekilde 
tanımlanmaktadır (Wirjanta ve Xu, 2009: 5). 

𝑝𝑑𝑓(𝑥𝑗) = ∑𝑝𝑘𝑁

𝐾

𝑘=1

(𝜇𝑘, 𝜎𝑘
2)𝑗 = 1, 2,… , 𝑛 

Karma dağılım, iki bileşenden oluştuğunda yukarıdaki eşitlikte K = 2 olmaktadır. 
Diğer bir ifade ile, X tesadüfi değişkeninin iki normal dağılımın karmasından 
oluşturulduğu varsayılmaktadır. Bu durumda model şu şekilde olmaktadır (Wir-
janta ve Xu, 2009: 5): 

𝑥~𝑁(𝜇1, 𝜎1
2)             olasılığı  p; 

     𝑥~𝑁(𝜇2, 𝜎2
2)      olasılığı 1 – p;  

Normal dağılım göstermeyen getiri dağılımlarının ampirik dağılımı aşağıdaki 
olasılık yoğunluk fonksiyonu ile yeni bir dağılım tarafından yaklaşık olarak 
değerlendirilebilmektedir.  
 
𝑓(𝑥, 𝑝, 𝜇1, 𝜇2, 𝜎1

2, 𝜎2
2) = 𝑝 ×𝑓1(𝑥, 𝜇1, 𝜎1

2) + (1 − 𝑝)×𝑓2(𝑥, 𝜇2, 𝜎2
2) 

 

=
𝑝

√2𝜋𝜎1
2
exp [−

(𝑥−𝜇1)
2

2𝜎1
2 ] +

1−𝑝

√2𝜋𝜎2
2
exp [−

(𝑥−𝜇2)
2

2𝜎2
2 ]                                 

−∞ < 𝑥 < ∞ 
    −∞ < 𝜇1 < ∞ 
−∞ < 𝜇2 < ∞ 

𝜎1 > 0 
𝜎2 > 0 

Normal karma dağılım, öncelikli olarak, esnekliğine ve uysallığına göre 
seçilmektedir. 𝑓1(𝑥, 𝜇1, 𝜎1

2) fonksiyonu, birinci normal dağılımın olasılık yoğun-
luk fonksiyonunu göstermektedir. Burada ortalama 𝜇1 ve varyans 𝜎1

2’dir. 
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𝑓2(𝑥, 𝜇2, 𝜎2
2) fonksiyonu ise, ikinci normal dağılımın olasılık yoğunluk 

fonksiyonunu göstermektedir.  

Çalışmada 𝑝 = 0,2 ve dolayısıyla (1 − 𝑝)= 0,8 olarak alınmıştır. Bu durumun 
ekonomik gerekçesi ise olağan ve olağandığı olmak üzere iki ekonomik durum 
ile rejim değişken modeli (regime-switching model) uygulandığında, ikinci nor-
mal yoğunluk fonksiyonu tarafından verilen dağılım ile getiri elde edildiğinde, 
olağan durumun zamanın % 80’inde varolmasıdır. Getiri diğer normal dağılım 
tarafından belirlendiğinde ise olağandışı durum zamanın % 20’sinde varolmak-
tadır. Yüksek ortalama ve/veya düşük volatiliteye sahip olma açısından 
olağandışı getirinin olağan getiriden daha iyi olduğu konusunda bir belirleme 
yoktur. Sonuçta, olağandışı getiri daha iyi, daha kötü veya aynı bile olabilmekte-
dir. Sonraki durum, getirilerin her ne koşulda olursa olsun normal olduğu klasik 
varsayıma dönmektedir (Schweizer, 2008: 21-22).  

Aşağıdaki grafiklerde dört varlık sınıfının aylık getiri histogramları ve varlık 
sınıfları için uyumlu getiri dağılımları gösterilmektedir. Uyumlu getiri dağılımı, 
dağılım 1 ve dağılım 2 olmak üzere iki yardımcı dağılımın birleşiminden 
oluşmaktadır. Dağılım 1, 0,2 faktör, dağılım 2 ise 0,8 faktör ile ağırlıklandırılmak-
tadır. Bu grafikler, bu yöntemin görsel halini sunmaktadır. 

Grafik 2. S&P 500 Composite – Toplam Getiri Endeksi için Getiri Histogramı ve 

Uyumlu Getiri Dağılımı 
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Grafik 3. JPM US Devlet Tahvili – Toplam Getiri Endeksi için Getiri Histogramı ve 
Uyumlu Getiri Dağılımı 

 

Grafik 4. IBOXX– Toplam Getiri Endeksi için Getiri Histogramı ve Uyumlu Getiri 

Dağılımı 

 

 

Grafik 5. Credit Suisse Hedge Fon Endeksi için Getiri Histogramı ve Uyumlu Getiri 

Dağılımı 
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Grafik 6. NAREIT Toplam Getiri Endeksi için Getiri Histogramı ve Uyumlu Getiri 
Dağılımı 

 

 

Tahmin edilen parametreler 𝜇1, 𝜇2, 𝜎1, 𝜎2 analitik olarak çözülemediğinden do-
layı, sayısal olarak çözülmektedirler. Sayısal çözüm, ampirik dağılımın ilk dört 
momentine mümkün olduğunca yakından yaklaşabilen iki normal dağılım için 
tamsayı değerli ortalamalar ve standart sapmalar araştırmaktadır. Genellikle or-
talama, varyans, çarpıklık ve basıklık farklı boyutlara sahiptirler, bu nedenle de 
seçilen amaç fonksiyonu mutlak sapmadan ziyade ağırlıklı nispi sapmayı en aza 
indirmek için karar verebilme esnekliğine sahip olmaktadır. Bu amaçla para-
metre tahmininde (tüm 𝛼𝑖, i = {1, 2, 3, 4}’ler 1 olarak alınmıştır.) 

Min𝜇1, 𝜇2, 𝜎1, 𝜎2 =[𝛼1(Teorik Ortalama – Ampirik)2+𝛼2(Teorik 
Varyans – Ampirik Varyans)2+𝛼3(Teorik Çarpıklık – Ampirik 
Çarpıklık)2+𝛼4(Teorik Basıklık – Ampirik Basıklık)2] 

problemini çözmeye çalıştık. Buradan normal karma dağılımın 𝜇1, 𝜇2, 𝜎1, 𝜎2 
parametlerini tahmin ettik. Dağılımımızın iki normal dağılımın karması 
olduğunu varsaydık. Dağılımın moment çıkartan (üreten) fonksiyonu; 

𝑀𝑥(𝑡) = 𝑝 exp(𝜇1𝑡 +
1

2
𝜎1
2𝑡2) + (1 − 𝑝) exp(𝜇2𝑡 +

1

2
𝜎2
2𝑡2) 

olarak yazılabilmektedir. Buradan 0 çevresindeki ilk dört moment, 𝑀𝑥(𝑡)’nin 
sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü türevlerinde t = 0 olarak aşağıdaki 
eşitlikler yardımıyla hesaplanmaktadır. 

𝑚1 = 𝐸(𝑥) = 𝑀𝑥
𝚤 (𝑡)|𝑡=0 = 𝑝𝜇1 + (1 − 𝑝)𝜇2 

𝑚2 = 𝐸(𝑥
2) = 𝑀𝑥

𝚤𝚤(𝑡)|𝑡=0 = 𝑝(𝜇1
2 + 𝜎1

2) + (1 − 𝑝)(𝜇2
2 + 𝜎2

2) 

𝑚3 = 𝐸(𝑥
3) = 𝑀𝑥

𝚤𝚤𝚤(𝑡)|𝑡=0 = 𝑝(𝜇1
3 + 3𝜇1𝜎1

2) + (1 − 𝑝)(𝜇2
3 + 3𝜇2𝜎2

2) 

𝑚4 = 𝐸(𝑥
4) = 𝑀𝑥

𝚤𝑣(𝑡)|𝑡=0
= 𝑝(𝜇1

4 + 6𝜇1
2𝜎1

2 + 3𝜎1
4) + (1 − 𝑝)(𝜇2

4 + 6𝜇2
2𝜎2

2 + 3𝜎2
4) 

Buna göre karma dağılımın teorik ortalaması, teorik varyansı, teorik çarpıklığı 
ve teorik basıklığı da aşağıdaki eğitlikler yardımıyla hesaplanmaktadır. 
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Teorik ortalama;   𝜇 = 𝐸(𝑥) = 𝑚1 
Teorik varyans;   𝜎2 = 𝐸(𝑥 − 𝜇)2 = 𝑚2 −𝑚1

2 

Teorik çarpıklık; Ç𝑎𝑟𝑝𝚤𝑘𝑙𝚤𝑘 =
𝐸((𝑥−𝜇)3)

𝜎3
=

𝑚3−3𝑚1𝑚2+2𝑚1
3

(𝑚2−𝑚1
2)
3/2  

Teorik basıklık;  𝐵𝑎𝑠𝚤𝑘𝑙𝚤𝑘 =
𝐸((𝑥−𝜇)4)

𝜎4
=

𝑚4−4𝑚3𝑚1+6𝑚2𝑚1
2−3𝑚1

4

(𝑚2−𝑚1
2)
2  

Eğer dört momentin hepsi tam olarak eşleşebilirse, amaç fonksiyonu 0 değerini 
almaktadır. Aksi takdirde ise fonksiyon pozitif değerler almaktadır. Tablo 9’da 
varlık sınıflarının getiri dağılımları için tahmin edilen parametreler 
gösterilmektedir. Bu tabloda iki yardımcı dağılımın ortalama ve standart sap-
malarının yanı sıra tüm varlık sınıflarının ağırlık faktörü de gösterilmektedir. 

Tablo 8. Normal Dağılıma Sahip Yardımcı Dağılımların Momentleri 
 Dağılım 1 Dağılım 2 

Ağırlık faktörü 0,2 0,8 
 Ortalama Standart Sapma Ortalama Standart Sapma 
S&P 500 Hisse Senedi -0,2559 0,1451 0,1189 0,1016 
JPM Devlet Tahvili 0,0053 0,0253 0,0621 0,0353 
IBOXX VDMK 0,0075 0,0640 0,0766 0,0570 
CS Hedge Fon -0,0403 0,1030 0,0849 0,0411 
NAREIT GYO -0,1718 0,3589 0,1800 0,1232 

Tablo 10’da ise, ampirik getiri dağılımlarının ilk dört momenti ile normal karma 
yöntem uygulanarak tahmin edilen momentler karşılaştırmalı olarak 
gösterilmektedir. Momentler neredeyse birebir tahmin edilmiştir ve böyle 
olunca da uyum çok iyidir. Tabloda üstteki rakamlar tahmin edilen dağılımın te-
orik momentlerini, parantez içindeki rakamlar ise ampirik dağılımın momentle-
rini göstermektedir. 

Tablo 9. Teorik Moment Tahminleri ve Ampirik Momentlerinin Karşılaştırılması 
 Ortalama Varyans Çarpıklık Basıklık 

S&P 500  
Hisse Senedi 

0,0440 
 (0,0440) 

0,0350  
(0,0350) 

-1,0696  
(-1,0696) 

3,8601 
 (3,8601) 

JPM  
Devlet Tahvili 

0,0508  
(0.0508) 

0,0016  
(0,0016) 

-0,0156  
(-0,0157) 

2,6721  
(2,6721) 

IBOXX  
VDMK 

0,0627  
(0,0627) 

0,0042  
(0,0041) 

-0,2215  
(-0,2215) 

3,1620 
 (3,1619) 

CS  
Hedge Fon 

0,0599  
(0,0599) 

0,0060  
(0,0060) 

-1,5671  
(-1,5671) 

6,3663 
 (6,3662) 

NAREIT  
GYO 

0,1096  
(0,1096) 

0,0577  
(0,0577) 

-1,6853  
(-1,6853) 

7,3218  
(7,3218) 

Sonraki aşama geleneksel ve alternatif varlık sınıflarından meydana gelen 
karışık varlık portföyünü oluşturmaktır. Öncelikle uygun bir amaç fonksiyonu 
belirlenmelidir. Bu amaçla bu çalışmada karşılaştırma esaslı fayda fonksiyonu 
(benchmark-based utility function) uygulanmıştır. Morton, Popova ve Popova 
(2006) da çalışmalarında bu fayda fonksiyonunu uygulamışlar ve şu şekilde 
açıklamışlardır. Tesadüfi getirileri �̃� = (�̃�1, … , �̃�𝑚) olan m tane finansal 
enstrüman ile bir yatırım problemi çözülmek istendiğinde 𝑤 ∈ 𝑊 =
{𝑤:∑ 𝑤𝑖 = 1, 𝑙 ≤ 𝑤 ≤ 𝑢𝑚

𝑖=1 } koşulunu sağlayan 𝑤 = (𝑤1, … ,𝑤𝑚) ağırlıklar 
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seçilerek bir portföy oluşturulacaktır. Nominal basit sınırlar 𝑖 = 1,… ,𝑚’e kadar 
olmak üzere 𝑙𝑖 = 0 ve 𝑢𝑖 = 1’dir. Portföyün tesadüfü getirisi �̃�𝑤 = �̃�𝑤 =
∑ �̃�𝑖𝑤𝑖
𝑚
𝑖=1 ’dir. Aşağıdaki eşitlik yardımı ile bir dağıtım kararı, 𝑤∗, aranmaktadır. 

𝑧∗ = 𝑚𝑎𝑥𝑤∈𝑊 [𝐸𝑢𝜆(�̃�𝑤) = 𝑃(�̃�𝑤 ≥ �̃�1
𝑏) − 𝜆𝐸(�̃�2

𝑏 − �̃�𝑤)
+
] 

Burada 

𝑢𝜆(�̃�𝑤) = 𝐼(�̃�𝑤 ≥ �̃�1
𝑏) − 𝜆(�̃�2

𝑏 − �̃�𝑤)
+

 

 

Gösterge fonksiyon I(∙), eğer savı doğru ise 1, değilse 0 değerini almaktadır ve 
(∙)+ = 𝑚𝑎𝑥{∙, 0}’dır. Tesadüfi getiri vektörü ve tesadüfi portföy değerini 
simgelemek için �̃� ve �̃�𝑤kullanılmaktadır, 𝑟 ve 𝑅𝑤 ise onların gerçekleşmelerini 
göstermektedir. Fayda, 𝑢𝜆, daha iyi performans gösteren karşılaştırma ölçütü 
getiriyi, �̃�1

𝑏, ödüllendirmekte ve olumsuz sapmalar gösteren karşılaştırma ölçütü 
getiriyi,�̃�2

𝑏, ağırlık faktörü 𝜆 ≥ 0 ile cezalandırmaktadır. Böylece, birinci 
gösterge, yıllık % 10 gibi, sabit veya  piyasa getirisi olarak S&P 500 gibi diğer 
endekslerin tesadüfi getirisi olabilmektedir. İkinci gösterge her zaman % 0, 
risksiz oran veya devlet tahvili getirisi olarak seçilmektedir. 

Yatırımcıların amacı bu fonksiyonu maksimize etmektir. Diğer bir ifade ile 
yatırımcı, beklenenden daha düşük performans gösteren gösterge getirilerin 
olasılığını minimize ederken, daha iyi performans gösteren gösterge getirilerin 
olasılığını maksimize etmek istemektedir. Günümüzde portföy yöneticileri, 
yönettikleri portföylerin performansı ile değerlendirilmektedirler ve dünyaya 
bakıldığında, yatırım fonu yöneticileri, hedge fon yöneticileri, emeklilik fonları 
ve yüksek gelir segmentindeki bireyler gibi portföylerine alternatif varlık 
sınıflarını dahil etmek isteyen kurumsal yatırımcıların olduğu görülmektedir. Bu 
yatırımcılar genellikle para piyasasından daha yüksek beklenen getiriler elde 
etme arayışındadırlar, fakat riskten kaçınırlar ve riski aşağı çekme konusunda 
özel bir hassasiyet göstermektedirler.   

Sonraki aşamada modelleme ve simülasyon için Cario ve Nelson (1997)’un 
NORTA (normal-to-anything) yöntemi kullanılmıştır. Bu yaklaşım her aktifin 
getirisi için marjinal dağılımları ve aktiflerin her çifti için getiriler arasındaki ko-
relasyonu girdi olarak almaktadır. Daha sonra da belirlenen marjinal dağılımları 
ve korelasyon matrisini koruma amacı ile çok değişkenli normal vektörü, normal 
olmayan tesadüfi vektöre dönüştürmektedir. Burada önemli olan tesadüfi 
vektörün her bileşeni için tek değişkenli marjinal dağılımların ve tesadüfi 
vektörün bileşenlerinin ikili korelasyon yapısının belirlenmesidir. Sonraki amaç 
da belirlenmiş marjinallere ve belirlenmiş korelasyon matrisine sahip çok 
değişkenli bir dağılım seçmektir.  

NORTA yöntemi ile belirlenen (çarpım momenti) korelasyon matrisi 𝛴𝑟 ve belir-
lenen marjinal dağılımlar 𝐹𝑖 , (𝑖 = 1,… ,𝑚)ile tesadüfi vektörün �̃� = (�̃�1, … , �̃�𝑚) 
bağımsız ve özdeşçe dağılmış gözlemleri elde edilmektedir. Karşılaştırma 
ölçütleri �̃�1

𝑏 ve �̃�2
𝑏 olmak üzere simgesel kolaylık açısından NORTA yöntemi getiri 

vektörü  �̃� cinsinden tanımlanmaktadır ve yöntem şu şekilde özetlenmektedir 
(Morton vd., 2006: 507): 
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Girdi: Marjinal dağılımlar 𝐹𝑖 , (𝑖 = 1,… ,𝑚) ve m x m korelasyon matrisleri 𝛴𝑟 ve 
𝛴𝑍 

Çıktı: Marjinalleri 𝐹𝑖 , (𝑖 = 1,… ,𝑚)ve korelasyon matrisi 𝛴𝑟 olan tesadüfi 
�̃�vektörün bir gözlemi 

1. Ortalaması sıfır, korelasyon matrisi 𝛴𝑍 ve Var𝑍𝑖 = 1, (𝑖 =
1,… ,𝑚)olan çok değişkenli normal Z tesadüfi değişkenleri üretilmektedir. 

2. �̃� =

(

 
 
 

𝐹1
−1[Φ(𝑍1)]

𝐹2
−1[Φ(𝑍2)]

.

.

.
𝐹𝑚
−1[Φ(𝑍𝑚)])

 
 
 

 oluşturulmaktadır.  

 
Burada Φ, standart tek değişkenli normal dağılım fonksiyonunu göstermektedir 
ve 𝐹𝑖

−1(𝑥) = 𝑖𝑛𝑓{𝑢: 𝐹𝑖(𝑢) ≥ 𝑥}, 𝑖 = 1,… ,𝑚’dir. 

Bilindiği üzere Φ(𝑍𝑖), (0,1) aralığında sürekli düzgün dağılıma sahip tesadüfi 
değişkendir ve böylece �̃�𝑖 = 𝐹𝑖

−1[Φ(𝑍𝑖)]’nin dağılımı, belirlenen marjinal 𝐹𝑖  ile 
eşleşmektedir. NORTA yönteminin uygulanması için önemli konu girdi olarak 
tanımlanan 𝛴𝑍 matrisinin seçilmesidir ve bu da ön aşama olarak yapılmaktadır. 
𝛴𝑍’nin seçimi ikinci aşamada üretilecek olan �̃� vektörünün korelasyon matrisi 𝛴𝑟 
olacak şekilde yapılmaktadır  (Morton vd., 2006: 508).  

𝐶𝑜𝑟𝑟(�̃�𝑖 , �̃�𝑗) =
𝐸[�̃�𝑖�̃�𝑗] − 𝐸[�̃�𝑖]𝐸[�̃�𝑗]

√𝑉𝑎𝑟[�̃�𝑖]𝑉𝑎𝑟[�̃�𝑗]

 

Her �̃�𝑖  için ilk iki moment, marjinal dağılım 𝐹𝑖  tarafından belirlenmektedir. 
𝐶𝑜𝑟𝑟(�̃�𝑖�̃�𝑗)’deki tek serbestlik derecesi, 𝐸[�̃�𝑖�̃�𝑗]’nin çapraz momentindedir. 𝐸[�̃�𝑖�̃�𝑗] 

ise şu şu şekilde ifade edilmektedir: 

𝐸[�̃�𝑖�̃�𝑗] = ∫ ∫ 𝐹𝑖
−1[Φ(𝑧𝑖)]𝐹𝑗

−1[Φ(𝑧𝑗)]𝜙𝑖𝑗(𝑧𝑖 , 𝑧𝑗)𝑑𝑧𝑖𝑑𝑧𝑗

∞

−∞

∞

−∞

 

Bu eşitlikte 𝜙𝑖𝑗 , (𝑍𝑖 , 𝑍𝑗) iki değişkenli normal olasılık yoğunluk fonksiyonunu 

göstermektedir. Korelasyon katsayısı 𝛴𝑟(𝑖, 𝑗), NORTA yönteminde girdi olarak 
verilen sayısal değerdir. Korelasyon katsayısı 𝐶𝑜𝑟𝑟(�̃�𝑖 , �̃�𝑗) ise korelasyon 

katsayısı 𝜌𝑖𝑗 ve belirlenmiş marjinaller 𝐹𝑖 ve 𝐹𝑗 tarafından tanımlanmaktadır. 

𝐶𝑜𝑟𝑟(�̃�𝑖 , �̃�𝑗)’yi belirleyen 𝜌𝑖𝑗 değeri düzeltilerek 𝛴𝑟(𝑖, 𝑗) = 𝐶𝑜𝑟𝑟(�̃�𝑖 , �̃�𝑗) eşitliği 

sayısal olarak çözülebilmektedir. Tüm korelasyon matrisi için bu eşitlik 𝑚(𝑚−
1)/2 tane tek değişkenli kök bulma problemini içermektedir. Eşitliğin sağ tarafı 
olan 𝐶𝑜𝑟𝑟(�̃�𝑖 , �̃�𝑗), kök bulma sürecine yardım eden 𝜌𝑖𝑗’nin azalmayan fonksiyonu-

dur (Morton vd., 2006: 508). 

Bahsedildiği gibi NORTA yöntemini uygulamak için öncelikle 𝛴𝑍 
hesaplanmalıdır. 𝛴𝑍için literatürde analitik, sayısal ve simülasyon olmak üzere 
üç tane farklı yaklaşım bulunmaktadır (Niaki ve Abbasi, 2008: 194). 
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i. Analitik yaklaşım, düzgün dağılım gösteren tesadüfi vektörler gibi özel du-
rumlar hariç uygulaması zor olan bir yöntemdir. Çünkü çoğu durumda 
koşullu dağılımları elde etmek kolay olmamaktadır. 

ii. Sayısal yaklaşımda, 𝑚(𝑚 − 1)/2 tane eşitliği çözmek için sayısal kök bulma 
yöntemlerinden biri çalıştırılmaktadır. Bu yaklaşımda sayısal integrasyon 
yöntemleri ile eşitlikteki çift integral fonksiyon değeri hesaplanmaktadır. 

iii. Simülasyon yaklaşımında, NORTA algoritması uygulanarak olası kök 
değerlerinin her kümesi için m tane tesadüfi vektör üretilmektedir. Daha 
sonra oluşturulan gözlemlerin korelasyonları tahmin edilmekte ve gerekli 
korelasyon matrisine ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmektedir. Bu yöntemin 
dezavantajı, sayısal yaklaşıma göre hesaplama süresinin daha uzun ol-
masıdır. 

Yalnız 𝑚(𝑚 − 1)/2 kök bulma probleminden oluşturulan 𝛴𝑍 matrisinin pozitif 
yarı tanımlı olduğunun garantisi bulunmamaktadır. Eğer 𝛴𝑍 matrisi, pozitif yarı 
tanımlı ise, 𝛴𝑍 matrisi NORTA yönteminde girdi olarak kullanılarak, yönteme de-
vam edilmektedir. Ancak 𝛴𝑍 belirsiz formda ise, bir korelasyon matrisi ol-
mamakta ve NORTA yönteminde girdi olarak kullanılamamaktadır (Morton vd., 
2006: 509). Bu çalışmada öncelikle üçüncü simülasyon yaklaşımı kullanılarak 𝛴𝑍 
hesaplanmıştır. Daha sonra 𝛴𝑍’nin pozitif yarı tanımlılığı kontrol edilerek 
Higham (2002)’ın çalışmasında bahsedilen en yakın korelasyon matrisi yöntemi 
ile pozitif yarı tanımlı 𝛴𝑍 matrisi şu şekilde elde edilmiştir: 

ΣΖ =

[
 
 
 
 

1
−0,6814
0,3858
0,8255
0,7567

−0,6814
1

0,0030
−0,4069
−0,3222

0,3858
0,0030

1
0,4435
0,6715

0,8255
−0,4069
0,4435
1

0,8128

0,7567
−0,3222
0,6715
0,8128

1 ]
 
 
 
 

 

Optimizasyon probleminin çözüm aşamasında beklenen fayda 𝐸𝑢𝜆(�̃�𝑤), 

örneklem tahmini ile yer değiştirecektir.(�̃�, �̃�1
𝑏 , �̃�2

𝑏)
1
, …, (�̃�, �̃�1

𝑏 , �̃�2
𝑏)
𝑛

, 

(�̃�, �̃�1
𝑏 , �̃�2

𝑏)’nin dağılımdan elde edilen bağımsız ve özdeş dağılan tesadüfi 

değişkenler olmak üzere ilk amaç fonksiyonu şu şekilde yazılacaktır: 

𝑧𝑛
∗ = 𝑚𝑎𝑥𝑤∈𝑊 [

1

𝑛
∑𝑢𝜆

𝑛

𝑖=1

(�̃�𝑖𝑤) =
1

𝑛
∑𝐼(�̃�𝑖𝑤 ≥ �̃�1

𝑏𝑖) − 𝜆
1

𝑛
∑(�̃�2

𝑏𝑖 − �̃�𝑖𝑤)
+

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

] 

Bu eşitlikte verilen problem bir karma tamsayı doğrusal programlama problemi 
olarak Ω = {1,… , 𝑛} örnek aralığı ile şu şekilde çözülmektedir. 

𝑚𝑎𝑥𝑤∈𝑊,𝑣,𝑦 [
1

𝑛
∑ 𝑦𝜔 − 𝜆

1

𝑛
∑ 𝑣𝜔

𝜔∈Ω𝜔∈Ω

] 

 
 

�̃�𝜔 ≥ 𝑟1
𝑏𝑦𝜔 −𝑀𝜔(1 − 𝑦𝜔)              𝜔 ∈ {1,2,… , 𝑛} 

𝑣𝜔 ≥ 𝑟1
𝜔  

      𝑀𝜔 = −𝑚𝑖𝑛𝑖=1,2,…,𝑚𝑟𝑖
𝜔 
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Yöntem doğrultusunda analiz için birinci gösterge �̃�1
𝑏=%10 ve ikinci gösterge de 

�̃�2
𝑏=%0 olarak tanımlanmıştır. Portföy optimizasyonundaki amaç, %10 yıllık 
getirinin gerçekleşme ihtimalini maksimize etmek ve beklenen kaybı minimize 
etmektir. Fayda fonksiyonundaki λ terimi pozitif bir sabittir ve yatırımcının 
riskten kaçınmasına bağlı olmaktadır. Yatırımcılar, ikinci amacı daha yüksek de-
recede ağırlıklandırdıklarından ve kazançlardan ziyade kayıplara daha çok has-
sasiyet gösterdiklerinden, yüksek λ değerleri, yatırımcıları daha korumacı yap-
maktadır. Kanonik fayda fonksiyonlarındaki bağıl riskten kaçınma katsayısına 
benzer şekilde, olası λ değerleri 1 ile 10 arasında yer almaktadır. Amacı 
gerçekleştirmek için vade bir yıldır. Sayısal optimizasyon yöntemi için iki kısıt 
söz konusudur, açığa satışa izin verilmemektedir ve her varlık sınıfı için maksi-
mum portföy ağırlığı %30 ile sınırlandırılmaktadır. Belirlenen amaç 
fonksiyonuna göre bu kısıtları kullanarak karışık varlık portföyleri için optimal 
portföy ağırlıkları λ teriminin farklı parametreleri için sayısal olarak hesaplana-
bilmektedir. Çalışmada riskten kaçınma föktörü olan λ terimi, 𝜆 ∈ {1, 1,50, 2,
2,50, 3, 3,50, 4, 4,50, 5, 5,50, 6} olarak çeşitlendirilmiştir. Her portföy nu = 
30 örneği,  n = 500 senaryo ve nl =100000 gözlem ile çözülerek elde edilmiştir. 
Elde edilen sonuçlara göre optimal portföy ağırlıkları aşağıdaki şekilde 
gösterilmektedir. 

Grafik 7. Karşılaştırma Esaslı Fayda Fonksiyonuna Göre Optimal Portföy 
Ağırlıkları 

 

Yatırımcıların riskten kaçınma faktörüne bağlı olarak, aktif sınıflarının optimal 
portföy içindeki ağırlıkları şekilde gösterilmektedir. Burada gayrimenkul yatırım 
ortaklıklarının çok istikrarlı olduğu görülmektedir. λ değeri 1 olduğunda da 6 
olduğunda da GYO %29 seviyelerinde portföyde ağırlıklandırılmaktadırlar. 
Hedge fonların portföylerdeki ağırlığı %23 ile %29 arasında değişmektedir. 
Riskten kaçınma faktörü düşük (λ=1) olduğunda hedge fonların portföydeki 
ağırlığı %29 seviyelerinde iken riskten kaçınma faktörü arttığında (λ=6) port-
föydeki ağırlıkları %23 seviyesinde olmaktadır. Varlığa dayalı menkul 
kıymetlerin portföydeki ağırlıkları da %11 ile %18 arasında değişiklik 
göstermektedir. Ancak hedge fonların aksine riskten kaçınma faktörü düşük 
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(λ=1) olduğunda VDMK’in portföydeki ağırlığı %11 seviyelerinde iken riskten 
kaçınma faktörü arttığında (λ=6) portföydeki ağırlıkları da %17 seviyelerine 
yükselmektedir. Devlet tahvilinin oluşturulan optimal portföylerdeki ağırlığı 
%19 ile %27 arasında değişmekte ve riskten kaçınma faktörünün artmasına 
bağlı olarak da güvenli yatırım aracı olarak görülen tahvillerin portföy içindeki 
ağırlıkları artmaktadır. Oluşturulan portföylerde en az yüzde ile %1 ve %9 
aralığında hisse senetleri ağırlıklandırılmıştır. Hisse senetleri de devlet tah-
vilinin aksine riskten kaçınma faktörünün düşük değerlerinde yüksek oranlı, 
riskten kaçınma faktörünün yüksek değerlerinde ise düşük oranlı olarak port-
föyde ağırlıklandırılmıştır.  

3. Sonuç 

Türkiye sermaye piyasası sınırlı sayıda yatırım aracı ile faaliyet göstermektedir. 
Ancak gelişmiş piyasalarda, risk ve getiri bileşenlerinin çok büyük çeşitlilik 
gösterdiği farklı ürünler yatırımcılara sunulmaktadır. Son yıllarda, hem işlem 
hacimleri hem de ürün çeşitleri büyük ölçüde artış gösteren alternatif yatırım 
araçları, risk ve getiri dağılımında birçok seçenek sunmaktadırlar. Alternatif 
yatırım araçları, portföy oluşturma sürecinde etkin sınır eğrisini geriye iterek, 
veri risk seviyesinde yüksek getirili veya veri getiri seviyesinde düşük riskli port-
föy oluşturulmasına imkan tanımaktadır. Ayrıca alternatif yatırımlar ile gele-
neksel yatırım araçlarına olan bağımlılık azalmakta ve tamamen çeşitlendirilmiş 
portföy yapıları oluşturulması kolaylaşmaktadır. Her alternatif yatırım türü 
portföy oluşturma sürecinde portföye farklı ve önemli özellikler katmaktadır.  

Çalışmada elde edilen sonuçlar alternatif yatırım araçlarının etkin portföylerde 
önemli bir pay aldıklarını göstermektedir. Kurumsal yatırımcılar için varlıkların 
stratejik dağılımında alternatif yatırım araçları önemli olmaktadır. Ancak her al-
ternatif varlık sınıfı eşit öneme sahip olmamaktadır. Bununla beraber alternatif 
yatırım araçları, geleneksel yatırım araçlarının ikamesi olarak düşünülmemekte 
sadece daha iyi bir risk getiri profili oluşturmak için geleneksel aktif sınıflarının 
tamamlayıcısı olmaktadırlar. 
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AR-GE HARCAMALARININ DIŞ TİCARETE ETKİSİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ 
 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAMACI* Yrd. Doç. Dr. M. Said CEYHAN† Ar. Gör. Mehmet 
Akif PEÇE‡ 

ÖZET 

Yeni teknoloji, yeni bilgi, yeni üretim tekniği ve yeni ürün anlamına gelen Ar-Ge 
harcamaları birçok ülkede dış ticaretin önemli bir fonksiyonudur. Ar-Ge harca-
malarındaki artış, dış ticaretin ve ekonomik büyümenin artmasını sağlayacaktır. 
Ar-Ge harcamaları arttıkça katma değer artışı sağlanarak ihracat artacaktır. 
Hammaddeyi ithal eden gelişmekte olan ülkelerde de ithalattaki artış Ar-Ge’ye 
daha çok kaynak ayrılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Ar-Ge harca-
maları ile dış ticaret arasındaki ilişkiyi incelemektir. 28 AB ülkesi için 2006-2015 
yıllarına ait veriler panel veri analiziyle test edilmiştir. Çalışmanın sonucuna 
göre, iki değişken arasında uzun dönemli eşbütünleşik bir ilişki tespit edilmiştir. 
Yapılan Granger nedensellik analizinde ise, Ar-Ge ile ihracat arasında çift yönlü 
bir nedensel ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca ithalat ile Ar-Ge arasında da ithalattan 
Ar-Ge’ye doğru tek yönlü bir nedensel ilişki tespit edilmiştir. FMOLS ve DOLS tes-
tleri de Granger nedensellik sonuçlarını desteklemektedir. Panel FMOLS testine 
göre, Ar-Ge harcamalarındaki %1’lik artış ihracatı %0,38 (DOLS’ye göre %0,588) 
arttırmaktadır. İthalat açısından baktığımızda ise, Panel FMOLS testine göre, Ar-
Ge harcamalarındaki %1’lik artış ithalatı %0,859 (DOLS’ye göre %1,22) art-
tırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge harcamaları, ihracat, ithalat, panel veri analizi 

THE EFFECT OF R&D EXPENDITURES ON FOREIGN TRADE: AN 
EMPIRICAL ANALYSIS FOR EUROPEAN UNION 

ABSTRACT 

R & D expenditures which means new product and new technology, new 
knowledge, new production technique are an important function of foreign trade 
in many countries. The increase in R & D spending will help increase foreign 
trade and economic growth. The increase in R & D spending will increase exports 
as a result of increased value added. The increase in imports In developing coun-
tries importing raw materials, also ensures that more resources are allocated to 
R & D. The purpose of this study is to examine the relationship between R & D 
expenditures and foreign trade. Data for 28 EU countries for 2006-2015 were 
analyzed by panel data analysis. According to the result of the study, a long-run 
cointegrated relationship was found between the two variables. In the analysis 
of the Granger causality, a bi-directional causal relationship between R & D and 
exports has been established. In addition, between imports and R & D has been 
determined a one-way causal relationship from imported to R & D. FMOLS and 
DOLS tests also support Granger causality results. According to the panel FMOLS 
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test, 1% increase in R & D expenditure increases the export by 0.38% (0.588% 
compared to DOLS). In terms of imports, according to Panel FMOLS test, 1% in-
crease in R & D expenditure increases imports by 0,859% (1.22% compared to 
DOLS). 

Keywords: R & D expenditures, export, import, panel data analysis 

1.GİRİŞ 

Ekonomik büyümenin kaynakları üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Sürdürüle-
bilir büyümenin sağlanmasında temel faktör teknolojik yeniliktir. Teknolojik ye-
nilik, verimliliği arttırarak kaynakların etkin kullanımını arttıracaktır. 
Teknolojik yenilik ve verimliliğin kaynağı ise Ar-Ge’dir. Yeni teknoloji, yeni bilgi, 
yeni üretim tekniği ve yeni ürün anlamına gelen Ar-Ge, büyümenin devamlılığı 
için şarttır. 

Ar-Ge harcamalarındaki artış dış ticaretin ve ekonomik büyümenin artmasını 
sağlayacaktır. Bunun belirgin örneğini Şekil 1’de görebiliriz: 

Şekil 1: Ar-Ge Harcamaları, Dış Ticaret Dengesi ve Ekonomik Büyüme İlişkileri

 

Kaynak:Göçer, 2013:220 

Şekil 1’e göre, Ar-Ge harcamalarındaki artış, ihracatı ve katma değeri arttıracak, 
bu da ihracatın ithalatı karşılama oranını arttırarak GSYİH’yı arttıracaktır. 
Böylece dış ticaret dengesi bu durumdan olumlu bir şekilde etkilenerek 
ekonomik büyümeyi arttıracaktır. 

Solow’un öncülüğündeki Neoklasik Büyüme modeli teknolojinin varlığını inkâr 
etmezken analizlerinde teknolojiyi dışsal bir faktör olarak ele almıştır. Ancak 
teknolojiyi içermeyen bir büyüme modeli, gerçek durumu açıklamada yetersiz 
kalmaktadır. 

Vernon (1966) teknoloji geliştirmenin nitelikli emek ve Ar-Ge harcamalarının 
yüksek olduğu ülkelerde ortaya çıkacağını kabul ederek, Ar-Ge harcamalarını 
açıkça dış ticaret teorilerine eklemiştir. Yeni dış ticaret teorileri ürün ve süreç 
yeniliğine vurgu yapmaktadır. Süreç yeniliği üretim maliyetlerini düşürmekte-
dir. Ürün yeniliği ise yeni ürünlere ve farklılaştırılmış ürünleri ön plana 
getirirken, yeni ve farklılaştırılmış ürünler aksak rekabet piyasası varsayımlarını 
kabul eden dış ticaret modellerinin ortaya çıkmasına da yol açmıştır (Yıldırım ve 
Kesikoğlu, 2012:166-167). 
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Bu kapsamda, bu çalışmanın temel amacı, 28 AB ülkesinde Ar-Ge Harcamaları ile 
dış ticaret arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu kapsamda, ilk olarak konu ile ilgili 
teorik bilgiler verilmiş; daha sonra AB ülkeleri ve Türkiye’deki Ar-Ge harcama-
larının boyutu belirlenmiş ve konu ile ilgili diğer çalışmalara yer verilmiştir. 
2006-2015 dönemine ilişkin 28 AB ülkesindeki Ar-Ge harcamaları ve dış ticaret 
ilişkisi Pedroni Eşbütünleşme testi ve Panel Granger nedensellik testi ile analiz 
edilmiştir. Aynı zamanda Panel FMOLS ve DOLS testleri yapılarak da ilişkinin 
düzeyi belirlenmiştir. 28 AB ülkesinin tamamı çalışmaya dâhil edildiği için, bu 
çalışmanın literatüre olumlu katkısı olacağı düşünülmektedir. 

2. TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Solow’un (1956) “Ekonomik Büyüme Kuramına Bir Katkı” adlı makalesiyle 
ortaya çıkan Neoklasik Büyüme Modeli teknolojiyi dışsal kabul eden ve 
yakınsama* hipotezinin geçerliliğini savunan bir modeldi. 1980’lerin sonlarına 
doğru Lucas ve Romer teknolojiyi içsel kabul etmiş ve Solow’un yakınsama hipo-
tezini reddetmiştir. Bunu da Ar-Ge ve yeni teknolojilere bağlamıştır. Bu da litera-
türde içsel büyüme teorileri olarak adlandırılmıştır. 

1980’lerde yükselişe geçen ve daha çok Schumpeter’e dayandırılan içsel büyüme 
teorilerinde; teknolojinin ekonomideki icat ve inovasyonlarla gelişecek içsel bir 
olgu olduğu belirtilmiş ve teknolojik rekabetin, ekonomik büyümenin itici gücü 
olduğu kabul edilmiştir. Bu teoride; bilgi, beşeri sermaye, Ar-Ge, teknolojik 
gelişme ve piyasa genişliği gibi faktörler öne çıkmıştır. Teknoloji, içsel büyüme 
modelinde aktif rol almıştır (Göçer, 2013:218). 

Romer, teknolojik yeniliğin büyümenin nihai kaynağı olduğunu ve Ar-Ge faali-
yetlerinin ölçeğe göre artan getirisi olduğundan kârdaki her artışın yeniliği ve 
Ar-Ge’yi tetiklediğini savunmuştur. Romer teknolojik gelişmeyi mevcut firma-
lara ve sermaye stokuna net ilavelerin sürekli bir süreci olarak yorumlarken, 
Schumpeter mevcut firmalara karşı yıkıcı bir faaliyet süreci tasavvur etmektedir. 
Schumpeter’in analizinin temel ayırt edici özelliği teknolojik yeniliğin aynı za-
manda eski teknolojilerin yıkımım içeren bir süreç olarak alınmasıdır. 
Teknolojik gelişmenin her bir yeni nesli önceki yeniliklerin güçlerini zayıflat-
makta ve onları piyasa dışına atmaktadır. Bu süreç Schumpeter tarafından 
yaratıcı yıkım olarak adlandırılmaktadır. Yeni yenilikler, yeni ürünler yarat-
makta ve eski monopolleri yok etmektedir (Yeldan, 2010:221,252). 

Teknolojik gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Schumpeterian 
fikirlerce açıklayan Romer, teknoloji üretimini diğer geleneksel mallardan ayrı 
olarak incelemiştir. Romer modelinde üç önerme yer almaktadır. İlki, teknolojik 
gelişme ekonomik büyümenin merkezinde yer almaktadır. İkincisi, teknolojik 
gelişme piyasa teşvikleri sonucu bireyler tarafından bilinçli faaliyetlerle ortaya 
çıkmaktadır. Üçüncüsü ise, teknoloji girdisinin üretim maliyeti onun ilk sabit 
maliyetine eşit sayılabilmektedir. Romer, bu üç önerme ile birlikte ele 
alındığında, rekabetçi piyasa koşullarının teknolojik gelişme için uygun bir or-

                                                           
* Kişi başına düşük gelire sahip olan ülkeler yüksek gelire sahip olan ülkelere göre daha hızlı büyüyeceğin-
den, düşük gelirli ülkelerin yüksek gelirli ülkeleri yakalaması ve ülkeler arasında gelir dağılımın aynı ol-
masıdır. 
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tam olmayacağını belirtmektedir (Yardımcı, 2006:102). Romer’in kurduğu mod-
elin en belirgin özelliği, beşeri sermaye stokunun büyümeye hızlandırıcı 
etkisidir. Yapılan araştırmalar, uluslararası ticaretin büyümeyi arttırdığını 
göstermektedir. Bu da, gelişmiş ülkelerin nasıl geliştiği konusunda bize bilgi ver-
mektedir. Model, beşeri sermaye düzeyinin düşüklüğü durumunda, az gelişmiş 
ülkelerin neden gelişmediğini göstermektedir (Romer, 1990:99). 

Grossman ve Helpman ise, dış ticarete açılmanın yerel Ar-Ge faaliyetlerinin 
teşvik edilmesini sağladığını ve bunun da pozitif dışsallıkların oluşmasına yol 
açtığını belirtmiştir (Grossman ve Helpman, 2003:196). Ortaya çıkacak 
dışsallıklar ise, büyümeyi ve ülke refahını arttırmaktadır. 

3. AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE AR-GE HARCAMALARININ GENEL 
GÖRÜNÜMÜ 

28 AB ülkesinin 2015 yılı itibarıyla Ar-Ge harcamaları toplamı 298 milyar 
Euro’dur. Buna karşın ABD’nin payı ise 344 milyar Euro ile 28 AB ülkesinden 
daha fazladır. Ar-Ge harcamalarına ayrılan payın fazlalığı yeni teknolojiler üret-
mek olarak kendini göstermektedir. 

Tablo 1’de 28 AB ülkesinin ve diğer bazı ülkelerin Ar-Ge harcamalarının seyri 
verilmektedir. 
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Tablo 1: AB-28 ve Diğer Bazı Ülkelerde Ar-Ge Harcamaları 
 Ar-Ge Harcamalarının GSYİH 

İçindeki Payı (%) 
Ar-Ge Harcamaları        
(Milyar EURO) 

 2005 2015 2005 2015 
Avrupa 
Birliği 

1,74 2,03 202129 298 811 

Belçika  1,78 2,45 5552 10 072 
Bulgaristan  0,45 0,96 106 433 
Çek 
Cumhuriyeti 

1,17 1,95 1281 3250 

Danimarka  2,39 3,03 5094 8054 
Almanya  2,42 2,87 55739 87188 
Estonya  0,92 1,50 104 303 
İrlanda  1,19 1,51 2030 2921 
Yunanistan  0,58 0,96 1154 1684 
İspanya  1,10 1,22 10197 13172 
Fransa  2,04 2,23 36228 48643 
Hırvatistan  0,86 0,85 312 375 
İtalya  1,05 1,33 15599 21892 
Kıbrıs 0,37 0,46 55 80 
Letonya  0,53 0,63 73 152 
Litvanya  0,75 1,04 157 387 
Lüksemburg  1,59 1,31 472 671 
Macaristan  0,92 1,38 838 1551 
Malta  0,53 0,77 27 68 
Hollanda  1,79 2,01 9772 13630 
Avusturya  2,38 3,07 6030 10444 
Polonya  0,56 1,00 1386 4317 
Portekiz  0,76 1,28 1201 2289 
Romanya  0,41 0,49 327 782 
Slovenya  1,41 2,21 413 853 
Slovakya  0,49 1,18 194 927 
Finlandiya  3,33 2,90 5474 6071 
İsveç  3,39 3,26 10609 14581 
İngiltere  1,57 1,70 31707 43878 
Türkiye  0,59 1,01 2287 6055 
Çin  1,32 2,05 24030 159004 
Japonya  3,31 3,59 121831 124531 
Rusya  1,00 1,13 6559 13437 
Güney Kore 2,63 4,29 18966 45585 
ABD 2,51 2,73 263747 344083 

Kaynak: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7752010/9-
30112016-BP-EN.pdf/62892517-8c7a-4f23-8380-ce33df016818 

Tablo 1’e göre, çalışmaya konu olan 28 AB ülkesinden Ar-Ge’ye en çok kaynak 
ayıran ülke 87 milyar Euro ile Almanya’dır. GSYİH’dan ayrılan pay dikkate 
alındığında ise İsveç %3,39 ile ilk sırada yer almakta ancak GSYİH’sı diğer 
ülkelere göre çok büyük olmadığı için Ar-Ge harcamaları 14,5 milyar Euro ile 
sınırlı kalmaktadır. Tablo 1’e göre, Ar-Ge’ye en çok kaynak ayıran ülkeler 
sırasıyla ABD, Çin, Japonya, Almanya, Fransa ve Güney Kore’dir. Ekonomik 
gelişmişlik ve yeni teknoloji açısından  
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Türkiye’nin payı son yıllarda artsa da yine de AB ülkelerinin altında kalmaktadır. 
Buna rağmen Türkiye Ar-Ge harcamalarına, Bulgaristan, Kıbrıs, Letonya, Lit-
vanya, Malta, Romanya, Slovenya, Slovakya ve Lüksemburg’dan daha yüksek 
kaynak ayırmaktadır.  

Batelle, Ar-Ge harcamalarına ilişkin olarak mevcut durum ve gelecekteki 10 yıllık 
dönem için Global R&D Funding Forecast adlı çalışmasında şu değerlendirmeleri 
yapmaktadır: ABD, Çin, Japonya ve Avrupa ülkeleri 2014’te 1.6 trilyon dolar Ar-
Ge harcaması ile toplamda yüzde 78’lik bir paya sahiptir. ABD’nin savunma ve 
uzay sanayi Ar-Ge harcamaları son yıllarda federal bütçedeki kesinti baskısından 
dolayı azalış gösterse de enerji, doğa bilimleri, kalkınma, bilgi teknolojileri, 
kimya ve gelişmiş materyaller alanındaki araştırma yatırımları artmaktadır. Batı 
ülkelerinde Ar-Ge harcamaları, robotlar, yüksek performansa sahip bilgisayar, 
sosyal medya, yazılım, maliyet etkinliği sağlayan enerji kaynakları ve nano-
teknoloji gibi geniş bir alanda sürmektedir. Güneydoğu Asya ülkelerinin Ar-Ge 
yatırımlarındaki artışlar ekonomik büyümeyi desteklemekte ve bu eğilimin 
gelecek 10 yılda devam etmesi beklenmektedir. Orta Doğu ülkeleri (Katar ve 
İsrail hariç) son yıllarda hızlı ekonomik büyüme gerçekleştirse de zayıf Ar-Ge 
altyapısı, hızlı büyümeyi sınırlamaktadır. Afrika ülkeleri (Güney Afrika hariç) ve 
Güney Amerika (Brezilya hariç) ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri gibi güçlü büyüme 
oranlarına sahipse olsalar da, zayıf Ar-Ge altyapısı ve Ar-Ge gecikmelerinden 
dolayı hızlı ekonomik büyümenin kalıcı olması beklenmemektedir (Altıntaş ve 
Mercan, 2015:350). 

4.LİTERATÜR TARAMASI 

Ar-Ge harcamaları ile dış ticaret arasındaki ilişkiyi inceleyen geniş bir literatür 
vardır. Bu konuda yapılmış çalışmalarda farklı ülkeler, farklı yıllar ve farklı ana-
lizlerle birçok farklı sonuç bulunmuştur. Bu sonuçlardan bazıları Tablo 2’de 
verilmiştir. 
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Tablo 2: Ar-Ge Harcamaları ve Dış Ticaret İlişkisi İçin Literatür Taraması 
Yazar (lar) Ülke (ler) Yöntem Değişkenler Sonuç 
Landesman
n ve 
Pfaffermayr 
(1997) 

7 OECD 
ülkesi  
(1967-
1987) 

Panel 
veri 
analizi 

Ar-Ge 
harcamaları ve 
ihracat 

Amerika, İngiltere ve 
Japonya’da Ar-Ge harcamaları 
ihracatı pozitif yönde 
etkilerken; Almanya ve 
Fransa’da Ar-Ge harcamaları 
ihracatı negatif 
etkilemektedir. 

Wakelin 
(1998) 

İngiltere’d
eki 320 
firma 
(1988-
1992) 

Tobit 
modeli 

İnovasyon ve 
ihracat düzeyi 

Ar-Ge harcamaları ile ihracat 
arasında negatif bir ilişki 
tespit edilmiştir. 

Chuang 
(2000) 

Tayvan 
(1952-
1995) 

Eşbütün
leşme ve 
nedense
llik testi 

Beşeri sermaye 
ve ihracat 

Beşeri sermaye ile ihracat 
arasında pozitif bir ilişki 
tespit edilmiştir. 

Damijan ve 
Kostevc 
(2008) 

Slovenya 
(1996-
2002) 

Regresy
on 
analizi 

Firmaların 
ihracatı ve 
inovasyon 
harcamaları 

İhracat ve inovasyon arasında 
pozitif bir ilişki tespit 
edilmiştir. 

Aw vd. 
(2009) 

Tayvan 
(2000-
2004) 

Zaman 
serisi 
analizi 

Elektronik 
endüstrisindeki 
Ar-Ge 
yatırımları ve 
ihracat 

AR-GE ile ihracat arasında 
pozitif bir ilişki tespit 
edilmiştir. 

Özer ve 
Çiftçi 
(2009) 

19 OECD 
ülkesi 
(1993-
2005) 

Panel 
veri 
analizi 

Ar-Ge 
harcamaları ve 
ihracat 

AR-GE ile ihracat arasında 
pozitif ve yüksek oranlı bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Bojnec ve 
Fertö 
(2011) 

18 OECD 
ülkesi 
(1995-
2003) 

Panel 
veri 
analizi 

Ar-Ge 
harcamaları ve 
imalat sanayi 
ihracatı 

Ar-Ge harcamaları ile imalat 
sanayi ihracatı arasında 
pozitif bir ilişki tespit 
edilmiştir. 

Uzay vd. 
(2012) 

Türkiye 
(1995-
2005) 

Panel 
veri 
analizi 

Ar-Ge 
harcamaları ve 
ihracat 

Ar-Ge harcamalarının ihracat 
üzerindeki etkisinin daha çok 
gecikmeli olarak ortaya çıktığı 
bulunmuştur. Ar-Ge 
harcamalarındaki artış cari 
dönem ihracatından ziyade 
gelecek dönem ihracatını 
etkilemektedir. 

Yıldırım ve 
Kesikoğlu 
(2012) 

Türkiye 
(1996-
2008) 

Nedense
llik Testi 

Ar-Ge 
harcamaları ve 
ihracat 

AR-GE harcamalarından 
ihracata doğru tek yönlü 
nedensellik ilişkisi mevcuttur. 

Göçer 
(2013) 

11 Asya 
ülkesi 
(1996-
2012) 

Panel 
veri 
analizi 

Ar-Ge 
harcamaları, 
yüksek 
teknolojili ürün 
ihracatı, bilgi-
iletişim 
teknolojileri 
ihracatı ve 
toplam ihracat 

AR-GE harcamalarındaki 
%1’lik artışın yüksek 
teknolojili ürün ihracatını 
%6,5 ve bilgi-iletişim 
teknolojileri ihracatını %0,6 
arttırmaktadır. 
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Yazar (lar) Ülke (ler) Yöntem Değişkenler Sonuç 
Ortega vd. 
(2013) 

Şili (1997-
2004) 

En 
küçük 
kareler 
yöntemi 

İnovasyon ve 
ihracat 

AR-GE ile ihracat arasında 
pozitif bir ilişki tespit 
edilmiştir 

Kılıç vd. 
(2014) 

G8 
ülkeleri 
(1996-
2011) 

Panel 
veri 
analizi 

Ar-Ge 
harcamalarının 
GSYİH içindeki 
payı ve yüksek 
teknoloji ürün 
ihracatının 
GSYİH içindeki 
payı 

Ar-Ge harcamaları ile yüksek 
teknolojili ürün ihracatı 
arasında çift yönlü bir 
nedensellik mevcuttur. 

Dam ve 
Bulut 
(2015) 

21 OECD 
ülkesi 
(1996-
2012) 

Eşbütün
leşme ve 
nedense
llik testi 

Ar-Ge 
harcamaları ve 
ihracat 

Seriler arasında uzun dönemli 
bir ilişki vardır. Ayrıca 
ihracattan Ar-Ge’ye %1 
anlamlılık düzeyinde ve Ar-
Ge’den ihracata %10 
anlamlılık düzeyinde nedensel 
bir ilişki mevcuttur. 

Özsağır ve 
Çütçü 
(2015) 

Türkiye 
(1980-
2013) 

Eşbütün
leşme ve 
nedense
llik testi 

İnovasyon ve dış 
ticaret 

Dış ticaretteki %1’lik bir 
artışın patent sayılarını %0,88 
oranında arttırdığı 
görülmüştür. 

Sungur vd. 
(2016) 

Türkiye 
(1990-
2013) 

Eşbütün
leşme ve 
nedense
llik testi 

İhracat, Ar-Ge 
harcamaları, 
patent sayıları 

İhracattan Ar-Ge’ye doğru tek 
yönlü bir nedensel ilişki tespit 
edilmiştir. 

Yıldırım 
(2016) 

5 Doğu 
Asya 
Ülkesi ve 
Türkiye 
(1996-
2013) 

Panel 
FMOLS 
ve Panel 
DOLS 

Patent başvuru 
sayısı ve ihracat 

Uzun dönemde ihracattaki 
%1’lik bir artış, toplam patent 
başvurusu sayısını panel 
genelinde %0.56 oranında 
arttırmakta ve ihracattan, 
patent başvurusu sayısına 
doğru tek yönlü bir nedensel 
ilişki mevcuttur. 

Tablo 2’ye göre, Türkiye için 4 farklı çalışmanın sonucu verilmiştir. Uzay vd. 
(2012), Yıldırım ve Kesikoğlu (2012), Özsağır ve Çütçü (2015) ve Sungur vd.’nin 
(2016) çalışmalarında Türkiye için Ar-Ge harcamaları ile ihracat arasında bir 
nedensel ilişki tespit edilmiştir. 

Diğer ülke grupları için yapılan çalışmalarda da farklı sonuçlar elde edilmiştir. 
Örneğin, Chuang (2000), Damijan ve Kostevc (2008), Aw vd. (2009), Özer ve 
Çiftçi (2009), Bojnec ve Fertö (2011), Göçer (2013), Ortega vd. (2013), Kılıç vd. 
(2014), Dam ve Bulut (2015) ve Yıldırım (2016) iki değişken arasında pozitif bir 
ilişki tespit etmişken; Wakelin (1998) Ar-Ge harcamaları ile ihracat arasında 
negatif bir ilişki tespit etmiştir. Landesmann ve Pfaffermayr (1997) ise Amerika, 
İngiltere ve Japonya’da Ar-Ge harcamalarının ihracatı pozitif yönde etkilediğini; 
Almanya ve Fransa’da Ar-Ge harcamalarının ihracatı negatif etkilediğini tespit 
etmiştir. 
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5.VERİ SETİ, EKONOMETRİK YÖNTEM VE BULGULAR 

5.1. Veri Seti ve Ekonometrik Model 

28 AB* ülkesi için 2006-2015 yılları arasındaki veriler panel veri analizi ile test 
edilmiştir. Çalışmada kullanılan Ar-Ge göstergesi, ülkelerin €  cinsinden 
yaptıkları Ar-Ge harcamasını vermekte ve analizde “LOGRD” olarak yer almak-
tadır. İhracata ait veriler € cinsinden ele alınmakta ve çalışmada “LOGEXP01” 
olarak adlandırılmaktadır. İthalata ait veriler ise € cinsinden ele alınmakta ve 
çalışmada “LOGIMP” olarak adlandırılmaktadır.  28 AB ülkesine ait veriler AB’nin 
veri tabanı olan “eurostat” adresinden temin edilmiştir.  

Bu çalışmada tahmin edilen model (1)  ve (2) nolu eşitlikte gösterilmektedir: 

LOGEXP01it = α + 𝞫1 LOGRDit + ɛit      i=1,…,N; t=1,…T (1) 

LOGIMPit      = α + 𝞫1 LOGRDit + ɛit      i=1,…,N; t=1,…T (2) 

Modelde bağımlı değişken Ar-Ge harcamaları, bağımsız değişkenleri ise ihracat 
ve ithalattır. 

 5.2. Ekonometrik Yöntem ve Bulguların Değerlendiril 

Serilerde durağanlığı tespit etmek için birim kök testlerine başvurulmaktadır. 
Eğer seri birim kök içeriyorsa durağan değildir. Bu yüzden yapılması gereken 
şey, serileri durağan hale getirmektir. Panel seriler arasında durağanlık tespiti 
için Panel birim kök testlerine yer verilmektedir. Panel birim kök testlerinde, du-
rağanlık analizi için denklemdeki β katsayısının sıfıra eşitliği sınanmaktadır.  

Panel birim kök testleri, ele alınan panel için ortak bir birim kökün varlığını test 
etmek için kullanılmaktadır. Ortak bir birim kök bulunduğuna dair boş hipotezin 
reddedilmesi, panel üyelerinin söz konusu değişken açısından birbirine 
yakınsadığını göstermektedir (Halaç ve Kuştepeli, 2008:7). Panel veri birim kök 
testlerinin kullanılması tek bir zaman serisine dayalı birim kök testlerinin 
gücünü arttırmak için geliştirilmiştir (Maddala ve Wu, 1999:631). Bu çalışmada 
serilerin durağanlığını tespit etmek için birinci nesil birim kök testleri (LLC ve 
IPS) kullanılmıştır. Çalışmada ele alınan panel birim kök testlerinin sonuçları ise 
Tablo 3’de verilmiştir. 

                                                           
* Almanya,  Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, 
Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Mac-
aristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan. 
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Tablo 3: Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

 LLC IPS ADF PP 

t-istatis-
tiği 

p-
değeri 

t-istatis-
tiği 

p-
değeri 

t-istatis-
tiği 

p-
değeri 

t-istatis-
tiği 

p-
değeri 

LOGRD Se-
viyesi  

-4.71646 0.0000 -0.21279 0.4157 66.1134 0.1671 102.121 0.0002 

1.Farkı -11.4664 0.0000 -4.23787 0.0000 122.434 0.0000 173.446 0.0000 

LOGEXP01 Se-
viyesi  

-2.32569 0.0100 2.37345 0.9912 23.6098 1.0000 39.7378 0.9508 

1.Farkı -13.6078 0.0000 -4.39500 0.0000 121.343 0.0000 245.585 0.0000 

LOGIMP Se-
viyesi  

-4.63385 0.0000 0.09081 0.5362 48.3248 0.7573 80.2365 0.0185 

1.Farkı -17.1842 0.0000 -6.33981 0.0000 156.757 0.0000 289.223 0.0000 

Tablo 3’de görüldüğü üzere, değişkenler seviyelerinde durağan değildir. Seriler 
LLC testinde durağanken, diğer testlerde durağan olmadığı görülmüştür. Bu 
yüzden serilerin 1.farkı alınarak birim kök sorunu giderilmiş ve seriler durağan 
hale getirilmiştir. Eşbütünleşme testinin yapılabilmesi için serilerin aynı de-
recede durağan olma koşulu da sağlandığı için, uzun dönemli bir ilişki olup olma-
dığının tespiti için Pedroni Panel Eşbütünleşme Testi yapılmıştır. Tablo 4’de Ped-
roni Panel Eşbütünleşme Testinin sonuçları verilmiştir. 

Tablo 4: Pedroni Eşbütünleşme Testi Sonuçları 
 Test istatistiği p-değeri 

  
 

LOGRD & LOGEXP01-LOGIMP 

Panel v-İstatistiği 8.187383 0.0000 
Panel rho-İstatistiği 4.066678 1.0000 
Panel PP-İstatistiği -2.414512 0.0079 
Panel ADF istatistiği -2.218957 0.0132 
Grup rho istatistiği 5.679161 1.0000 
Grup PP istatistiği -9.105496 0.0000 
Grup ADF istatistiği -4.333548 0.0000 

Panel eşbütünleşme için, dördü grup içi, üçü gruplar arası yaklaşım olmak üzere 
7 farklı yaklaşımda test edilmektedir. Tablo 4’e göre, 7 testten 4’ü %1ve 1’i %5 
anlamlılık düzeyinde anlamlıdır. Bu sonuç, seriler arasında eşbütünleşik bir ilişki 
olduğunu doğrulamaktadır. Böylece Ar-Ge harcamaları ile dış ticaret arasında 
uzun dönemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Eşbütünleşme testinden sonra, bu ilişkinin nihai sapmasız katsayıları tahmin et-
mek üzere, Pedroni (2000) tarafından geliştirilen FMOLS (Full Modified Ordi-
nary Least Square) yöntemi ile Mark ve Sul (2003) tarafından geliştirilen DOLS 
(Dynamic Ordinary Least Square) yöntemleri kullanılmıştır. FMOLS yöntemi, 
Standart sabit etkili tahmincilerdeki (otokorelasyon, değişen varyans gibi sorun-
lardan kaynaklanan) sapmaları düzeltmektedir, DOLS yöntemi ise modele dina-
mik unsurları da dahil ederek statik regresyondaki  (özellikle içsellik sorunların-
dan kaynaklanan) sapmaları da giderebilecek bir yöntemdir (Kök vd., 2010:8). 
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Tablo 5: Panel FMOLS ve DOLS Sonuçları 
                       LOGEXP01it = α + 𝞫1 LOGRDit + ɛit     

                      LOGIMPit      = α + 𝞫1 LOGRDit + ɛit     

 Katsayı  t-istatistiği p-değeri 
FMOLS:LOGRD→LOGEXP01 0.386119 3.969532 0.0001 
DOLS:LOGRD→LOGEXP01 0.588051 8.599383 0.0000 
FMOLS:LOGRD→LOGIMP 0.859504 7.314578 0.0000 
DOLS:LOGRD→LOGIMP 1.222612 11.76514 0.0000 

Panel FMOLS ve DOLS test sonuçlarına göre, ihracat ve ithalat katsayının pozitif 
çıkması, Ar-Ge harcamalarındaki artışın ihracat ve ithalatı arttırdığını 
göstermektedir. Panel FMOLS testine göre, Ar-Ge harcamalarındaki %1’lik artış 
ihracatı %0,38 (DOLS’ye göre %0,588) arttırmaktadır. İthalat açısından bak-
tığımızda ise, Panel FMOLS testine göre, Ar-Ge harcamalarındaki %1’lik artış 
ithalatı %0,859 (DOLS’ye göre %1,22) arttırmaktadır. 

Panel FMOLS ve DOLS test sonuçlarının tutarlılığını görebilmek için de daha 
sonra Panel Granger Nedensellik testi yapılmıştır.  

Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek için Granger nedensellik 
testi uygulanır. Granger nedensellik testi değişkenler arasında ilişkinin olup 
olmadığını test etmek ve ilişki varsa bu ilişkinin yönünü belirlemek için 
kullanılır. Granger tarafından kurulan basit nedensellik modeli şöyledir:   
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(3)  

Modele göre, X değişkeni Y değişkeninin nedeniyse, X’teki değişmeler Y’deki 
değişmelerden önce gelmektedir. Granger testiyle tahminden ziyade nedensellik 
çıkarsaması yapıldığı için değişkenler önceden durağanlaştırılmalıdır (Granger, 
1969:431).  

Tablo 6: Panel Granger Nedensellik Testi Sonuçları 
 Gecikme Gözlem Sayısı F-istatistiği Olasılık 

Ar-Ge → İhracat 2 224 4.51762 0.0120 

İhracat → Ar-Ge 2 224 7.22455 0.0009 

Ar-Ge → İthalat 2 224 1.42295 0.2432 

İthalat → Ar-Ge 2 224 4.41144 0.0132 

Tablo 6’da yapılan Granger Nedensellik Testi sonuçlarına göre, ithalattan Ar-
Ge’ye doğru nedensel bir ilişki varken; Ar-Ge’den ithalata doğru bir nedensel 
ilişki tespit edilememiştir. Dolayısıyla, ithalat ile Ar-Ge arasında tek taraflı bir 
nedensellik bulunmuştur.  Ar-ge ile ihracat arasında ise çift yönlü bir nedensel 
ilişki mevcuttur. Dolayısıyla dış ticaretteki bir artış Ar-Ge harcamalarını art-
tıracaktır ve Ar-Ge’deki artış da ihracatı tetikleyecektir. 

6.SONUÇ 

Yeni bilgi, yeni ürün ve yeni teknoloji olarak adlandırılan Ar-Ge, beşeri sermaye-
nin önemli bir nosyonudur. Ülkelerin Ar-Ge harcamaları arttıkça daha çok katma 
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değer elde edecek ve bu da dış ticarette bir artışa yol açacaktır. Bu doğrultuda 
Ar-Ge harcamalarının dış ticareti ne ölçüde etkilediği incelenmiştir. 

Bu çalışmada Ar-Ge harcamalarının dış ticarete etkisi ele alınmıştır. Örneklem 
grubunda 28 AB ülkesi için 2006-2015 yıllarına ait veriler panel veri analiziyle 
test edilmiştir. Çalışmada, serileri durağan hale getirmek için öncelikle Panel Bi-
rim Kök Testleri kullanılmıştır. Daha sonra Panel Eşbütünleşme ve Panel Neden-
sellik Testleri uygulanmıştır. Değişkenlerin yönünü belirlemek için de Panel 
FMOLS ve DOLS testleri yapılmıştır. 

Çalışmanın sonucuna göre, iki değişken arasında uzun dönemli eşbütünleşik bir 
ilişki tespit edilmiştir. Yapılan Granger nedensellik analizinde ise, Ar-Ge harca-
maları ile ihracat arasında çift yönlü bir nedensel ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca 
ithalat ile Ar-Ge harcamaları arasında da ithalattan Ar-Ge harcamalarına doğru 
tek yönlü bir nedensel ilişki tespit edilmiştir. FMOLS ve DOLS testleri de Granger 
nedensellik sonuçlarını desteklemektedir. Panel FMOLS testine göre, Ar-Ge har-
camalarındaki %1’lik artış ihracatı %0,38 (DOLS’ye göre %0,588) arttırmak-
tadır. İthalat açısından baktığımızda ise, Panel FMOLS testine göre, Ar-Ge harca-
malarındaki %1’lik artış ithalatı %0,859 (DOLS’ye göre %1,22) arttırmaktadır. 
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Abstract 

International trade activities increased remarkably over the last decades thanks 
to the globalization. Considering that over the 80% of global trade by volume and 
over 70 % of global trade by value are carried by sea; freight rate which is defined 
as a cost charged by the carrier for the transportation of cargo from the origin to 
the final location becomes crucial under the area of maritime economics. Freight 
rates may vary with respect to the type of goods, distance, weight, size, methods, 
and directions of the cargo. Just like final and semi-final products; commodities 
are also carried by the vessels in international seas and ships are named with 
respect to the goods carried such as bulk-carrier, dry cargo ship and tankers. In 
this paper we aim firstly to detect the main determinants of the freight rates as a 
cost of transportation from the microeconomics and macroeconomics point of 
view in the literature and using those determinants we aim to investigate, in spe-
cific, the dynamic relationship between the commodity prices and freight rates 
charged to carry those commodities by using time series analysis for the various 
types of vessels and commodities in specific routes. Hereby analyzing the 
strength of direction of the relationship and the lag between changes in the 
freight rates up to the changes in the commodity prices may be useful for the 
actors in international trade for future’s projections.   

Key Words: Maritime Economics; International Trade; Commodity Prices; 
Freight Rates 

Jel Codes: A19, C01, C22, F10 

1. Introduction 

International trade activities have increased in a remarkably rate within the last 
two decades. Considering that around 80% of global trade by volume and over 
70 % of global trade by value are carried by sea and are handled by ports world-
wide; maritime economics and maritime transportation can be regarded as 
benchmarks for the international trade (UNCTAD, 2014). From this point of view, 
freight rate which is defined as the cost charged by the carrier for the transpor-
tation of cargo from the origin to the final location becomes crucial. Freight rates 
follow a similar path with economic conjuncture and has a close link with the 
world economic growth and international trade movements. Thus, freight rate 
has always been an area of interest in shipping industry. However, freight rates 
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have highly volatile nature due partly to the uncertainty in international trade; 
partly to unforeseen events in international shipping industry. This fact has 
leaded the actors in shipping industry to take into consideration the quantitative 
analysis of the freight rates in order to bring a predictable outlook to understand 
the dynamics of freight rate and to forecast for the future trade activities.   

The analysis shows that literature about the freight rate with its nexus to other 
explanatory variables have a frame of estimation in which conventional time do-
main approaches are dominant. However, underlying time scales are neglected. 
Motivation of this paper is derived from the gap in which the analysis of the 
freight rates on both time and frequency approaches are missing. To fill this gap, 
this study uses a methodology to analyze the dynamic relationship in both time 
and frequency domain in order to see how the bilateral relation may vary over 
time.  

According to the data obtained from “Dry Bulk Trade Outlook by Clarkson Re-
search”, world seaborne trade volume has reached to 10,047 million of tones to-
tal cargo in 2015. Around 29% of this volume is resulted from oil and gas trade; 
around 29% of which is due to main bulk commodity trade such as iron ore, coal, 
grain, bauxite and alumina and phosphate rock; whereas the remaining part of 
41% is due to trade in dry cargo other than main bulk commodities. Considering 
the aim of this study in which analyzing the relationship between commodity 
prices and freight rate, the main commodity trade routes in international seas 
are given to visualize the commodity trade activities around the world as well. 
To do so, such commodities as coal, grain and iron ore are chosen to be studied. 
Because each type of vessels which carries different product have their own 
characteristics and cost structure for pricing in maritime transportation, com-
prehensive review of literature on the macro and micro determinants of freight 
rates are studied as well. Studying and understanding this raw information is 
crucial for the methodology implemented in order to give the bilateral relation-
ship between selected commodities’ prices and trade volumes of which coal, 
grain, and iron ore; and cost of transporting this selected commodities, namely 
freight rates for those commodities.   

From this point of view, this study is organized to explain the dry bulk commod-
ity trade trends and trade routes in the second section; main macro and micro 
determinants are evaluated in the literature in the third section; methodology is 
explained in detail in the fourth section; data is described in the fifth section. Re-
sults of the study in which the relationship between the commodity prices and 
freight rates is given in the sixth section whereas the seventh section finally con-
cludes the study. 

1. World’s Dry Bulk Commodity Trade Movements  and Trade Routes 

Over the last two decades, international trade has been affected by many factors 
including financial crisis, improvement in technology and increased number of 
states membership of WTO (Barro 2006; Reinhart & Rogoff, 2008). According to 
the WTO data world exports of merchandise was 5.168 billion $ in 1995 whereas 
it is 19.002 billion $ in 2014. Trade has been increasing its role in GDP in terms 
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of the ratio of trade in GDP as well. WTO reaches to the ratio of world trade to 
world GDP and this ratio was 20% in 1995 and 30% in 2014 (WTO, 2015). Con-
sidering those trade activities, UNCTAD (2014) implies that around 80% of 
global trade by volume and over 70 % of global trade by value are carried by sea, 
thus maritime economics and transportation industry appears as breathtaking 
fields in the literature. 

Maritime transportation industry can be classified into three different sub-in-
dustry with respect to cargo which are dry bulk market, liner shipping market 
and tanker market. Breakdown and evaluation of the maritime transportation 
with respect to type of cargo over 15 years from 2000 to 2015 is given below in 
terms of billions of tones-miles.  

Figure 1: World seaborne trade in cargo (billions of tones-miles) 

 
Source: UNCTAD (2015) secretariat, based on data from Clarksons Research 

 

According to the Figure 1 above, five main dry bulks has the largest share in the 
global maritime transportation industry. It is followed by other types of cargo, 
which includes minor bulks, and oil trade.  ISL shipping market review statistics 
shows that bulk carries dominates the world merchant fleet as well with a share 
of 41.5% dwt segment; of 56.8% in order books; and of 60% world’s delivery.  

In context of this study, dry bulk commodity trade is being analyzed  as dry bulk 
commodities includes such materials that function as raw material inputs to the 
production of intermediate or finished goods. That’s why dynamics in this mar-
ket can be seen as an efficient economic indicator of future economic growth and 
production. These dry bulks can be divided into major and minor bulks. Major 
bulks stands for the largest group of dry bulk cargoes and usually include iron 
ore, coal, and grain. Minor bulks are made up of steel products, forest products, 
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bauxite or alumina and cement, and fertilizers. Major bulk transportation repre-
sent the 70% of the dry bulk trade (30% of iron ore; 30% of coal; 10% of grain; 
and remaining 30% of minor). 

Emerging developing economics such as China and India play important roles as 
importers and can be considered as main drivers in dry bulk trade. In 2015, mar-
itime dry bulk transportation grew by 5% which is above the worlds GDP growth 
for the same year. This growth is driven mainly by the strong increase of the iron 
ore trade by 12.4% whereas grain transportation has increased by11.1%. De-
spite, coal trade experienced a slight increase of 2.8%. To have a better under-
standing of the world dry bulk trade, it is important to mention the main import-
ers and exporters of the dry bulk.  

Australia is the leading the iron ore exporter with a dominant share of 54% and 
it is followed by Brazil with a share of 25%. Demand side, on the other hand, 
includes such countries as China, Japan and Europe with a share of 68%, 10% 
and 9% respectively. Even though the China’s steel production has slowed down 
in the past years, countries’ import remained high due to the lower iron ore 
prices caused by extreme production of Australia. In the following years, China’s 
steel industry and iron ore demand should be monitored as the country is the 
main demander; however India’s import demand may bring a momentum as the 
country aims to boost the steel industry.  

Indonesia and Australia are the main exporters of the coal with a share of 34% 
and 31% respectively whereas China, Europe and India are the main importers 
of the coal. China, again in this industry as well, is the major driver of the world 
coal demand. However, China’s import has slowed down comparing to the pre-
vious years due to the facts as China’s regulation on saleable coal use, slowing 
down in the steel production, coal import taxes and quality limits, hydroelectric 
power production and initiatives to reduce air pollution.  

Grain industry’s leading exporters are the United States and European Union 
with a share of 26% and 14% respectively. Thickly populated regions of Asia and 
Africa are the main importers of the grain. Improved weather conditions and re-
covery in the main exporters and favorable exchange rate played important role 
for the increase in the grain transportation around the world whereas it is sup-
ported by the strong increase in the demand of the China for soybean by 16.4%. 
So that main exporters and importers of the major dry bulk and main routes are 
summarized in the following Figure 2.  
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Figure 2: World Major Dry Bulk Traders and Main Routes 

 

Source: UNCTAD (2015) 

In the international shipping industry, different classes of the ships are used de-
pending on volume, trade routes, and the geographical limitations of ports. For 
the largest ports, Capesize (110,000 to 119,999 dwt) are used primarily for the 
iron ore or coal trade on long-haul routes. Panamax vessels (60,000 to 79,999 
dwt), which is able to pass through the Panama Canal, are used to carry coal, iron 
ore, grains, and to a lesser extent, minor bulks. This feature of the Panamax ves-
sels makes them more adaptable than larger ships in terms of access to different 
trade routes. Handymax or Supramax vessels (40,000 to 59,999 dwt in capacity) 
are smaller types of vessel comparing to the Capesize and Panamax and used in 
a larger number of global trade routes to carry primarily grains and minor bulks. 

 

Giving this snapshot for the dry bulk industry, major determinants of the dry 
bulk freight rates in the literature are being analyzed in the third section. So that 
implementation of the methodology to understand the chain between commod-
ity prices and freight rates becomes smoother. Such chain carries the idea that 
change in the commodity prices directly affect the world’s economy as those are 
used as input. This change in the economic conjuncture is affecting the interna-
tional trade, so does maritime trade. Change in the volumes of shipped commod-
ities may have an effect on the freight rates. After revealing all of those topics in 
the literature, missing parts are pointed out in which the non-existence of the 
studies about the relationship in time and frequency domain nexus. Section four 
explains the methodology to analyze the dynamic relationship between the com-
modity prices and freight rates.  
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2. Dynamics in the International Shipping Industry: Major Macro and Mi-
cro Determinants of the Freight Rate and Commodity Trade  

International shipping industry has a close link with the international trade ac-
tivity in such a fact that major parts of the international trade movements are 
carried by the maritime mode of transportation (UNCTAD, 2014). International 
shipping industry can be categorized under the four major industry which are 
new building ship market, the sale and purchase market, demolition market and 
freight market. (Stopford, 1997)  New building ship market consists of ship own-
ers and ship builders; and the conditions on this market are determined on the 
ship specification, delivery date, finance and stage payments. The sale and pur-
chase market, which is also named as second hand market, is the market in which 
second hand ships are sold and bought. This market is affected mainly by the 
freight rate in the market, inflation, age and condition of the ship and expecta-
tions regarding the future activities. The third market in the international ship-
ping industry is the demolition market that ships are sold for scrap and the size 
of this market is associated with the price of the steel and the other raw materials 
used to construct the ship. The fourth and last market, which is the main topic of 
this study, is the freight market. The freight rate is a price of a certain cargo de-
livered from one point to another point and mainly depends on the mode of 
transportation, weight of cargo and distance as it is defined earlier. Freight is 
paid to the ship owner by the charter for the use of voyage charterer. Even 
though each route and type of cargo and ship have its own freight rate such in-
dexes as Baltic Dry Index which measures the cost for shipping goods such as 
iron ore and grain can give an idea about the freight market. (Stopford, 1997) 

Just like in the economy, there is a supply and demand relationship in the ship-
ping industry as well. When there is oversupply of ships, it may give charterer 
the perception of easiness to find a ship to carry their product and decrease the 
willingness to pay higher freight. From this point of view, it is important to em-
phasize that international trade activities is mostly associated with the world’s 
economic conjuncture. Whereby, freight rates follow a similar path with eco-
nomic conjuncture and directly related with the economic situation. For exam-
ple, just like cyclical effect in the economy, when economy recovers itself and 
experience a boom period, freight rate is expected to increase as a response to 
increase in trade. Since there may not be enough ship to meet this demand, ship 
owners order new ships to cover the demand coming from charterer and results 
the increased number of new orders in the world’s list of ship order. However, it 
takes at least two to three years, depending on the technology and size of the 
ship, for the ship to be ready to use. Thus, it results a shortage of the ships which 
makes difficult to find ships for charterer to carry those cargo. This fact may lead 
them to pay higher freight resulting the freight markets to increase. However, 
this higher rates in the freight market may cause a signal instruction problem in 
which causes over-new-orders in the ship building industry by the ship owners 
who aims to increase their share in the market. It is the basic dynamics of the 
freight market in the economic boom periods. As the economy reaches to the top 
level, so do the freight rates as well. After a while, as the cyclical effect claims in 
the economy, trade activities may drop. This decline in the economic activity 
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leads ship owners to sell their ships as there is not enough trade activity to carry 
those cargos because of the oversupply experience in the boom periods. Because 
of this fact, second hand market starts to increase up until the point that freight 
rates and trade activities are still desirable to stay in the market. Main determi-
nants of those are the freight rate in the market, inflation, age and condition of 
the ship and expectations regarding the future activities. This dynamics work un-
til the freight rates goes furtherly down and it becomes costly and un-economic 
to operate the ships and thus managers in the shipping industry may sell the 
ships for their scrap value and increase the activities in the demolition market. 

It is of course not as simple as it sounds to understand the dynamics in the freight 
market as it is an integrated industry with its many sub-sectors and has a com-
plex shape. In reality, there are many other determinants which affects the 
freight market. The geographic and political conjuncture as well as economic 
conjuncture, number of ships in the market, price of the ships in the market, fixed 
and variable costs of the operating the ships are also important factors which 
should be taken into account to comment on the freight market (Stopford, 1997). 

This study aims to analyze the dry bulk market which consists of coal, grain and 
iron ore as it is defined earlier. In the dry-bulk market, factors which affect the 
size of the demand are the volume and the structure of the international trade as 
they are used as input and raw materials for production; geographical distribu-
tion of raw materials, agricultural and industrial materials, and semi-and-final 
products. This demand level can be covered both regions of production and con-
sumption. That is why distance between the regions in which dry bulk commod-
ities are supplied and demanded becomes one of the major factors in determin-
ing the freight rate (Derindere, 2006). 

Talley and Alizadeh (2011a) investigated the microeconomic determinants of 
the freight rates in dry bulk shipping market by making use of the dry-bulk char-
ter contracts for the period between 2004 and 2009. They also investigated the 
differences in the freight rates around major dry bulk shipping routes, geograph-
ical distribution of shipping activities and duration of the laycan period. Their 
analysis found that laycan period and dry bulk freight rates are interrelated and 
determined simultaneously. They also found that age and deadweight of the ship 
and voyage routes can be considered as the determinants of the freight rates.  
Talley and Alizadeh (2011b) strength their analysis and conclude that vessel’s 
hull type, fixture deadweight utilization ratio, vessel age and voyage routes are 
important factors of the freight rates.  

Binkley and Harrer (1981) finds that ship size and trade volume also play im-
portant roles in the determination of the freight rates. Carrying on this idea, us-
ing larger ships may reduce the sea cost thereby the role of distance. They also 
find that such policies to improve shipping technology and to boost trade vol-
umes may cause a decline in the freight rates. This fact directly reduces the geo-
graphic distance and increase the competitiveness in the market.   However, 
larger ships may have negative impact as well in such a view that it incurs higher 
port costs which basically point out that efficient port facilities are required for 
a scale economies.  
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With this regards, liner shipping connectivity and port infrastructure are pointed 
out as determinants of the freight rates in the literature. Wilmsmeier and Hoff-
mann (2008) analyzed the effect of the port infrastructure and liner shipping 
connectivity on intra-Caribbean freight rates. By making use of such empirical 
analysis as principal component analysis and ordinary least square regressions, 
it is found that structure of the liner. 

Carrying the same aim, Micco and Perez (2011) made an analysis in a frame of 
transportation cost.   Their study investigate the determinants of shipping costs 
to the U. S. for Latin American countries with a large database of more than 
300,000 observations per year.  They find that efficiency of ports is an important 
determinant of shipping costs. Because inefficient ports also increase handling 
costs, which are one of the components of shipping costs. They also contributed 
to the literature with a finding of improving port efficiency from the 25th to the 
75th percentile reduces shipping costs by 12 percent. In addition to those, poli-
cies to improve shipping technology and increase trade volume can lead to lower 
rates, reduce geographic differences among exporters, and thus lead to more 
competitive markets. 

In line with the fact that increase in the trade volume can lead to lower rates, 
Zarzoso and Burguet (2005) studies to determine the relationship between the 
international trade and transportation cost. Moving further from the previous 
studies in which transportation cost is taken as exogenous variable, they ana-
lyzed the causal relationship between trade and transport costs which can be 
operating in both direction with the idea that expanding volume of trade also 
reduces the unit cost of transport. They applied gravity model to investigate the 
endogeneity of the trade and transport cost variables by estimating simultane-
ously both equations. According to their findings; the higher the distance and the 
poorer importer's infrastructure, the higher the transport costs. Oppositely, a 
higher volume of trade lowers the transport costs.   

According to the studies in the literature, macro end micro determinants of the 
freight rates can be summarized as the table below. 

Table 1: Macro and Micro Determinants of the Freight Rates 

M
ic

ro
  

Distance The higher the distance, the higher the freight rate 

Ship Size The larger the ship, the lower the freight rate 

Port Infrastructure Efficient port infrastructure decreases the freight rate 

Number of Ships The more the number of ship, the lower the freight rate 

Weight Of Cargo The weightier the cargo, the higher the freight rate 

Technology The higher the technology, the lower the freight rate 

M
a

cr
o

 World Growth Depending on the economic cycle 

Trade Volume The higher the trade volume, the lower the freight rate 

Political Conjuncture Depends on the bilateral relations 
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As it is seen in the literature, freight rate has always been an area of interest in 
the shipping industry. With this regards, quantitative analysis implemented on 
the freight rate becomes important in the economic literature. Thus, there are 
such analysis implemented to understand the freight market and international 
shipping industry by making use of the macro and micro determinants discussed 
above. Those analysis shows that literature has such studies focuses on the anal-
ysis in the nexus of freight rate and those determinants. But conventional time 
domain approaches are dominant in those analysis. Moreover, underlying time 
scales are neglected. In addition to this fact, freight rates have highly volatile na-
ture due partly to the uncertainty in international trade; partly to unforeseen 
events in international shipping industry. Thus, rates mostly follow a non-linear 
path. Motivation of this paper is derived from the gap in which the analysis of the 
freight rates on both time and frequency approaches are missing. To fill this gap, 
this study uses a methodology to analyze the dynamic relationship which enables 
the researcher to see the evaluation of the relationship of two time series in dif-
ferent frequencies. Thanks to this methodology, this study contributes to the lit-
erature by enabling to comment how strong the relationship in different fre-
quencies. Moreover it also allows to comment which variable is leading or lag-
ging.   

Change in the commodity prices effects the economic growth and international 
trade movement as dry bulk commodities is used as both input and final product, 
commodity trade can be taken as indicator to analyze the economic growth and 
international trade. As seaborne trade is associated with the international trade 
and economic growth; seaborne trade volume is also affected from this change, 
so does the freight rates. With this regard, it is important to understand the effect 
of the changes in commodity prices on seaborne trade volume and freight rates.  
By making use of the data obtained from the official sources, the dynamic rela-
tionship between the commodity prices and freight rates are studied using wave-
let methodology as a new contribution to the literature by commenting on how 
significant and in which direction is the relationship between commodity prices 
and freight rates in both time and frequency domain.   

So that before moving further to the results, it is important to point out the eval-
uation of the models and studies from the sole time domain and correlation co-
efficients approaches to the three dimensional analysis on both time and fre-
quency domain are reviewed in the following section.    

3. Methodology  

Studies in the literature suggest that co-movement has link with the time domain 
also known as correlation coefficient. As a complementary tool to time domain, 
Fourier analysis enables to examine the relationships between variables at fre-
quency level as well as the time domain. Moreover, carrying on this study, Croux 
et al. (2001) contributed a new methodology to economic literature to study dy-
namic correlation which enables the researchers who aims to explore the co-
movement between two series at each individual frequency in a range from -1 to 
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1. Nevertheless, dynamic correlation model introduced by Croux et al. (2001) ig-
nore the time-varying features of the co-movement and gives only the snapshot 
at the frequency level.  

Fourier method, on the other hand, uses such set of trigonometric components 
as sine and cosine functions which have infinite energy and finite power. How-
ever, because of the fact that Fourier transform does not allow for any time de-
pendence of signal, it cannot be obtained any information related to the time evo-
lution of its spectral case (Rua, 2010). To overcome this problem and eliminate 
limitations; short-time or windowed Fourier transform appeared in the eco-
nomic literature. Moreover, there is an emphases in the literature that this trans-
form does not allow a sufficient resolution for all frequencies since the signal is 
examined under a fixed time-frequency window with constant intervals in the 
time and frequency domain. However, wavelet-transform solves all these prob-
lems and eliminates limitations by making use of local base function which can 
be translated with a flexible resolution in both time and frequency domains. It is 
actually a method used for numerous studies in geophysics but can be converted 
to use in economics as well. The wavelet-transform decomposes a time series in 
terms of some elementary functions, which are derived from a time-localized 
mother wavelet by translation and dilation. Wavelets have finite energy, and 
compact support means that they grow and decay in a limited time period (see, 
for example, Rua (2010) for further details). In this frame, it gives the co-move-
ment a different quantified shape, so that enables the researcher to comment 
which time periods and frequencies have the higher co-movement among varia-
bles. With this respect, wavelet analysis make it possible to take into account 
jointly both the time and the frequency domain to examine the co-movement be-
tween the variables. Thanks to this fact, analyzing the change in the strength of 
the co-movement over time becomes possible. 

Bilateral dynamic relationship between the freight rates and those determinants 
may vary over the different frequencies and some crucial relations may exist at 
different frequencies. With this regard, an implementation of the analysis done 
by the Torrence and Compo (1998) is used in this study for analyzing the rela-
tionship between the freight rates and such determinants of which in the eco-
nomic literature. Implementation of this model in economics is done by Dar, 
Bhanja and Tiwari (2014).  This model is introduced to the literature to deter-
mine which set of time series are lagging or leading as well as it gives how strong 
the relationship is in different frequencies. This approaches contains such com-
ponents as cross wavelet power, cross wavelet coherency and phase difference. 
First one of those allows the researchers to study the interactions between two 
time series at different frequencies and how they vary over time by making use 
of the cross wavelet tool.  On the other hand, single wavelet power spectrum 
make it clear the evolution of the variance of a time series at different frequen-
cies. With another words, cross wavelet power of two time series shows the con-
fined covariance between time series. Correlation coefficient in the time and fre-
quency space is named as the wavelet coherency. Phase difference used in the 
following parts gives information regarding on the delay or synchronization be-
tween oscillations of the two time series whereas phase stand for the term in 
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which position in the pseudo-cycle of the series as a function of frequency as it is 
explained by the Aguiar and Conraria et al. (2008).       

This methodology is used by many researchers. Grinsted et al. (2004) also stud-
ied the wavelet with different transformation and complex methodology by de-
riving and running the Continuous Wavelet Transform (CWT), the Cross Wavelet 
Power (XWT) and Wavelet Coherence (WTC) as Torrence and Compo (1998) did. 
Similar implementation of the methodology for economics is implemented to an-
alyze the inflation and industrial growth. (see, for example: Dar, Bhanja and Ti-
wari (2014) for further details and mathematically application.) 

Torrence and Compo (1998), Grinsted et al. (2004) and Dar, Bhanja and Tiwari 
(2014) explains the mathematical background of the methodology in details. 
Those studies in the literature show that this methodology is tried and proved 
and becoming widespread. In the context of this study, it is important to interpret 
the results rather than discussing the mathematically correctness. To do so, a 
guide to interpret the results is given as below.  

Continuous Wavelet Power Spectrum gives the wavelet power spectra which in-
dicates the scale specific variance linked with the time series. The color code of 
the wavelet power spectra varies from blue for low power to yellow for high 
power. It is also necessary to comment on the significance level. Area within the 
thick black contour shows the 5% significance level estimated from the Monte 
Carlo simulation. Y -axis measures frequencies or scale and X-axis represent the 
time period studied. The cone of influence, which indicates the region affected 
by edge effects, is shown with a lighter shade black line. Thanks to this compo-
nent, we can analyze how strong is the wavelet power spectra for individual sets 
in different frequencies.  

Another concept, called Cross Wavelet Power Spectrum, tests the relationship 
between two time series. The cross wavelet analysis is similar with the covari-
ance and tells about the co movement between variables.  Confidence interval of 
95% is again shown by the thick black contour estimated from the Monte Carlo 
simulation. Y -axis measures frequencies or scale and X-axis represent the time 
period studied. The cone of influence, which indicates the region affected by edge 
effects, is shown with a lighter shade black line. Additional figure of arrows in 
here indicate the relative phase relationship between the series. Pointing right 
means that series are in phase (positive) whereas to left (negative) indicates that 
series are in anti-phase. Arrows pointing to down represents that first series is 
leading the second series; and to up means that first series is lagging the second 
series.  

Another and last concept is the wavelet coherency which can give better chance 
to cross-check the result given in the cross wavelet power spectrum. It is defined 
as “the ratio of the cross spectrum to the product of the spectrum of each series 
and can be taken into account as the local correlation in both time and frequency 
domain between two time series” by the Aguiar and Conraria et al. (2008, 
p.2872). Wavelet coherency enables the researchers to identify both frequency 
bands and time interval that is two time series set are correlated. Significance 



405 
 

405 

level and cone of influence are derived similar to the cross wavelet power spec-
trum. Level of the coherency is determined by the color code which is blue stand-
ing for the low coherency and the yellow standing for the high coherency. Also 
the guide for the arrows are the same as given above.   

4. Data Description  

Coal:  

In order to determine the dynamic relationship between the coal prices and 
freight rate; coal prices are obtained from the Clarkson Research in monthly ba-
sis. To do so, prices are taken with respect to Thermal Coal Price, FOB Australia 
in terms of $/tones. Data cover the period between January 2000 and December 
2016 which makes 204 observations.  

Freight rates, on the other hand, is again taken from the Clarkson Research for 
the route from  Richards Bay to Rotterdam as it is one of the main coal routes in 
the world and supply tremendous amount of coal to Europe. Daily freight rates 
are adapted to a monthly basis (which makes 204 observations). Freight rates is 
estimated in terms of US dollar/tones. Figure 3 below gives the coal prices and 
freight rate for this route.  

Figure 3: Coal Prices and Freight Rate 

 

Source: Clarkson Research 

Iron Ore:  

In order to find the dynamic relationship between the iron ore prices and freight 
rate; Iron Ore Spot Price CFR N China is used for the period between January 
2005 and November 2016. Frequency of the data of iron ore price (US Dol-
lar/tones) is in monthly basis which makes 144 observation.  

0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00

0

10

20

30

40

50

60

2
0

0
0

-O
ca

2
0

0
0

-K
as

2
0

0
1

-E
yl

2
0

0
2

-T
em

2
0

0
3

-M
ay

2
0

0
4

-M
ar

2
0

0
5

-O
ca

2
0

0
5

-K
as

2
0

0
6

-E
yl

2
0

0
7

-T
em

2
0

0
8

-M
ay

2
0

0
9

-M
ar

2
0

1
0

-O
ca

2
0

1
0

-K
as

2
0

1
1

-E
yl

2
0

1
2

-T
em

2
0

1
3

-M
ay

2
0

1
4

-M
ar

2
0

1
5

-O
ca

2
0

1
5

-K
as

2
0

1
6

-E
yl

Coal Price vs Freight Rate

Freight Rate $/ton (LHS) Coal Price $/ton (RHS)



406 
 

The data for the freight rates is taken with respect to route from Tubarao toQing-
dao. This route is chosen as it is one of the main iron ore trade route whereas the 
freight rates are taken in terms of $/tones for the same time period of January 
2005-November 2016 with 144 monthly observation. 

Figure 4: Iron Ore Prices and Freight Rates 

 

Source: Clarkson Research 

Grain:  

In order to find the dynamic relationship between the grain prices and freight 
rate; wheat prices is used as a proxy for grain. Frequency of the wheat prices is 
monthly and the data is obtained from the Clarkson Research for the US Gulf 
Wheat Price for the period between January, 2007 and February 2017 (therefore 
number of observation is 122). Wheat prices are described in US Dollars/tones.  

 Determination of the freight rate used in this analysis with respect to the routes 
in which has the highest volume. In this regard, BSI4a: US Gulf to Skaw – Passero 
is chosen. Duration of this route is about 30 days and Baltic Supramax type of 
vessels are used. Freights are taken as US dollars/day for the use of the ship.  
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Figure 5: Wheat Prices and Freight Rates 

 

Source: Clarkson Research 

After describing the data, next step is to run the wavelet coherence model to find 
out the dynamic relationship between the price of three main dry bulk commod-
ity and dry bulk freight rates with respect to representative routes.   

Table 2: Data Summary 

 DATA Period Route 
Number of 

Observation 
Freight 
Terms 

Commodity 
Terms 

Frequency 

Coal 
Jan. 2000-
Dec. 2016  

Richards 
Bay to 

Rotterdam  
204 $/ton $/ton Monthly 

Iron  
Ore 

Jan. 2005-
Nov. 
2016 

Tubarao to 
Qingdao 

144 $/ton $/ton Monthly 

Grain 
Jan. 2007-
Feb. 2017  

US Gulf to 
Skaw – 
Passero  

122 $/day $/ton Monthly 

Source: Clarkson Research 
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5. Results* 

Implementation of the wavelet coherence analysis shows that commodity prices 
and freight rates has similar pictures and dynamics in general whereas there is 
a high coherence in the medium and long terms between the series and this re-
lation is valid in 5% significant level.  

In specific, for the coal prices and coal freight rates, the series are generally in 
phase, meaning positive direction, and this significant relationship is clearly seen 
for the periods between 2002 and 2014 for the frequency from fifteen days to 
four months. An interesting note in here is that freights are leading the coal 
prices in the same direction which means an increase/decrease in the freight 
rates may lead an increase/decrease in the coal prices. This might be due to the 
fact that coal is a low value added product and transportation costs play an im-
portant role for the coal trade. Thus, from the exporter view, a decrease in the 
freight rates decreases the trade cost whereas increase the profitability of the 
producers as the Porter’s value chain theory (1985) suggest that increasing prof-
itability is possible by either decreasing the cost or increasing the price. How-
ever, as the coal is a low-value-added product and used as a input, it is not so 
easy to increase the price. Thus, coal exporter may enjoy the decline in the trans-
portation cost up until a point in which the lag between the declines in the cost 
of the transportation is realized as a decline in the commodity prices just like 
competitive market requires. From the other side, as the freight rates increases, 
the cost of the trade also increase therefore leads an increase in the coal prices. 
This lag is between 15 days and four months as it is seen in the Figure 6. This 
relationship is valid for the short term in the begging of the 2000’s as well. How-
ever, in the end of 2016 and begging of the 2017, coal prices is leading the freight 
rates in the frequency from one to two months and the series are not in phase, 
meaning negative direction.  This dynamics of the commodity prices and freight 
rates can be explained in two ways. One of each is related to the field of econom-
ics. In this point of view, for example, as the commodity price declines, demand 
theory suggest that demand to the commodity increases. This increased demand 
leads an increase in the trade volumes, thus seaborne trade movements. As ex-
plained in the third section, increased volume in the shipping industry may have 
an effect on the freight rates to go up. Thus, commodity prices is lagging the 
freight rates in the opposite direction.  It can secondly be explained with respect 
to administrative view. In this regards, for example, an increase in the commod-
ity prices may increase the production cost as those are used as input. This may 
lead the producer for different pursuit in which they may prefer lower quality 
commodity and gravitate towards the closer resources. Thereby, the demand for 
the maritime transportation may decrease as other mode of transportations such 
as rail transports are chosen. This fact causes the ship owner to reduce the prices 
to remain the ship economically desirable. Therefore, again, commodity prices 
are lagging the freight rates in the opposite direction. 

                                                           
* Only the wavelet coherence results is explained in this section as it gives the researcher the ability to 

comment on the dynamic relationship between the commodity prices and freight rates by giving which 
of the series is lagging or leading with respect to time and frequency domains. The results for cross and 
continuous wavelet are given in appendix but not commented. 
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Figure 6: Coherency Analysis for Coal Price and Freight Rate 

 

For the iron ore, there is again similar dynamics. Iron ore prices and freight rates 
are in phase whereas iron ore prices is lagging the freight rates as well. This re-
lationship is significant in 5% significant level on the frequency from one month 
to four month. Figure 7 shows the wavelet coherence analysis for the iron ore 
price and iron ore freight rate.  

Figure 7: Coherence Analysis for the Iron Price and Freight Rate 

 

The same dynamics are valid for the wheat prices, chosen as proxy for the com-
modity grain. One point in here is that wheat prices and freight rates are not in a 
phase (negative relation) and wheat prices is leading the freight rates in the short 
run from one week to two weeks in 2008, 2010 and 2014. However, after two 
months, the series in phase with freight rates are leading the wheat prices. This 
relationship is given in the Figure 8. 
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Figure 8: Coherence Analysis for the Wheat Price 

 

6. Conclusion   

With the help of the globalization, international trade activities gained new dy-
namics and increased in a remarkable rates over the last two decades. In line 
with this fact, seaborne trade volumes also experienced a strong momentum as 
the maritime transportation stands for a considerable ratio of the world trade. 
Therefore, cost of seaborne transportation, namely freight rates, became an in-
teresting field in the literature because it is thought that economic activities have 
reflections on the freight rate as well. Dry bulk commodities includes such mate-
rials that function as raw material inputs to the production of intermediate or 
finished goods whereas dynamics in this market can be seen as an efficient eco-
nomic indicator of future economic growth and production. With this respect, 
dry bulk commodities such as coal, iron ore and grain are analyzed in this study. 
Literature has studies on the freight rates and its main determinants however 
conventional time domain approaches are dominant in those studies.  As the un-
derlying time scales are neglected in the literature, motivation of this paper is 
derived from the gap in which the analysis of the freight rates on both time and 
frequency approaches are missing. To contribute to the literature, this study uses 
a methodology to analyze the dynamic relationship between the commodity 
prices and freight rates in both time and frequency domain in order to see how 
the bilateral relation may vary over time, how strong the coherence is and which 
series is leading in what frequency.  

According to the wavelet coherence analysis, commodity prices and freight rates 
has similar pictures and dynamics in general whereas there is a high coherence 
in the medium and long terms between the series and this relation is valid in 5% 
significant level. It is seen that two series are in phase and freight rates are gen-
erally leading the commodity prices. This situation is explained by Porter’s value 
chain. On the other side, for the periods, in which the series are not in-phase and 
commodity prices are leading, is explained jointly by the demand theory and ad-
ministrative approaches. By the use of this methodology, a strong and significant 
results are proven. It also enables the researcher to comment in what lag the 
change in the commodity prices is affecting the freight rate market. 
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However, this study has some limitations. First of all, it analyzes the three main 
commodities’ relation with the freight rates. If this implementation is done for 
other commodities, such as oil, results may vary. On the other hand, commodity 
prices were highly volatile in the study period as the sensitivity to the economic 
conjuncture is high. Moreover, it also ignore such data as the commodity trade 
volumes, industrial production data, and economic growth; and directly focuses 
on the relation between the commodity prices and freight rate. Therefore, for 
further studies, this analysis can be evaluated by taking into account those fac-
tors as well and this result should be considered as tentative results. From the 
view of transportation economics, if the trade volumes is in very low levels, 
freight rates might have tendency to increase in order to cover the operational 
cost due to the low trade volume. Up until a point in which the volume covers the 
operational cost, freight rates decreases as the volume increases. After a while, 
with the motion of the profit and increased trade volume, freight rates may go 
up and resulting a J-Shape curve.  Authors also work on such analysis and focuses 
on the relation by taking into account the industrial growth, trade volume and 
economic growth to have better understanding whereas also compares the re-
sults by making use of other methodologies such as Granger Causality Tests.  

Appendix 

Figure 9: Continuous Wavelet Analysis for the Coal Price and Coal Freight 

 

Figure 10: Cross Wavelet Analysis for the Coal Prices and Coal Freight Rate 
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Figure 11: Continuous Wavelet Analysis for the Iron Ore Price and Iron Ore 
Price Rate 

 

Figure 12: Cross Wavelet Analysis for the Iron Ore Price and Iron Ore Freight 
Rate 
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Figure 13: Continuous Wavelet Analysis for the Wheat Price and Wheat Freight 
Rate 

 

Figure 14: Cross Wavelet Analysis for the Wheat Price and Wheat Freight Rate 
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TURİZM SEKTÖRÜ İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

F. Dila TAŞDEMİR* Ahmet ATAKİŞİ† 

 

Turizm sektörü son dönemlerde artan talep neticesinde, gelirler açısından dünya 
gayri safi hasılasında önemli bir paya sahip hale gelmiştir. Ekonomik büyümenin 
de önemli kaynaklarından biri olarak kabul edilen turizm sektörü, aynı zamanda 
istihdam artışı, döviz kazancı,  inşaat, ulaşım, yiyecek–içecek sektörü gibi birçok 
sektörün de gelişmesine katkı sağlayarak ekonomide çarpan etkisi yaratmak-
tadır.  

Bu çalışmada, büyük bir turizm potansiyeline sahip olan Türkiye’deki ekonomik 
büyüme ve turizm sektörü arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada, konuyla 
ilgili oluşturulan zaman serilerine durağanlık ile nedensellik analizlerinin yanı 
sıra, eş bütünleşme testi uygulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Turizm Sektörü, Eş Bütünleşme Testi 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND TOURISM 
INDUSTRY: THE CASE OF TURKEY 

Tourism industry has a significant contribution to the worlds’ gross domestic 
production with respect to the increasing demand in the recent years. Tourism 
industry has a major impact on the economic growth; hence it is also having a 
multiplier effect on foreign exchange earnings, employment, construction, cater-
ing services etc.  

In this study, the relationship between economic growth and tourism will be ex-
amined in Turkey that has a high industrial potential as well. In this research, 
stationary and causality tests through cointegration test will also be applied with 
the interrelated time series.  

Key words: Economic Growth, Tourism Industry, Cointegration Test 

Giriş 

Turizm sektörü dünya ölçeğinde açık ekonomilerin önemli bir gelir ve ekonomik 
büyüme kaynaklarından biri konumundadır. İstihdam, ulaşım, konaklama hiz-
metleri, gıda sektörü ve dolaylı olarak tarım ve hayvancılık gibi sektörlere talep 
yaratması açısından, kapsamlı bir ekonomik fayda yarattığı gözlemlenmektedir. 
Yeni yatırımlar çerçevesinde mali sistem, farklı hizmetler geliştirme (yeni desti-
nasyonlar kurgulama biçimde), ürün çeşitlendirme arayışıyla “yaratıcılık” açısın-
dan “turizm” oldukça dinamik ve çok boyutlu bir araştırma alanıdır.  

Dünyada yaşanılan siyasi, sosyo-ekonomik, kültürel, çevre ve hatta güvenlikle 
ilgili hemen her gelişme, turizm sektörü üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. 

                                                           
* Doktora Öğrencisi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye 
† Doç. Dr. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Edirne, Türkiye 
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Ekonomik büyümede görülen kırılmalar, ani çöküşler ya da sıçramalar benzer 
şekilde turizm sektörü özelinde de takip edilebilmektedir. Hassas dünya denge-
lerindeki kaymalar bu sektörün geleceğindeki belirsizlik olgusunu da der-
inleştirmektedir. Benzer biçimde, oluşumu geniş kesimlerce öngörülemeyen 
ekonomik krizler de mal ve hizmet üretimindeki artış planlamalarını altüst ede-
bilmektedir.  

Yapılan ekonomik analizlerde, araştırmacıların bağımsız değişkenleri 
gözlemlerken verilere ulaşmadaki zorluklar, laboratuvar ortamındaki gibi 
deneme/yanılma ile gözlem, verileri oranlama ve iç tutarlılık gibi problemler bu 
bağlamda neden-sonuç ilişkilerinin kurulmasındaki temel zorluklar olmaktadır. 
Örneğin, Türkiye’de 2005 ile 2011 yılları arasında Dünya Ticaret Örgütü veriler-
ine göre gelen turist sayısı 21,2 milyondan 31,4 milyon kişiye çıkması turizm ge-
lirlerinde (17,5 milyar ABD Doları) dünyanın en iyi 10 ülkesi arasına girmesine 
neden olmuştur. 2007-2013 yıllarında yine farklı göstergelerde ülkeye gelen tur-
ist sayıları yüzde 50 gibi oranlarda ciddi artışlar sergilemiş ve çeşitli araştırmalar 
bu artışı (Aslan A. , 2016) ekonomik büyümenin önemli bir etkeni olarak 
tanımlamıştır. Bir başka çalışma (Afonso-Rodriguez, 2017)  ekonomik 
büyümenin sağlam bir dayanağı olarak kabul edilen turizm sektörünün, Tü-
rkiye’nin özellikle Ortadoğu bölgesindeki çevre ülkelerinde yaşanılan 
olumsuzluklar, terör ve askeri çatışmaların etkisiyle daralmasının, ülkenin Gayri 
Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) düşüşünde yüzde 10 gibi bir paya sahip olduğunu 
hesaplamaktadır. Bu iki çalışmada da görüldüğü üzere turizm sektör gelirlerin-
deki ani artış ve azalmalar ekonomik büyümeyi olumlu ve olumsuz biçimde 
etkilemekte ancak, bu olumlu ya da olumsuz durumun geleceğinin nasıl şekille-
neceği ise kolayca cevap bulabilecek bir soru olmamaktadır.  

Metodoloji ve Literatür 

Turizm ve ekonomik büyüme ilişkisiyle ilgili (Antonakakis, Dragouni, & Filis, 
2015) yayılma etkisi endeksi kapsamında ve 1995-2012 döneminde aylık ver-
ilerle 10 farklı Avrupa ülkesi için yapılan dinamik analizlerde, turizmin 
ekonomik büyümeye olan etkisinde ilk olarak yön ve büyüklük açısından kayda 
değer bir etkileşim bulunamamıştır.  Turizmin yönlendirdiği ekonomik büyüme 
ve ekonomik odaklı turizm büyümesi hipotezleri zamana bağlı bulunmuştur. 
İkinci olarak, söz konusu bulgular, 2007 yılında başlayan mali kriz, 2010’da baş 
gösteren Avrupa Birliği (AB) borç krizleri gibi ekonomik faktörler ile doğrudan 
ilişkili bulunmuştur. 2009 yılından itibaren, Kıbrıs, Yunanistan, Portekiz ve 
İspanya’da oluşan ekonomik daralma, turizm sektörünü ve o ülkelerin ekonomil-
erini olumsuz etkilemiştir. 

Turizm ile ekonomik kalkınmanın etkileşimiyle ilgili 2005-2013 döneminde 34 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin panel verileriyle yürütülen bir başka 
çalışmada (Öztürk, 2016); turizm kalkınma verileri üzerinde, enerji tüketimi, 
hava kirliliği, sağlık harcamamaları ve ekonomik büyümenin (üretim 
artışlarının) etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tam modifiyeli sıradan en 
küçük kareler yöntemi (FMOLS) kapsamında yapılan analizde, sağlık harcama-
larının pozitif, enerji tüketiminin ise turizm göstergeleriyle negatif ilişkiye sahip 
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olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan, karbondioksit emisyonu verileri ve 
seçili bölgedeki turizm göstergeleri pozitif bir ilişki sergilemektedir.  

Bölgelerin kendilerine özgü yapılarıyla ilgili ekonomik büyümeyi etkileyen tur-
izm, enerji tüketimi ve siyasi istikrarsızlık gibi etkenleri Ortadoğu ve Kuzey Af-
rika ülkeleri (MENA) verileriyle neo-klasik büyüme bağlamında analiz eden 
(Tang & Abosedra, 2014), enerji tüketimi ve turizmin, bölgede ekonomik 
büyümeyi olumlu şekilde etkileyen önemli faktörler olduklarını saptamışlardır. 
Yapılan Ekonometrik analizler bölgeler özelinde incelenen etkenler arasında 
çeşitli etkileşimlerin varlığını ortaya çıkarmıştır. Zaman, gelir, çevresel etkenler, 
bölgelerin sosyo-ekonomik ve siyasi yapıları, ekonomik kriz gibi makro 
değişkenlerin büyüme ve turizm sektöründe olumlu ya da olumsuz etkisi 
bulunduğunu tespit eden çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 

Türkiye’deki mevcut durumla ilgili yerli ve yabancı çok sayıda çalışma vardır 
(Bayram [vd.], 2016). Bu çalışmalardan (Panahi, Mamipour, & Nazari, 2015) 
1970-2011 döneminde zamanla değişen parametre modeli (Kalman filtresi 
kapsamında) çerçevesinde, Türkiye’de turistlerin harcamalarındaki yüzde 1 
oranındaki artışın, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılayı yüzde 0,03 
oranında arttırdığını hesaplamışlardır. 

Bozgeyik ve Yoloğlu (2015), Türkiye’de turizm geliri ve GSYH arasındaki ilişkiyi 
2002-2014 dönemini nedensellik analizi yaparak incelemiştir.  Kısa gecikmel-
erde turizm gelirinin GSYH’nin nedeni olduğu, uzun dönemli gecikmelerde ise, 
GSYH’nin turizm gelirinin nedeni olduğu saptanmıştır.  

Kara ve arkadaşları (2012), Türkiye’de turizm gelirinin çeşitli makro ekonomik 
göstergeler ile ilişkisini 1992-2011 dönemini ele alarak incelemiştir. Ekonomik 
büyüme ve turizm geliri ilişkisi, cari işlemler dengesi ve turizm geliri ilişkisi ve 
reel döviz kuru ile turizm geliri ilişkisi olmak üzere üç farklı model kurulmuştur. 
Ekonomik büyüme ve döviz kurunda turizm gelirine doğru tek yönlü nedensellik 
ilişkisi saptanırken, turizm geliri ile cari işlemler dengesi arasında çift yönlü 
nedensellik elde edilmiştir. 

Turizm sektörünün Türkiye’nin ekonomik büyümesi üzerindeki etkisini Var An-
alizi yaklaşımı ile ele alan Bahar (2006), 1963-2004 dönemi verilerini 
kullanmıştır. Turizm sektörü gelirlerinden, ekonomik büyümeye doğru tek yönlü 
bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Yapılan kointegrasyon testi sonucunda tur-
izm gelirlerinin uzun dönemde ekonomik büyüme üzerinde etkisinin olduğu 
tespit edilmiştir. Turizm gelirindeki %1 birimlik artışın GSMH’da 0,16 birimlik 
bir artış meydana getirdiği gözlemlenmiştir. 

Yavuz (2006), 1992Ç1-2004Ç4 verilerini kullanarak, Türkiye’de turizm gelirl-
erinin ekonomik büyümeye etkisini, nedensellik analizi ve yapısal kırılmalı test 
yaparak analiz etmiştir. Yapısal kırılma analizi sonucunda Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla için 2000 Kasım krizi kırılma noktası olarak tespit edilmiştir. Turizm ge-
lirindeki ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki kırılmaların kalıcı etki yapmadığı 
vurgulanmıştır. Turizm gelirindeki artış ve ekonomik büyüme arasında neden-
sellik ilişkisi saptanamamıştır. 
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Turizm sektörünün Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini girdi-çıktı tablosu 
yardımıyla değerlendiren Dilber (2007), turizm sektörü talebinde meydana 
gelen artışın gerek sektör üretiminde gerekse ilişkili olduğu diğer sektörlerin 
üretim miktarında artışa neden olduğunu saptamıştır. Turizm sektörünün yarat-
tığı katma değerin belirlenmesinin, sektörün diğer sektörlerle bağlantı 
katsayılarının belirlenmesinin ve faktör yoğunluğunun saptanmasının ekonomi 
politikaları için önemi vurgulanmıştır. 

Kızılgöl ve Erbaykal (2008), Türkiye’de turizm gelirleri ile ekonomik büyüme 
ilişkisini nedensellik analizi yaparak ele almıştır. 1992Ç1-2006Ç2 dönemi verile-
rinin kullanıldığı çalışmada,  ekonomik büyümeden turizm sektörü gelirine 
doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu saptanmıştır. Turizm gelirinin 
Türkiye ekonomisi için önemli bir döviz kaynağı olduğu ifade edilerek, turizm 
sektöründeki artışı sağlamak amacıyla sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme 
hızının sağlanması gerektiği vurgulanmıştır.  

Türkiye’de ekonomik büyüme ve turizm geliri arasındaki ilişkiyi 1992-2003 dö-
nemi için ele alan Uysal ve arkadaşları (2004), turizm sektöründeki %10’luk sü-
rekli bir büyümenin GSMH’yi %3 arttırdığını saptamıştır. Ele alınan iki değişken 
arasında çift taraflı nedensellik ilişkisi elde edilmiştir. 

Türkiye’nin uzun dönem ekonomik gelişmesinde turizmin rolünü 1992-2007 dö-
nemini aylık veriler kullanarak ele alan Aslan (2008), yaklaşık 15 yıllık dönem 
boyunca Türkiye’deki turizm gelirinin ekonomik büyümeyi desteklediğini Johan-
sen eş bütünleşim ve Granger nedensellik testlerini uygulayarak elde etmiştir 

VERİ SETİ  

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisine ait turizm geliri ve GSYİH arasındaki ilişki 
2001Ç1-2016Ç3 döneminde üç aylık verileri kullanılarak analiz edilmiştir. Ver-
iler, Cari fiyatlarla GSYİH ve turizm geliri serileri, TÜİK resmi sitesinden elde 
edilmiştir. Bin dolar ölçeğinde verilen turizm geliri (Merkez Bankasından alınan 
www.tcmb.gov.tr., Erişim tar: 11.04.2017) üç aylık ortalama ABD doları satış fi-
yatı ile çarpılarak bin TL’ye dönüşümü yapılmıştır. Böylelikle her iki veri de bin 
TL cinsinden ifade edilmiş olup, çalışmada kullanılmak üzere doğal logaritmaları 
alınmıştır. Değişkenlerin başına L harfi getirilerek kısaltılması logaritmalarının 
alındığını, D harfinin getirilmesi ise; birinci farkı alınarak kullanıldığını ifade et-
mektedir. 

EKONOMETRİK MODEL 

Zaman serisinin durağanlığı, ekonometrik modellerde oldukça büyük önem 
taşımaktadır. Durağan olmayan seriler, durağan serilerin aksine, uzun dönemli 
bir ortalamaya sahip değildir, varyansı, ortalaması ve kovaryansı zaman boyunca 
sabit kalmaz (Gujarati, 2001). Durağan olmayan zaman serileri ile çalışılması 
sahte regresyon problemini ortaya çıkarabilmektedir (1974). Böyle bir durumda 
yapılan tahminler sapmalı olacaktır ve ele alınan büyüklükler ile elde edilen 
sonuçlar arasındaki gerçek ilişkiyi yansıtmayacaktır. Bu nedenle çalışmada önce-
likle turizm geliri ve GSYİH serilerinin durağanlığı incelenmiştir.  
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Birim Kök Testi uygulandıktan sonra, Türkiye’deki ekonomik büyüme ve turizm 
geliri serileri arasındaki eş bütünleşmenin, diğer bir değişle bu değişkenler 
arasında uzun dönemli bir ilişkinin, var olup olmadığını test etmek ve nedensel-
liğin yönünü belirlemek için eş bütünleşme testi ve nedensellik analizi uygu-
lanmıştır.   

Birim Kök Testi 

Ele alınan serilerin durağanlığını analiz etmek için Genişletilmiş Dickey-Fuller 
(ADF) testi tercih edilmiştir. Yapılan analizlerde, 𝐻0hipotezi serinin durağan 
olmadığını yani birim köke sahip olduğunu ifade ederken, 𝐻1hipotezi serinin bi-
rim köke sahip olmadığını, yani serinin durağan olduğunu ifade etmektedir. Bi-
rim kök testleri uygulanırken sabitli ve trendli, sabitli ve sabitsiz ve trendsiz 
modeller karşılaştırılmıştır ve sonuçlar aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir.  

Tablo 10: ADF Testi 
 ADF testi (düzey) ADF testi (birinci fark) 
Değişkenler Test istatistiği Kritik değer (%5) Test istatistiği Kritik değer (%5) 
Lturizm -2,608768 -3,489228 -3,106299 -1,946549 
LGSYİH -1,545493 -2,913549 -2,746026 -1,613181 

Yukarıda yer alan tablo incelendiğinde, değişkenlerin düzeyde durağan olmayıp 
birim kök içerdikleri,  birinci farkları alındığında ise durağan hale geldikleri 
görülmektedir. Diğer bir ifade ile değişkenlerin birinci dereceden bütünleşik 
oldukları saptanmıştır. 

 Serilerin bütünleşme derecelerinin aynı olması, serilerin birinci farkı 
alındığında durağan olmaları (I(1)), seriler arasında eş bütünleşme olup olma-
dığını analiz edebilmenin ön koşulunu sağlamaktadır. Bu çalışmada değişken-
lerin eş bütünleşik olup olmadıklarını analiz edebilmek için Johansen eş 
bütünleşme testi uygulanmıştır.  

Johansen Eşbütünleşme Testi  

 Düzeyde durağan olmayan değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket edip 
etmediklerini analiz eden Johansen eş bütünleşme testi gecikme uzunluğunun 
seçimine duyarlıdır. Schwars ve Akaike bilgi kriterleri göz önünde bulunduru-
larak uygun gecikme uzunluğunun 4 olduğu saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 2: Kısıtlanmış Eş bütünleşme Rank Testi (İz Testi) 
Boş hipotez Özdeğer İz istatistiği Kritik değer (0,05)  Olasılık 

r = 0 0,250699 19,23115 15,49471 0,0130 
r ≤ 1 0,036649 2,202919 3,841466 0,1377 

Tablo incelendiğinde sıfır hipotezi, yani iki değişken arasında eşbütünleşme 
olmadığı hipotezi, yüzde beş anlamlılık düzeyinde reddedilerek, değişkenler 
arasında eş bütünleşme olduğu sonucuna varılmıştır. Seriler arasında eş 
bütünleşme olması, seriler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu ifade et-
mektedir. Eş bütünleşme ilişkisi saptandıktan sonra, ele alınan seriler arasındaki 
nedensellik ilişkisi ve ilişkinin yönü araştırılacaktır. 
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Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ve Nedensellik Analizi   

Bu çalışmada Türkiye’deki ekonomik büyüme ve turizm geliri arasındaki neden-
sellik ilişkisi VEC (Vector Error Correction) modeli ile analiz edilecektir. Bu mod-
elin tercih edilmesinin nedeni: Türkiye ekonomisinde,  ekonomik büyüme ve tur-
izm harcamalarının eş bütünleşik olmasıdır. Değişkenlerin eş bütünleşik olduğu 
durumda Granger nedensellik testi geçersiz olacaktır ve böyle bir durumda da 
değişkenler arasındaki nedensellik analizinin VECM ile uygulanması daha uygun 
olacaktır (Granger, 1988) .   

Tablo 3: Nedensellik Analizi Sonuçları 
Nedenselliğin yönü Olasılık  

DLGSYİH → DLTURİZM 0,0841 
DLTURİZM → DLGSYİH 0,0000 

Nedensellik analizi sonuçları incelendiğinde, kısa dönemde, turizm gelirinin 
GSYİH’nin nedeni olduğu fakat GSYİH’nin turizm gelirinin nedeni olmadığı 
saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar neticesinde turizm gelirinin ekonomik 
büyümeyi dolaylı bir şekilde etkilediği söylenebilir. Bu sonuç Aslan (2008), Gün-
düz ve Hatemi (2005) ile Yıldırım ve Öcal (2004)’ın çalışmalarını da destekler 
niteliktedir.  

Sonuç 

Çalışmada, Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden turizm sektörü ile 
ekonomik büyüme arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişki incelenmiştir. Yapılan 
birim kök testi neticesinde değişkenlerin birinci farkları alındığında durağan 
hale geldikleri gözlemlenmiştir. Değişkenlerin aynı seviyede durağan olmaları 
sonucu Johansen eş bütünleşme testi uygulanmış ve turizm geliri ile ekonomik 
büyüme arasında uzun dönemli bir ilişkinin mevcut olduğu saptanmıştır. Daha 
sonrasında uygulanan Hata Düzeltme ile Granger Nedensellik analizinden, kısa 
dönemde,  turizm gelirinin büyümeyi teşvik ettiği sonucu elde edilmiştir. Yapılan 
analizler neticesinde turizm sektöründen elde edilen gelirin ekonomik büyüme 
üzerinde olumlu etkiler yarattığını söylemek mümkündür. Elde edilen bu sonuç 
çalışmanın literatür kısmında yer alan daha önce yapılmış çalışmalarla da 
örtüşür niteliktedir. Bu çalışma ile uzun dönemde turizm gelirinin ekonomik 
büyümeyi teşvik ettiği güncel veriler kapsamında bir kez daha kanıtlanmıştır. 
Elde edilen amprik bulgular, teorik çerçeve ve önceki çalışmalar ile 
karşılaştırıldığında modelin doğru kurulduğu görülmektedir. 

Son olarak çalışmanın bazı kısıtlarına değinmek gerekirse; bu çalışmada turizm 
geliri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir, büyümeyi etki-
leyeceği düşünülen ilave faktörler modele eklenerek elde edilen sonuçlar ayrıca 
test edilebilir. Siyasi, kültürel ve hatta bölgesel jeostratejik riskler her sektörde 
olduğu gibi turizm sektörünü ve dolaysıyla büyümeyi etkileyebilmektedir.  Bu 
bağlamda, yapılacak yeni araştırmalarla bu faktörler arası ilişkilerin yönü ve şid-
deti de elde edilecek bulgular çerçevesinde geniş bir perspektifte  tartışılmalıdır.    
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SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMIK BÜYÜME İLIŞKISI: OECD ÜLKELERI 
IÇIN BIR UYGULAMA 

Yrd. Doç. Dr. Emre Atılgan*, Doç. Dr. Hasan Murat Ertuğrul†,  

Doç. Dr. Dilek Başar‡ 

 

ÖZET 

Sağlık Yönlü Büyüme Hipotezi (SYBH) (Health-Led Growth Hypothesis), sağlık 
harcamaları ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki bulunduğunu öne 
sürmektedir. Bu çalışmada SYB Hipotezi 1995-2014 yılları verileriyle 34 OECD 
ülkesi için sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme değişkenleri kullanılarak test 
edilmiştir.  

Çalışmanın temel amacı SYB Hipotezinin OECD ülkeleri örneğinde sınanmasının 
yanında, ülkeler arasında sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme ilişkisi açısın-
dan farklılıkların ortaya konulmasıdır. Bu amaca bağlı olarak,  öncelikle 
değişkenlerin yatay-kesit bağımlılıkları CD ve BA-LM testleri ile analiz edilmiş ve 
test sonuçlarına göre yatay-kesit bağımlılıklarının olmadığını öne süren sıfır 
hipotezi reddedilmiştir. Yatay-Kesit bağımlılıklarının bulunmasının ardından, 
yatay-kesit bağımlılığına duyarlı olan CIPS Panel Birim Kök testi 
gerçekleştirilmiş ve değişkenlerin I(1) olduğu bulunmuştur.  Ayrıca yatay-kesit 
bağımlılığına duyarlı olan Durbin-Hausman testi sonuçlarına göre SYB hipotezini 
destekler nitelikte bir sonuç olarak, sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme 
arasında bir eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Diğer taraftan değişkenlere uy-
gulanan, yatay-kesit bağımlılığına duyarlı Eğim Heterojenliği testi sonuçları 
değişkenlerde eğim heterojenliği olduğunu ortaya koymuştur.  

Değişkenlerimizin bir taraftan yatay-kesit bağımlılıklarının olması, diğer taraf-
tan da eğim heterojenliğine sahip olmaları nedeniyle SYB hipotezinin test 
edilmesi için Dinamik CCEMGE (Dynamic Common Correlated Effects Mean 
Group Estimator) modeli kullanılmıştır. Dinamik CCEMGE modeli sonuçları SYB 
Hipotezinin OECD ülkelerinde geçerliliğini ortaya koymuştur. Ayrıca çalışma 
sonuçlarına göre sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 
ülkeler arasından farklılık göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Sağlık Yönlü 
Büyüme Hipotezi, Dinamik CCEMGE Modeli 

Key Words: Health Expenditure, Economic Growth, Health-Led Growth Hypoth-
esis, Dynamic CCEMGE Model 

1. GİRİŞ 

Sağlık Yönlü Büyüme Hipotezi (SYBH) (Health-Led Growth Hypothesis), sağlık 
harcamaları ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki bulunduğunu öne 
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sürmektedir. İlk olarak Mushkin (1962) tarafından öne sürülen sağlık harcama-
ları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, daha sonraları sıklıkla bilinen adıyla 
Sağlık Yönlü Büyüme Hipotezi (SYBH) olarak adlandırılmıştır.  

SYBH, daha sağlıklı bir toplumun, daha yüksek toplam faktör verimliliğine neden 
olacağını öne sürerek, insan sağlığının iyileşmesinin beşeri sermayeyi art-
tırdığpını, bu nedenle sağlık harcamaları artışı sonucunda arttırılacak insan 
sermayesinin sonuç olarak ekonomik büyümeye neden olacağını öne sürmekte-
dir (Atilgan, Kilic, & Ertugrul, 2016). Sağlıklı bir toplum daha uzun süre 
çalışabilecek, üretkenliği yüksek olacak, gelirler artacak ve genel olarak 
ekonomide insan sermayesinin etkinlik ve verimliği artacaktır (Schultz, 1999). 
Bu açıdan SYBH, Romer (1986), Lucas (1988),  Romer (1990), Barro (1991), 
BarroveLee (1994) çalışmalarının öncülüğünde gelişen içsel büyüme modelleri-
yle de yakından ilişkilidir. SYBH aşağıda Şekil 1’de görsel olarak sunulmaktadır. 

Şekil 1. Sağlık Yönlü Büyüme Hipotezi Sistematiği 

 

 

Bu çalışmada SYBH 1995-2014 yılları verileriyle 34 OECD ülkesi için sağlık 
harcamaları ve ekonomik büyüme değişkenleri kullanılarak test edilmiştir. OECD 
ülkelerini ilgilendiren çalışmalar genel olarak ilgili değişkenler arasındaki 
eşbütünleşmenin varlığı test etmektedir. GerdthamveLöthgren (2000), 1960-
1997 dönemi verilerini kullanarak 21 OECD ülkesi için sağlık harcamaları ile 
GSYİH’nın durağanlık ve eşbütünleşmesini incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlara 
göre, hem sağlık harcamaları hem GSYİH serileri durağan değildir ve seriler 
arasında eşbütünleşme bulunmaktadır. OECD ülkeleri için sağlığa dayalı büyüme 
hipotezini inceleyen bir başka çalışmada ise 1971-2004 dönemi için 20 OECD 
ülkesinde sağlık harcamaları ile ulusal gelir serilerinin durağanlık ve 
eşbütünleşme ilişkisi panel veri çerçevesinde değerlendirilmiştir (Baltagi & 
Moscone, 2010). Elde edilen sonuçlar, sağlık hizmetlerinin lüks mal olmaktan 
çok zorunlu bir mal olduğuna ve gelir esnekliğinin önceki çalışmalardan çok 
daha küçük olduğuna işaret etmektedir. Gözlemlenemeyen heterojenliği ve 
ülkeler arası bağımlılığı ele alarak mevcut literatüre önemli bir katkı sağlayan bu 
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çalışma, uzun dönemde sağlık harcamaları ile GSYİH arasında önemli bir ilişki ve 
eşbütünleşme olduğu sonucuna ulaşmıştır. Benzer şekilde Kumar (2013), 1960-
2007 yılları için 10 OECD ülkesinde yapmış olduğu sistem GMM analizi 
sonucunda reel GSYİH’nın sağlık harcamaları üzerinde istatistiksel olarak 
anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Buna göre, Panel 
Granger nedensellik testleri sağlık harcamaları ile GSYİH arasında iki yönlü 
nedenselliğin bulunduğunu işaret etmektedir. Bu amaçla, sağlık harcamalarının 
artırılmasına yönelik politikalar sonucunda toplumun refah düzeyinin artacağı 
savunulmaktadır. Bu çalışmada, benzerlerinden farklı olarak, SYBH’nin OECD 
ülkeleri örneğinde sınanmasının yanında, ülkeler arasında sağlık harcamaları ile 
ekonomik büyüme ilişkisi açısından farklılıkların ortaya konulması 
amaçlanmaktadır. 

2. VERİ VE YÖNTEM 

Çalışmada 1995-2014 yılları arasında 34 OECD ülkesi için sağlığa dayalı büyüme 
hipotezinin geçerli olup olmadığı test edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada sabit fi-
yatlarla kişi başına düşen sağlık harcamaları ve sabit fiyatlarla kişi başına gelir 
verileri kullanılmıştır. Sabit fiyatlarla kişi başına düşen sağlık harcamaları ver-
ileri OECD veri tabanından, sabit fiyatlarla kişi başına düşen GSYH verileri ise 
Dünya Bankası veri tabanından temin edilmiştir. Esneklik değerleriyle çalışmak 
için literatüre paralel olarak tüm değişkenlerin doğal logaritmaları 
kullanılmıştır. Aşağıda Tablo 1’de kullanılan verilerin tanımlayıcı istatistikleri 
sunulmaktadır. 

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişken Gözlem Ortalama Std. Sapma Min Max 
LGDP (Kişi Başına Düşen  
GSYH- Logaritma) 680 10.125 0.677 8.546 11.382 
LH (Kişi Başına Sağlık 
Harcaması-Logaritma) 680 7.614 0.864 4.491 8.981 

 Sağlığa dayalı büyüme hipotezini test etmek için (1) numaralı denklemde sunu-
lan model kullanılmıştır:  

LYit =λi𝑑𝑡 + α1iLHit + 𝑢it             (1) 

𝑢𝑖𝑡 = 𝜃𝑖𝑓𝑡 + 휀𝑖𝑡 ,                i=1,2,…,N and t=1,2,…T                          (2) 

Denklemde LY, kişi başına düşen GSYH’nın logaritmasını, LH kişi başına düşen 
sağlık harcalarının logaritmasını, , dt ve ft ise gözlemlenen ve gözlemlenemeyen 
ortak etkileri ve 휀𝑖𝑡 ise hata terimini göstermektedir. 

Uygulamalı analizde ilk önce seriler arasında yatay kesit bağımlılığı olup olma-
dığı araştırılmıştır. Yatay kesit bağımlılığı panel veri ekonometrisi için önemli bir 
problemdir. Geleneksel birinci nesil panel veri modellerinde hatalar arasında 
yatay kesit bağımlılığı olmadığı ve eğimlerinin homojen olduğu varsayılmakta 
idi. Ancak veri kaynakları geliştikçe daha yüksek zaman ve yatay kesit kullanımı 
başlaması ile yatay kesit bağımlılığı önemli bir sorun arz etmektedir.  Yatay kesit 
bağımlılığının önemsenmemesi bazı sorunlara yol açabilir. Bu sorunlardan bir 
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tanesi, eğer hatalar arasında yatay kesit bağımlılığı varsa geleneksel birim kök 
testleri sonuçlarında önemli ölçüde boyut olabilmesinin yanında, yatay kesit 
bağımlılığını dikkate almadan sabit ve değişen etkiler modellerinin kullanılması 
tutarsız ve yanlı sonuçlara yol açabilir (Sarafidis & Robertson, 2009). 

Yatay kesit bağımlılığını analiz etmek için, Pesaran (2004) tarafından önerilen 
CD testi ve yine Pesaran, Ullah, veYamagata (2008) tarafından önerilen yanlılığı 
düzeltilmiş LM testi (Bias adjusted LM test) kullanılmıştır.  

Serilerde yatay kesit bağımlılığı bulunduktan sonra, yatay kesit bağımlılığı dik-
kate alan ikinci nesil birim kök testi olan Pesaran (2007) tarafından önerilen 
CIPS birim kök testi kullanılmıştır.  

Serilerin birinci mertebeden durağan yani I(1) oldukları bulunduktan sonra ser-
iler arasındaki eş bütünleşme ilişkisi yine yatay kesit bağmlılığını dikkate alan 
ikinci nesil birim kök testi olan Westerlund (2008) tarafından önerilen Durbin 
Hausman eş bütünleşme testi kullanılarak analiz edilmiştir. Durbin Hausman 
testi yatay kesit bağımlılığını dikkate almak için panel (DHp) ve grup (DHg) 
olmak üzere iki testten oluşmaktadır. Temel hipotez eş bütünleşme olmaması 
biçiminde kurulmaktadır. DHp testinde otoregresif parametrelerin tüm yatay 
kesitler için aynı olduğu varsayılırken, DHg testinde otoregresif parametrelerin 
yatay kesitler arasında değişebileceği varsayılmaktadır.  

Seriler arasında eş bütünleşme ilişkisi bulunduktan sonra PesaranveYamagata 
(2008) tarafından önerilen eğim heterojenliği testi kullanılarak eğim hetero-
jenliği olup olmadığı test edilmiştir. Birinci nesil panel veri modellerinde eğimin 
homojen olduğu varsayılmaktadır. Eğer bu doğru değilse geleneksel panel veri 
tahmincileri yanlı olabilecektir. Yatay kesit ve zaman boyutu geniş olan panel-
lerde eğim genellikle homojen değildir (Im, Pesaran, & Shin, 2003; Pesaran & 
Smith, 1995). 

Eğim heterojenliği testi sonucu eğim heterojenliği bulunduğu için hem yatay 
kesit bağımlılığını hem de eğim heterojenliğini dikkate alan bir tahminci olan 
ChudikvePesaran (2015) tarafından geliştirilen Dinamik Ortak Korelasyon 
Etkileri Grup Tahmincisi (Dynamic Common Correlation Effects Mean Grup Esti-
mator- Dinamik CCEGM) modeli kullanılmıştır. Ortak Korelasyon etkileri grup 
tahmincisi CCEGM modeli ilk olarak Pesaran (2006) tarafından önerilmiştir. 
CCEGM modelinin dinamik versiyonunda modele açıklayıcı değişken olarak 
gecikmeli bağımlı değişkenin yanında yatay kesit ortalamalarının gecikmeleri de 
eklenmiştir. ChudikvePesaran (2015) de yeterli sayıda yatay kesit ortalamasının 
gecikmesi modele eklenirse dinamik CCEGM modelinin daha başarılı olduğu 
gösterilmiştir. Dinamik CCEGM modeli yatay kesit bağımlılığı ve eğim homo-
jenliğinin yanında yapısal kırılma ve durağan olmayan gözlemlenmeyen ortak 
faktörler durumlarında da daha başarılı sonular vermektedir.  

Dinamik CCEGM modeli aşağıda (2) numaralı denklemde gösterildiği şekilde ku-
rulmaktadır.   

𝑦𝑖𝑡 =𝛼0𝑖𝑦𝑖𝑡−1 + 𝛼1𝑖 + 𝛽𝑖𝑥𝑖𝑡 + ∑ 𝛿𝑖
𝑛
𝑗=1 �̅�𝑖𝑡−𝑗 + ∑ 𝜃𝑖

𝑛
𝑗=1 �̅�𝑖𝑡−𝑗 +𝜑𝑖𝑓𝑡 + 휀𝑖𝑡           (3) 
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Denklemde 𝑦𝑖𝑡 bağımlı değişkeni, 𝛼1𝑖 gruplar arasında zamanla değişmeyen het-
erojenliği yakalayan grup sabit etkilerini,𝑥𝑖𝑡 açıklayıcı değişkenler vektörünü, 
�̅�𝑖𝑡−𝑖 ve  �̅�𝑖𝑡−1 gecikmeli yatay kesit ortalamalarını, 𝛽𝑖  gözlemlenen değişkenlerin 
ülke spesifik eğimlerini, 𝑓𝑡 ise 𝜑𝑖 heterojen faktörü ile gözlemlenemeyen ortak 
faktörleri ve εit hata terimini göstermektedir. 

Uygulamalı analizde Dinamik CCEGM modelinin yanında CCEGM ve AMG (Aug-
mented Mean Group) modellleri de tahmin edilip sonuçların sağlaması 
yapılmaya çalışılmıştır.  

3. TAHMİN SONUÇLARI 

Çalışmada ilk önce değişkenler arasındaki yatay kesit bağımlılığı olup olmadığı 
incelenmiştir. Bu amaçla Pesaran (2004) tarafından önerilen CD testi ve yine 
Pesaranvd. (2008) tarafından önerilen yanlılığı düzeltilmiş LM testi (Bias ad-
justed LM test) kullanılmıştır. Yatay kesit bağımlılığı test sonuçları Tablo 2’de 
sunulmaktadır.  

Tablo 2. Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 

  Value 

CD Test 37.96* 

Bias Adjusted LM Test 165.9* 
* yüzde 1 anlamlılık düzeyini göstermektedir.  Boş hipotez yatay kesit 
bağımlılığı olmaması biçimindedir.  

Tablo 2’den izlenebileceği gibi her iki testte de yatay kesit bağımlılığı olmaması 
biçiminde kurulan temel hipotez reddedilmektedir. Sonuç olarak değişkenler 
arasında yatay kesit bağımlılığı vardır.  

Yayat kesit bağımlılığı bulunduktan sonra birim kök incelemesi için yatay kesit 
bağımlılığını dikkate alan Pesaran (2007) tarafından önerilen CIPS birim kök 
testi kullanılmıştır. CIPS testi sonuçları Tablo 3’te sunulmaktadır.  

Tablo 3. CIPS Birim Kök Testi Sonuçları 
  Düzey Birinci Fark 
 Sabit Sabit + Trend Sabit Sabit +Trend 
LY -1.475 -2.035 -2.977* -3.073* 
LH -2.067 -2.555 -3.944* -4.188* 

* Yüzde 1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. CIPS testi için temel 
hipotez birim kök içermesi biçiminde kurulmaktadır.  

Tablo 3’ten izlenebileceği gibi her iki değişkende birinci farkı alındıktan sonra 
durağanlaşmaktadır. Yani I(1)’dir.  

Serilerin I(1) oldukları tespit edildikten sonra değişkenler arasındaki 
eşbütünleşme ilişkisinin analizi için yine yatay kesit bağımlılığını dikkate alan 
Westerlund (2008) tarafından önerilen Durbin Hausman eş bütünleşme testi 
kullanılmıştır. Durbin Hausman eş bütünleşme testi sonuçları Tablo 4’te sunul-
maktadır.  
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Tablo 4. Westerlund Durbin-Hausman Test Sonuçları 
  Değer 
DHg 14.902* 
DHp 13.752* 

* yüzde 1 anlamlılık düzeyini göstermektedir.  Boş 
hipotez eş bütünleşme olmaması biçimindedir.   

Eş bütünleşme analizi sağlık harcamaları ile GSYH arasında eş bütünleşme ilişkisi 
olduğunu göstermektedir. Eş bütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonra 
PesaranveYamagata (2008) tarafından önerilen eğim heterojenliği testi 
kullanılarak eğim heterojenliği incelenmiştir. Eğim heterojenliği testinin 
sonuçları Tablo 5’te sunulmaktadır.  

Tablo 5. Eğim Heterojenliği (Slope Heterogeneity) Test Sonuçları 

 Value 

 𝑺𝒘𝒂𝒎𝒚�̂� 320.801* 

�̃� 8.286* 

�̃�𝒂𝒅𝒋 9.209* 

�̂� 37.780* 

�̂�𝒂𝒅𝒋 1.974** 

*, ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerini gösterir. Temel hipotez eğim 
homojenliği şeklindedir.  

Eğim hetorejenliği testleri sonuçları temel hipotez olan eğimin homojen olması 
durumunun reddedildiğini göstermektedir. Yani modelde eğimin heterojen 
olduğu ve eğim heterojenliğini dikkate alan tahmincilerin kullanılması gerektiği 
ortaya çıkmaktadır. Katsayı tahminleri için modelde hem yatay kesit bağımlılığı 
hem de eğim hetorejenliği bulunduğu için bu sorunları dikkate alan Dinamik 
CCEGME tahmincisi kullanılmıştır. Dinamik CCEGME tahmincisi sonuçları Tablo 
6’da sunulmaktadır.  

Tablo 6. Dinamik CCEMG Tahmincisi Sonuçları 
Bağımlı Değişken (LY) Katsayılar 

LY(-1) 0.585* 

LH 0.091** 

LY_Yatay Kesit Ortalama (-1) -0.570* 

LH_Yatay Kesit Ortalama (-1) 0.174 

C -0.188 

* ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerini göstermektedir.  
 

LH katsayısı beklentiler doğrultusunda pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur. Bu katsayının pozitif ve anlamlı olması sağlığa dayalı büyüme 
hipotezinin tuttuğunu göstermektedir.  Sonuçların güvenilirliğini test etmek için 
LH katsayısının uzun dönem değeri CCEGM ve AMG modelleri kullanılarak da 
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tahmin edilmiştir. Her 3 modelden elde edilen uzun dönem katsayılar Tablo 7’de 
sunulmaktadır.  

Tablo 7: Alternatif Modellerin Karşılaştırılması 

 Dinamik CCEGM CCEGM AMG 

LH 0.220** 0.252* 0.210* 

* ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Tablo 7’den izlenebileceği üzere LH katsayısı her 3 model için de benzer sonuçlar 
vermektedir. Bu sonuçların güçlü (robust) olduğunu göstermektedir. Dinamik 
CCEGM Modeli her bir ülke için de katsayıları vermektedir. İncelenen 34 OECD 
ülkesi için elde edilen katsayılar Tablo 8’de sunulmaktadır. Tablo 8 
incelendiğinde sağlığa dayalı büyüme hipotezinin 14 ülke için geçerli olduğu 
görülmektedir.  

Tablo 8: Dinamik CCEGM Modelinden Elde Edilen Ülke Katsayıları 

Ülke Katsayı Ülke Katsayı Ülke  Katsayı 

Avustralya 0.357* Macaristan 0.267** Polonya 0.675*** 

Avusturya 0.494** İzlanda 0.048 Portekiz 0.353*** 

Belçika -0.242 İrlanda 1.810* Slovakya 0.369* 

Kanada 0.852 İsrail 0.354 Slovenya -0.094 

Şili 0.207 İtalya 1.033* İspanya -1.885 

Çek Cumhuriyeti 0.958** Japonya 0.039 İsveç 0.019 

Danimarka 0.479*** Kore Cum. 0.535* İsviçre 0.016 

Estonya 0.036 Lüksemburg 0.176** Türkiye 1.198** 

Finlandiya 0.787 Meksika -0.193 A.B.D. -3.111 

Fransa -0.332 Hollanda 0.052 Birleşik Krallık -1.674 

Almanya 0.897* Yeni Zelanda -0.224 

Yunanistan 0.501 Norveç 0.037 

*,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 
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TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜNE KATILIMDA BÖLGESEL FARKLILIKLARIN ANALİZİ 
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ÖZET 

Bölgesel kalkınma konusu, makro anlamda büyüme ve kalkınmanın temeli ola-
rak görülmektedir. Özellikle ekonomik coğrafya modellerinin etkisiyle bölgesel 
kalkınma kavramının rolü daha da önemli hale gelmiştir. Kalkınmanın yerelleş-
mesi konusu ise bölgesel kalkınma farklarının giderilmesi hususunu bir kez daha 
gündeme getirmiştir. 

Türkiye’de bölgesel farklılıklar erken cumhuriyet döneminden itibaren önem-
senmiş, akademisyenler ve politika yapıcıları tarafından tartışılmıştır. Çoğu kal-
kınma planı çerçevesinde, bölgesel farklılıklara özel bir önem atfedildiğini gör-
mekle beraber, Türkiye genelinde bölgesel farklılıklar giderilememiştir. 

Bu çalışma işgücüne katılımda bölgesel farklılıkların incelenmesini amaçlamak-
tadır. Söz konusu inceleme için TÜİK’ten elde edilecek bölgesel istatistikler kul-
lanılacaktır. Temel amaç, iş gücüne katılımda bölgesel farklılıkların temelinde ya-
tan nedenleri analiz edebilmek ve böylece bu farklılıkların giderilebilmesi için 
doğru politika önermelerinde bulunabilmektir. 

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Ekonomik Büyüme, İşgücüne Katılım 
Oranı 

Abstract 

Regional development has been viewed as a fundamental factor for macro-eco-
nomic growth and development, especially in recent decades with the introduc-
tion of economic geography models. The localization of the development pheno-
mena has once again showed that it is important to diminish regional disparities.  

Regional disparities in Turkey have been an important topic since the early re-
publican period and it is widely discussed by academics and also by policy ma-
kers. We observe special attention to regional disparities in almost all develop-
ment plans. However, regional disparities still persist.  

In order to analyse the differences between regional LFPR, regional statistics de-
rived from the Turkish Statistical Institute (TurkStat) are utilized. The main ob-
jective is to understand the basic reasons to disparities in LFPR. 

Key Words: Regional Development, Economic Growth, Labor Force Participa-
tion Rate 
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1. GİRİŞ 

Bölgesel kalkınma konusu, makro anlamda büyüme ve kalkınmanın temeli ola-
rak görülmektedir. Özellikle ekonomik coğrafya modellerinin etkisiyle bölgesel 
kalkınma kavramının rolü daha da önemli hale gelmiştir. Kalkınmanın yerelleş-
mesi konusu ise bölgesel kalkınma farklarının giderilmesi hususunu bir kez daha 
gündeme getirmiştir. 

Türkiye’de, erken cumhuriyet dönemlerinden itibaren gerek akademik çalışma-
larda, gerekse de politika yapımında sıklıkla konu edilen bölgesel farklılıklara 
ilişkin çalışmaların, özellikle planlı ekonomi modellemesine geçilmesiyle birlikte 
daha da artması söz konusudur. Ne var ki, çoğu kalkınma planı çerçevesinde böl-
gesel farklılıklara özel bir önem atfedilmesine rağmen, Türkiye genelinde bölge-
sel farklılıklar giderilememiştir (TÜSİAD, 2008). 

Türkiye’de bölgesel farklılık ve eşitsizlikleri neredeyse ekonominin tüm boyut-
larında göz ve farklılıkları hemen hemen tüm ekonomik boyutlarda gözlemlen-
mektedir. İşgücüne Katılım Oranları (İKO), bölgesel kalkınma anlamında son 
derce önemliyken, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının açıklanmasında kullanıla-
bilecek somut bir gösterge olarak görülmektedir. Bu çalışma işgücüne katılımda 
bölgesel farklılıkların incelenmesini amaçlamaktadır. 

İşgücüne katılım oranı, ekonomik olarak aktif nüfusun, yani çalışmakta olanlar 
ve iş arayanların toplamının, çalışabilecek yaşta olan toplam nüfusa oranı olarak 
tanımlanmaktadır (ILO, 2015).  Çalışılabilecek yaş kavramı her ülke için küçük 
farklılıklar gösterse de genellikle 16-64 yaş aralığı olarak tanımlanmaktadır. 
Türkiye'de bölgeler arasında İKO’da ciddi farklar gözlemlenmektedir. Benzer şe-
kilde, İKO’da büyük bir cinsiyet ayrımı da bulunmaktadır. Grafik 1, 2015 yılı için 
Türkiye'nin Düzey I bölgelerinde işgücüne katılma oranını göstermektedir. 

Grafik 1. Türkiye’de Düzey I Bölgelerinde İşgücüne Katılım Oranı 

 

Kaynak:  Bu grafik TÜİK verileri ile yazarlar tarafından oluşturulmuştur 
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Türkiye’de Düzey I bölgeleri arasında ciddi oranda İKO farklılaşması gözlenmese 
de, Düzey II bölgeleri arasında, özellikle cinsiyet ve mesleki farklılaşmalar an-
lamlıda ciddi bir ayrım bulunurken, bu farklılıkların da zaman içerisinde yüksek 
düzeyde oynaklık göstermesi söz konusudur. Eğitim, özellikle kadınların işgü-
cüne katılımını önemli derecede etkileyen bir değişkendir. Bu nedenle, işgücüne 
katılım oranlarındaki bölgesel ve cinsiyete bağlı farkların azaltılmasının, bölge-
ler arası üretim ve işsizlik oranları farklılıklarının azaltılmasından daha önemli 
bir politika hedefi olduğunu düşünüyoruz. İKO’nun arttırılması ve bölgeler arası 
İKO farklılaşmasının azaltılması neticesinde, göç, yeni iş yaratılamsı, kişi başı ge-
lir ve işsizlik oranları açısından ileri ve geri yönlü bağlantılar kurulacaktır.   

Bu çalışma işgücüne katılımda bölgesel farklılıkların incelenmesini amaçlamak-
tadır. Söz konusu inceleme için TÜİK’ten elde edilen bölgesel istatistikler kulla-
nılmaktadır. Çalışmamızda temel amaç, iş gücüne katılımda bölgesel farklılıkla-
rın temelinde yatan nedenleri analiz edebilmek ve böylece bu farklılıkların gide-
rilebilmesi için doğru politika önermelerinde bulunabilmektir. 

2. VERİ SETİ ve YÖNTEM 

Bu çalışmada Türkiye’de Düzey 1, 2 ve 3 için, 2008-2015 yıllarını kapsayan veri-
ler TÜİK Bölgesel İstatistikler veri tabanından elde edilmiştir. Çalışmada kullanı-
lan veri setine ilişkin özet istatistikler ve bölgelerin toplam üretimden sektörel 
olarak aldıkları paylar sırasıyla Tablo 1 ve 2’de gösterilmektedir.  

Tablo 1. Özet İstatistikler (Coğrafi Bölge Dağılımında 2008-2015 Yılları Ortala-
ması) 

Bölge İKO Nüfus 
Yoğunluğu 

Enflasyon Erkek 
İKO 

Kadın 
İKO 

Net Göç 
Hızı 

Kişi Başı 
GSYİH 

Marmara 50.8 616.5 7.9 71.6 30.2 6.7 10205.8 

Ege 52 161.7 8 71.3 33.4 2 11841.7 

İç Anadolu 47.8 84 8.2 70.8 25.8 -1.8 7335 

Karadeniz 54 70.1 8 69.5 39.4 -3.9 - 

Akdeniz 51.1 111.8 8 72.7 30.5 0.6 7145.8 

Doğu 
Anadolu 

49.3 39.9 8.3 71.4 28 -13.7 5425.8 

G. Doğu 
Anadolu 

38 113.3 8.4 65.3 12.3 -6.3 8641 

Kaynak: TÜİK Bölgesel İstatistikler 
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Tablo 2. Üretimde Sektöre Paylar (Coğrafi Bölge Dağılımında 2008-2015 Yılları 
Ortalaması) 

Coğrafi Tarım  
GSYİH 
(%) 

Sanayi 
GSYİH 
(%) 

Hizmet 
GSYİH 
(%) 

Tarım 
istihdam 
(%) 

Sanayi 
İstihdam 
(%) 

Hizmet 
İstihdam 
(%) 

Marmara 8.9 32.3 58.6 17.6 34.1 48.2 

Ege 13.6 27.1 59.3 28.6 25.1 46.1 

İç Anadolu 15 24.6 60.3 25.8 22.8 51.3 

Karadeniz 15.1 25.1 59.6 45.4 17.5 36.9 

Akdeniz 15.7 20.7 63.5 28.5 20.6 50.7 

Doğu 
Anadolu 

19.7 16.5 63.7 46.6 14.3 39 

G. Doğu 
Anadolu 

16.8 25.7 57.3 24.3 27.7 50.8 

Kaynak: TÜİK Bölgesel İstatistikler 

Çalışmamızda Türkiye’de İKO’nın bölgeler arasında farklılaşması, dinamik bir 
modelleme sürecinde ele alınmaktadır. Ekonomide birçok konu doğası gereği di-
namiktir. Dinamik süreçler statik modellerle incelendiğinde elde edilen sonuçla-
rın doğru olması mümkün değildir. Bu nedenle sıklıkla dinamik analize ihtiyaç 
duyarız. Dinamik analizle incelenmesi gereken konulara örnek olarak; talep, iş-
gücü, yatırım, firma vb. modeller verilebilir. Dinamik analizde temel nokta ba-
ğımlı değişkenin gecikmeli değerlerinin modele eklenmesidir. 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛿𝑦𝑖(𝑡−1) + 𝛽𝑥𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 𝑖 = 1,… ,𝑁𝑣𝑒𝑡 = 1,… , 𝑇 

 (1) 

Burada 휀𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝑣𝑖𝑡 olmak üzere, 𝑦𝑖𝑡 ve 𝑦𝑖(𝑡−1),  𝜇𝑖  ile ilişkilidir.  Böyle bir du-

rumda En Küçük Kareler(EKK), Sabit Etkiler Panel Veri Modeli (SE)  ve Rassal 
Etkiler Panel Veri Modeli (RE) modellerini  kullanmak mümkün değildir. Bu so-
runla başa çıkabilmek için üretilmiş yöntemlerden biri ve literatürde belki de en 
çok tercih edileni GMM’dir. GMM tahmin edicisi özellikle dinamik veri setleri ve 
N>T durumu ile başa çıkmak üzere tasarlandığı için tutarlı sonuçlar üretebilmek-
tedir.  Arrelano ve Bover (1995) ve Blundell ve Bond (1998) ise modeli geliştire-
rek sistem-GMM modelini literatüre kazandırmıştır. Bu yöntem birinci fark dö-
nüşümünü kullanır. Bu sayede değişkenlerin gecikmeli değerlerinin hata teri-
mine ortagonal kalması ve böylelikle enstrüman olarak kullanılabilmesi sağlan-
mış olur. Ancak verinin dengesiz olması durumunda fark alma işlemi verideki 
boşlukları derinleştireceği için problem yaratabilir. System GMM modelinde ise 
ileriye dönük ortagonal sapma kullanılır. Yani gelecekteki tüm gözlemlerin orta-
lamaları ile farklılıklar önemlidir. Dolayısıyla son gözlem hariç bu çıkarma işlemi 
gerçekleştirilebilir ve veri kaybı minimize edilmiş olur. Difference GMM modeli 
bağımlı değişkeni tahmin ederken fark modeli kullanır. Bu durum temelde ba-
ğımlı değişkenin geçmişteki değişimlerinin bugünkü değerini etkilediğini ima 
eder. System GMM modeli ise farkları seviyeleri belirlemek için kullanır, yani bu 
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modele göre bağımlı değişkenin bugünkü değeri değişkenin geçmiş değerlerin-
den etkilenmektedir. 

Denklem 1 ile gösterilem model çerçevesinde çalışmamızın bağımlı değişkeni 
Bölgesel İKO olarak ele alınmıştır. Açıklayıcı değişkenler ise sırasıyla; bir gecik-
meli İKO, Eğitim düzeyi değişkenli (Lise), eğitimli kadın oranı (Üniversite), ba-
ğımlılık oranı, yoksulluk oranı, enflasyon oranı, nüfus yoğunluğu, Sektörel üretim 
payları değişkeni (=1 eğer>%50 Toplam Üretim) ve bölgesel kukla değişkenler-
dir.  

3. MODEL TAHMİNİ ve SONUÇLAR 

Yukarıda denklem 1 ile ifade edilen Dinamik GMM modeli tahmin sonuçları aşa-
ğıda Tablo 3’de belirtilmektedir.  Düzey 1 (coğrafi bölgeler), düzey 2 (12 endüst-
riyel bölge) ve düzey 2 (26 endüstriyel bölge) için tahmin sonuçları bölgesel et-
kilerin görülebilmesi ve sağlamlık sınaması elde edilebilmesi amacıyla tekrarlan-
mıştır. Sonuçlar genel anlamda tutarlıdır. 

Tablo 3. Model Tahmin Sonuçları 

 

Analiz sonuçlarına göre iş gücüne katılma oranı dinamik etkileri olan bir değiş-
kendir ve kendi gecikmelerinden etkilenmektedir. Diğer taraftan toplulaştırılmış 
veriler için eğitimli kadın oranı, bağımlılık oranı, enflasyon oranı, nüfus yoğun-
luğu ve sektörel etkiler İKO üzerinde anlamlı etkiye sahiptir. 

  

Değişkenler iko 

  

L.iko 0.450*** 

 (0.167) 

Eğitim düzeyi (lise) -0.0579 

 (0.176) 

Eğitimli kadın oranı (üni) 0.200*** 

 (0.0693) 

Bağımlılık oranı -0.0789** 

 (0.0398) 

Yoksulluk oranı 0.0330 

 (0.0568) 

Enflasyon oranı 0.595*** 

 (0.149) 

Nüfus yoğunluğu 0.00283* 

 (0.00166) 

Tarım 16.934*** 

 (5.904) 

Sanayi baz 

  

Hizmet -3.093*** 

 (0.934) 

Bölgesel kukla değişkenler Var*** 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Bölgesel olarak incelendiğinde, her bölge için farklı dinamiklerin etkili olduğu 
gözlemlenmiştir. Sonuçlar coğrafi düzeyde ve endüstri düzeyinde (düzey 1-2-3) 
tutarlı bulunmuştur. İKO artırmaya yönelik politikalar oluşturulurken bölge di-
namikleri göz önünde bulundurulmalıdır. 
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EKONOMİK KRİZLERİN ÇALIŞMA HAYATINDA MEYDANA GETİRDİĞİ 
ETKİLER VE SONUÇLARI 

Öğr. Gör. Ayşegül SARI* Öğr. Gör. Oğuz AKPINAR 

 

ÖZET 

Bu çalışmada ülkemizde meydana gelen ekonomik krizlerin çalışma hayatına 
olan etkileri ve bu etkiler neticesinde meydana gelen sonuçlar ele alınmıştır. 
Çalışmanın birinci bölümünde, ekonomik kriz kavramının tanımı, nedenleri, 
meydana geliş aşamaları, krizin ekonomideki karar alıcılar üzerinde etkileri 
üretim faktörleri açısından, bilhassa girişimci ve emek açısından değer-
lendirilecektir. İkinci bölümde; esneklik, iş güvencesi, istihdam kavramları 
üzerinde yoğunlaşılmak suretiyle çalışma hayatı inceleme bulmuştur. Bu an-
lamda ekonomik krizin meydana gelmesiyle çalışma hakkı, adil ücret hakkı, 
sosyal güvenlik hakkı gibi sosyal devlet olmanın gereği olan sosyal haklar 
işlevlerini yitirmeye başlamış, çalışma koşulları esnemiş ve bunun sonucunda da 
iş güvencesi ile çalışan işçi sayısında azalış, kayıt dışı çalışan işçi sayısında ise 
artış meydana gelmiştir. Bu durum istihdam edilen işçilerin kayıt altına alınması 
güçlüğünü doğurmuştur. Sonuç bölümünde ise, ekonomik krizlerin çalışma 
hayatında meydana getirmiş olduğu sonuçlar işçi ve işveren açısından değer-
lendirilmiştir. Bu sonuçlar, işveren açısından geçici iş ilişkisi kurma yoluna 
başvurması, işçi ile olan iş ilişkisine son verirken iş güvencesinin olması duru-
munda geçerli bir neden ileri sürmesinin zorunlu olması, toplu işçi çıkarmak zo-
runda kalması olarak; İşçi açısından ise kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinden, 
ücret garanti fonundan yararlanması olarak değerlendirilmektedir. Sonuç olarak 
ekonomik krizlerin meydana gelmesi çalışma hayatını çok farklı perspek-
tiflerden etkilemiştir ve küreselleşme ile birleşmesi durumunda ise, etkileri ve 
sonuçları daha ciddi boyutlara ulaşmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İş Güvencesi, Ekonomik Kriz, Küreselleşme, İstihdam, 
Esneklik 

THE EFFECTS AND CONCEQUENCES OF THE ECONOMIC CRISIS IN THE 
WORKING LIFE 

Abstract 

In this study, effects of the economic crises in Turkey on the working life and the 
consequences of these effects are discussed. In the first part of this study, defini-
tion of economic crisis, its reasons, the stages of occurance, the effects on the 
decision makers of the economy will be evaluated in terms of production factors, 
especially entrepreneur and labor. In the second chapter; focused on flexibility, 
job security and employment concepts and they are reviewed based on working 
life. In this sense, due to the economic crisis, the social rights such as the working, 
a fair welfare and social security have ceased to function. That results with the 
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working conditions are affected as the number of workers with job security has 
decreased and number of off the record workers are increased. This situation has 
created the difficulty of registering the employed workers. In the conclusion sec-
tion, conclusions of the economic crises have brought to the working life have 
been evaluated in terms of workers and employers. These results include the 
need to resort to establishing a temporary business relationship for employer, 
the necessity of putting a valid reason in case of job safeguard while putting an 
end to business relationship with the worker. In terms of workers, it is consid-
ered as benefiting from the wage guarantee fund from the short work and unem-
ployment benefit. As a result, the economic crises have affected the working life 
from very different perspectives and in the case of globalization, its effects and 
consequences have leads more seriously problems. 

Keywords: Job Security, Economic Crisis, Globalization, Deploy, Flexibility 

GİRİŞ 

Ekonomik kriz kavramı, geride bıraktığımız yüzyılda adından çokça söz ettirmiş 
bir olgudur. Ortaya çıktığı ekonomik ortam, tesir ettiği farklı ekonomik unsurlar 
ve hızla küreselleşmekte olan dünya ölçeğinde farklı ülkelerin ekonomilerine 
yapmış olduğu etki gözönüne alındığında üzerinde hassasiyetle durulması ger-
ektiği aşikardır. 

Ekonomik krizin bu denli önemli olması onun farklı açılardan incelenmesini ger-
ekli kılmıştır. Bu sebeple çalışmamızda da özellikle ekonomik krizin çalışma 
hayatındaki etkilerini ve bu etkiler neticesinde meydana gelen sonuçları 
incelemeye çalıştık. Birinci bölümde, ekonomik kriz kavramı, ekonomik krizin 
özelliklerinin neler olduğu, ekonomik kriz çeşitlerini oluşturan finansal ve reel 
krizlerin bölgesel çapta gerçekleştiği varsayılarak değerlendirilmiştir. Ardından 
ekonomik krizler ile küreselleşme arasındaki bağlantıdan yola çıkarak bütün dü-
nyayı farklı ölçeklerde de olsa etkisi altına almış olan 1929-1932 Büyük Buhran, 
1973 Petrol Krizi, 1997 Doğu Asya Mali Krizi ve 2008 Ekonomik Krizi 
incelenmiştir. 

İkinci bölümde ise, çalışma hayatının yaşanan ekonomik krizlerden nasıl 
etkilendiği ve başa çıkabilmek için nasıl önlemler alındığı üzerinde genel 
hatlarıyla durulmuştur. Ekonomik kriz ve küreselleşme ile birlikte çalışma 
hayatına pek çok yeni kavram dahil olmuştur. Bunlardan en önemlisi elbetteki 
esnekliktir. Esnekliğin uygulanmasıyla birlikte iş sözleşmelerinde esaslı değişi-
klikler yaşanmaya başlanmış ve krizlerden en az etkilenmek için esnek çalışma 
uygulamalarına da başvurulmuştur. Fakat ekonomik krizler buna rağmen 
çalışma hayatında pek çok değişikliğin olmasına sebep olmuştur. Özellikle 
kayıtdışı istihdamın artarak ülkedeki çalışan sayısının resmi olarak tespit 
edilmemesi, işsizliğin ve buna bağlı olarak yoksulluğun artması, sendikaların güç 
kaybetmesi örnek olarak verilebilecektir. Sadece genel anlamda çalışma hayatı 
değil iş ilişkisinin iki ana unsuru olan işçi ve işveren üzerinde de çeşitli yansıma-
lar meydana getirmiştir. Dolayısıyla ekonomik kriz en önemli etkisini sosyal 
devlet olmanın bir gereği olan sosyal hakların kullanımını zorlaştırması olarak 
göstermiştir. 
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1. MODERN DÜNYANIN EKONOMİK KRİZLERİ 

1.1. Ekonomik Kriz Kavramı 

Kriz kelimesi, pek çok bilim dalında kendisine yer edinmiş ve sıkça zikredilmekte 
olan bir kavramdır. Krizi, önceden fark edilmesi güç, ani olarak ortaya çıkan ve 
ortaya çıktıktan sonra etkilediği ortamda derin değişikliklere neden olabilen bir 
olgu olarak tanımlayabiliriz.(Darıcan, 2013: 39) Kriz kavramının ekonomide 
kendine yer edinmiş tanımı ise; mal, hizmet, üretim faktörü ya da finansal 
piyasalar gibi ekonominin herhangi bir dişlisinde veya genel olarak ekonomiyi 
tüm hatlarıyla içine alan fiyat ya da miktar dalgalanmalarının kabul edilebilir bir 
sınırın ötesinde bir şiddete maruz kalması olarak ifade edilebilir.(Kibritçioğlu, 
2001: 1) ekonomik krizler sahip oldukları özellikler, meydana geliş aşamaları ve 
doğrudan ve dolaylı olarak etkilediği ekonomik unsurlar dolayısıyla her biri 
şahsına münhasır olarak değerlendirilmesi gereken olgulardır. 

1.2. Tipik Bir Ekonomik Krizin Özellikleri 

Ekonomik krizlerin en tipik özelliği, önceden tahmin edilebilmesi ya da bilinmesi 
güç bir anda meydana gelişidir. (Aktan, Şen, 2001: 1) 

 Ekonomik krizler, kişi ve organizasyonlar açısından tehlike ve tehdit unsuru ol-
masının yanı sıra fırsatlar yaratabilme becerisine de sahiptir. 

Ekonomik krizler, kişi ve organizasyonların ona nasıl tepki verdiğine bağlı olarak 
kısa ya da uzun vadede ekonomi üzerinde etkili olabilir. 

Ekonomik krizler, belirli bir sektörde etkisini gösterip ilişkili diğer sektörler ve 
nihayetinde ekonominin bütününü etkisine alan bir hastalığa dönüşebilir. 
Ekonomik kriz olgusunun bu sektörler arası geçişken yapısı, küreselleşen dünya 
ekonomisini göz önüne aldığımız zaman herhangi bir ülke kaynaklı bir krizin ra-
hatlıkla dünya üzerindeki birçok ülke ekonomisini de etkisi altına alabileceğini 
yakın geçmişte yaşanmış tecrübeleri de göz önüne alarak ifade edebiliriz.    

1.3. Ekonomik Kriz Çeşitleri 

   1.3.1. Finansal Kriz 

Finansal kriz, finansal sistem içinde ortaya çıkan ve sistemin fon arz ve talebi, 
kredi tahsisi, varlık değerlemesi ve ödemeler gibi fonksiyonları açısından 
işlerliğini kesintiye uğratan bir şok olarak tanımlanabilir. (Demir, 1999: 65) fi-
nansal krizler, ulusal paraya güvenin hızla kaybolması neticesinde spekülatif 
fonların ülke dışına kayması ve bu konuda Merkez Bankasının müdahalelerinin 
yetersiz kalması suretiyle gerçekleşen para (döviz) krizleri, finansal sisteme olan 
güvendeki azalma sebebiyle tasarruf sahiplerinin mevduatlarına hücum et-
mesini ve bankaların bu talebi yerine getirememesi suretiyle oluşan bankacılık 
krizleri, dış borçların anapara ve faizlerinin ödenmesinde yaşanılan darboğazlar 
olarak kendini gösteren dış borç krizleri ve politik ve sosyal yaşamın 
değişkenliğinden kaynaklanan daha geniş ve diğerlerini de içine alan bir tür 
olarak  sistematik finansal krizler şeklinde ortaya çıkabilir. (Arslanoğlu, 2013: 
6,7,8) 



440 
 

 1.3.2. Reel Kriz 

 Reel kriz, üretimde ve/veya istihdamda meydana gelen daralmalar şeklinde 
kendini gösteren kriz türüdür. (Kibritçioğlu, 2001: 174) Reel krizleri, mal ve hiz-
met piyasasında meydana gelen sürekli fiyat artışlarının belirli bir hududu 
aşması şeklinde kendini gösteren enflasyon krizleri ve mal ve hizmet ya da iş 
gücü piyasalarında üretim açısından ciddi bir daralma olarak ortaya çıkan dur-
gunluk krizleri olarak ikiye ayırabiliriz. (Arslanoğlu, 2013: 5) 

 1.4. Ekonomik Küreselleşme 

Ekonomik bir kavram olarak küreselleşme, bir yandan mal ve hizmetlerin, diğer 
yandan bilgi ve sermayenin ülkeler arasında serbestçe hareketi olarak tanımlan-
abilir. (Payaslıoğlu, 2002: 4). Friedman’a göre küreselleşme her biri diğeriyle 
örtüşen ve etkileşim halinde olan üç denge üzerine kurulmuş bir sistemdir. Bun-
lardan ilki ulus devletler arası denge, ikincisi ulus devletler ve küresel piyasalar 
arasında varlık gösteren denge ve sonuncusu ise bireyler ve ulus devletler 
arasında oluşmuş dengedir. Bu üçlü etkileşim sayesinde günümüzde, sadece 
süper güç devletler ve süper piyasalar değil süper güçlendirilmiş bireyler de 
ekonomik küreselleşmenin yeni aktörleri olarak dünya ekonomisinde etkin rol 
oynamaktadırlar. (Friedman, 2000: 36) Dünya ekonomisine yön veren piyasa ak-
törlerinin küreselleşme paralelinde yeniden yapılanması, ekonomik krizlerin 
etkilerinin ve boyutlarının bu doğrultuda değerlendirilmesini gerekli kılmak-
tadır. 

1.5. Son Yüz Yılın Başlıca Küresel etkili Ekonomik Krizleri 

1.5.1. 1929-1932 Büyük Ekonomik Buhranı 

  1929 yılında başlayarak, 1930’lu yıllar boyunca etkileri devam etmiş olan global 
ölçekli ekonomik krizdir. Makineleşmenin etkisi ile aşırı üretim ve buna karşılık 
talep yetersizliği sonucu ortaya çıkmıştır. Dünya üzerinde 50 milyonu aşan in-
sanın işsiz kalması, toplam üretimin %42, dünya ticaretinin de %65 dolaylarında 
daralması sonuçlarını doğurmuştur. (Wikipedia, 2017) 

 1.5.2. 1973 Petrol Krizi 

 15 Ekim 1973 tarihli Yom Kippur Savaşında ABD’nin İsrail’i desteklemesi so-
nucu Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Birliği (OPEC)’nin bunu sebep göstererek 
petrol ambargosu ilan etmesi ile ortaya çıkan hadisedir. Ambargo ile ABD ve 
İsrail’in yanında tavır sergileyen ülkelere petrol ihracı durdurulmuş, neticede 
petrol fiyatlarında kısa sürede büyük bir artış gözlenmiş ve netice olarak dünya 
borsalarında büyük bir çöküş meydana gelmiştir. (Stratejik Analiz, 2017) 

1.5.3. 1997 Doğu Asya Mali Krizi 

   1980 yılından itibaren başta Kaplan ekonomileri olarak adlandırılan Tayland, 
Malezya, Endonezya, Güney Kore ve Hong Kong olmak üzere Aysa ülkelerinin 
merkez bankaları ekonomide yüksek faiz politikası izlemeye başlamış ve bir 
sonuç olarak yabancı sermaye için bir cazibe merkezi haline gelmişlerdir. Krizin 
kendini göstermesi, ABD merkez bankası FED ’in para politikası değişikliği ile 
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başlamıştır. FED’ in kısa vadeli tahvil alım faizlerini arttırması ABD’yi 
yatırımcılar açısından daha cazip hale getirmesiyle beraber sermaye Aysa 
ülkelerinden hızla kaçmaya başlamış ve dolar aşırı değerleniştir. Çoğu yabancı 
sermaye ile beslenmiş ve dolar ile borçlanmış olan Asya şirketleri borç batağına 
sürüklenmiş, netice olarak ekonomilerde işsizlik artışı ve yatırım düşüşü ile 
Doğu Asya mali krizi ortaya çıkmıştır. (Çiftçi: 2016) 

 1.5.4. 2008 Ekonomik Krizi 

Evvelce bahsi geçen ekonomik krizlerden hiçbiri 2008 ekonomik krizi kadar 
etkili ve ağır hasar verici bir niteliğe sahip değildir. Kriz, gelişmiş ve gelişmekte 
olan bütün ülke ekonomilerini derinden etkilediği için üzerine çokça tartışma ve 
çalışmalar yapılmıştır. Krizin etkisi ile dünya genelinde ekonomik büyüme, 
işsizlik, dış ticaret açılarından önemli dar boğazlar yaşanmış ve makroekonomik 
dengeler topyekûn bozulma göstermiştir. (Yıldırım, 2010: 47) 

1.5.4.2. 2008 Ekonomik Krizinin Nedenleri, Etkileri ve Sonuçları 

2000’li yıllar boyunca başta petrol olmak üzere birçok emtia ve tarım ürünlerine 
fiyat artışı olmuştur. 2008 yılında gıda fiyatları tarihin en yüksek düzeyine 
ulaşmıştır. Altın ve petrol gibi değerli madenler de bu fiyat artışlarına tarihlerin-
deki en yüksek değerini kazanarak ayak uydurmuş ve ABD doları neredeyse 
bütün para birimleri karşısında büyük ölçüde değer kaybetmiştir. (Akın, 2014). 

 ABD’de konut fiyatları 2000’li yıllar boyunca artış göstermiş, konut fiyatların-
daki bu artış piyasalarda iyimser bir hava yaratmış ve bankalar düşük gelirli bi-
reylere rahatça kredi imkanları sağlamıştır. Tutulu satış şeklinde sağlanan kre-
dilerde bankalar, 15-30 yıllık vadeler içeren krediler sağlamakta, bu süre 
zarfında söz konusu kredi veren kuruluş kredi geri ödenene dek taşınmaza el 
koyabilme yetkisine sahip olmakta ve ödeme tamamlandığında tutu ortadan 
kalkmaktadır. 2001 yılında verilmiş olan konut kredisi sayısı toplam konut 
kredisi sayısını oranlandığında bu oran %28,5 olarak gerçekleşmiş iken, 2006 
yılına gelindiğinde bu oran %50,8 dolaylarına kadar ulaşmıştır. (Kutlu, Demirci, 
2011:127) Konut fiyatları düşüşe geçince söz konusu yüksek risk ve yüksek faizli 
krediler (subprime mortgage) piyasası çöküşe geçmiş, kredi faizlerini 
ödeyemeyen dar gelirli bireylerin konutlarına el konulmaya başlanmıştır. (Wik-
ipedia, 2016). Diğer yandan yüksek riskli kredi açan kuruluşlar, söz konusu kredi 
akitlerini borsalarda işlem görebilen tahviller haline getirerek ikincil piyasa 
oluşması sağlamışlardı. 2008 yılına gelindiğinde bu tahvilleri elinde tutan 
yatırım ve ticaret bankalarının kasalarında paradan ziyade ipotekli emlak 
kağıtları birikmiş, konut fazlalığı inşaat sektörünü büyük ölçüde durdurmuş, 
binlerce inşaat işçisinin işsizlikle karşı karşıya kalmıştır. Birçok yatırım bankası 
ve sigorta firması iflas etmiştir. (Akın, 2014) 

 Tablo 1’de dünya ekonomisi ve ülke bazlı büyüme oranları 2005-2009 yılları 
arası için değerlendirilmiştir. Dünya ekonomisi 2007 yılıyla beraber bir düşüş 
trendi içerisine girmiştir. 2007 ortaları itibariyle ABD emlak piyasasında ortaya 
çıkan mortgage krizi şüphesiz ki dünya ekonomisinde meydana gelen ekonomik 
daralmanın en önemli nedenidir. 
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Ülkeler 
Yıllar 

2005 2006 2007 2008 2009(1) 
Dünya Üretimi 4,4 5,1 5,0 3,0 3,0 

Gelişmiş Ekonomiler 2,6 3,0 2,6 0,6 0,5 

ABD 3,1 2,8 2,0 0,4 0,1 

Euro Alanı 1,6 2,8 2,6 0,7 0,2 

Almanya - 3,0 2,5 1,2 - 

Fransa - 2,2 2,2 0,3 0,2 

İtalya - 1,8 1,5 -1,0 -0,2 

İspanya - 3,9 3,7 0,9 -0,2 

Japonya 1,9 2,4 2,1 -0,7 0,5 

İngiltere - 2,8 3,0 0,7 -0,1 

Kanada 3,1 3,1 2,7 0,4 1,2 

Gelişmekte Olan Ülkeler 7,1 7,9 8,0 6,0 6,1 

Gelişmekte Olan Asya Ekonomileri 9,0 9,9 10,0 7,6 7,7 

Çin 10,4 11,6 11,9 9,0 9,3 

Hindistan 9,1 9,8 9,3 7,3 6,9 

ASEN-5(2) 5,1 5,7 6,3 4,8 4,9 

Latin Amerika Ülkeleri 4,6 5,5 5,6 4,2 3,2 

Brezilya 3,2 3,8 5,4 5,1 3,5 

Meksika - 4,9 3,2 1,3 1,8 

Geçiş Süreci Ülkeleri 6,5 8,2 8,6 5,4 5,7 

Rusya 6,4 7,4 8,1 5,6 5,5 

Kaynak: IMF, World Economic Outlook, April 2008; World Economic Outlook, October 2008.     
http://www.imf.org/external/pubs/ft/ weo/2009/01/pdf/c1.pdf 
 

2. EKONOMİK KRİZLERİN ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ 

2.1. Genel Olarak 

Yukarıda geniş anlamda açıklanmış olan ekonomik krizler ülke ekonomilerini 
büyük oranda etkilemelerinin yanında çalışma hayatının büyük bir bölümünü 
oluşturan ve devamını sağlayan işletmelerin de zor durumda kalmalarına sebep 
olmaktadır (Caniklioğlu, Özkaraca, 2009:641). Bu etkiyi incelerken ekonomik 
krizi sadece belirli bir ülkede gerçekleşen bir kriz olarak değerlendirmemek, 
küresel ekonomik krizler ve küreselleşme ile birlikte ele almak gerekmektedir. 
Ekonomik krizi biz genel anlamda ekonomik yapıda meydana gelen 
olumsuzluklar; küresel ekonomik krizi ise belirli bir ülke ekonomisinde mey-
dana gelen olumsuzlukların çevre ekonomilere, gelişmiş ülke ekonomilerinden 
gelişmemiş ülke ekonomilerine yayılması olarak ifade edebiliriz (Albayrak, 
2012:168). Küreselleşme ise, ekonomik ve uluslararası etkileşimlerin artması 
olarak ifade edilmektedir. Küreselleşmenin en büyük etkisini ise biz iş 
ilişkilerinde esnekleşmenin artmasıyla görüyoruz. Dolayısıyla bir ülkede 
ekonomik krizin ortaya çıkması çalışma hayatında hayati derece değişikliklerin 
meydana gelmesine ve bu sebeple de yeni düzenlemelerin yapılmasına, çalışan-
ların sosyal yaşamlarının kısıtlanmasına kadar farklı şekillerde etkisini 
göstermektedir. 
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Ekonomik krizin ortaya çıkardığı çalışma ilişkileri kriz dışı dönemlerdekine 
oranla büyük farklılıklar göstermektedir. Buna göre, ekonomik kriz ile birlikte 
işsizlik artmakta, yoksulluk yaygınlaşmakta, anayasa ile güvence altına alınmış 
olan sendikalar güç kaybetmekte, çalışma sözleşmeleri anlamında kısmi süreli 
çalışma sözleşmeleri, beyin göçü ve kayıt dışı istihdam fazlalaşmaktadır. Bu du-
rum yaşanan krizlerin çalışma hayatına genel etkileri olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Bu durumu işçi, işveren ve işletme açısından ortaya çıkardığı etkiye ise 
ayrıca değinmek gerekmektedir.  

İşverenler üzerindeki etkilerine baktığımızda, ilk olarak geçici olarak işçilerini 
bir başka işverene verme yoluna başvurduklarını görmekteyiz. Ayrıca iş 
güvencesi kapsamında çalışan işçileri için; ekonomik krizin varlığını işletme ger-
ekleriyle geçerli bir sebep göstererek işten çıkarma noktasında kendilerine bir 
sebep yaratmaktadırlar. Son olarak ise toplu işçi çıkarma gibi normal koşullarda 
genellikle başvurulmayan ama kriz döneminde ilk başvurulan yollardan birisini 
tercih etmektedirler. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus işverenlerin 
iyiniyetli mi yoksa kötü niyetli mi davrandıklarıdır. Netice itibariyle işverenlerin 
kriz koşullarını kendi lehlerine çevirmek maksadıyla da bu yolları tercih ede-
bilme ihtimalleri bulunmaktadır. 

İşçiler ise krizlerle birlikte kısa çalışma, işsizlik ödeneği ve ücret garanti fonun-
dan yararlanabilmektedirler. Ayrıca işçinin rıza göstermesi ile birlikte işveren, 
işçinin ücretinde indirim yapma, ücretsiz izin verme gibi yollara da başvu-
rabilmektedir. 

2.4. Ekonomik Krizlerin Çalışma Koşullarında Meydana Getirdiği Değişi-
klikler 

2.4.1. Kısmi Süreli İş Sözleşmelerinin Yaygınlaşması 

Küreselleşmenin artmasıyla birlikte ortaya çıkan ekonomik krizler esnekliği 
artırmış ve bu sebeple de atipik çalışma modellerinin kullanımı yaygınlaşmıştır. 
Kısmi süreli iş sözleşmesi de atipik iş ilişiklerinin en iyi örneklerinden birisini 
oluşturmaktadır (Tunçomağ, Centel,2015:70).  

Kısmi süreli iş sözleşmeleri, klasik ve esnek olmak üzere bir ayrıma tabi tu-
tulmaktadır. Klasik tip, çalışma sürelerinin azalması olarak karşımıza çıkarken 
esnek tip ise çağrı üzerine çalışma olarak kendini göstermektedir. Bu bağlamda 
kısmi süreli iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu* ve 6098 sayılı Borçlar 
Kanunu†’nda tanımlanmıştır. İK m.13/1’e göre, “işçinin normal haftalık çalışma 
süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha 
az belirlenmesi”ni içeren sözleşme olarak tanımlanmıştır. Burada sözü geçen em-
sal işçi aynı iş yerinde aynı veya benzer bir işte tam süreli olarak çalışan işçi olup; 
eğer o işyerinde bu veya benzer işi yapan bir işçinin olmaması halinde ilgili iş 
kolunda tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi baz alınacaktır (İK m.13/3). Öte 
yandan TBK m.393/2 ise kısmi süreli iş sözleşmesini “işçinin işverene bir hizmeti 
kısmi süreli olarak düzenli bir biçimde yerine getirmeyi üstlendiği sözleşme” 

                                                           
*25134 sayılı Resmî Gazete’de 10.06.2003 tarihinde yayınlanmıştır. 
† 27836 sayılı Resmî Gazete’de 04.02.2011 tarihinde yayınlanmıştır. 
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şeklinde tanımlanmaktadır. Her iki yasa hükmünün de tanımsal açıdan birbirini 
desteklediği görülmektedir. 

Ekonomik krizin mevcudiyetinde işletmelerin darboğazda olduğu gözönünde 
bulundurulduğunda, işverenlerin tam süreli bir işçiye oranla daha az süre çalışsa 
dahi, daha düşük ücret ödeyerek çalıştıracakları kısmi süreli çalışanları tercih 
edecekleri aşikardır. Kısmi süreli iş sözleşmelerinin işin bölünmesine ve daha 
fazla işçiye ihtiyaç duyulmasına sebep olarak istihdamın artmasına ve aşağıda 
inceleyecek olduğumuz işsizliğin de azalmasına katkı sağladığı da görülmektedir 
(Süzek,2013:263; Kılıçoğlu, Şenocak,2008:274). Kaldı ki ekonomik kriz dönem-
lerinde en çok uygulanan çalışma modelinin kısmi çalışma olduğu ILO’nun (In-
ternational Labour Organization) hazırlamış olduğu raporlarda da görülmekte-
dir (Albayrak,2012:176). Sadece ülkemizde değil pek çok Avrupa ülkesinde de 
kısmi süreli çalışmalar artmıştır. Örneğin son verilere göre Hollanda’da işçilerin 
%48’inin kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştıkları tespit edilmiştir (Hoogen-
doorn, 2007: 230). 

2.4.2. İşsizlik Oranlarında Artışların Meydana Gelmesinin Yoksulluğu Tetikle-
mesi 

İşsizlik oranları bir ülkenin ekonomisinin değerlendirilmesinde kullanılan en 
önemli argümanlardan birisini oluşturmaktadır. İşletmelerin yaşanan mikro ve 
makro ölçekli ekonomik krizlerden etkilenerek işçi çıkarma yoluna başvurma-
larıyla birlikte işsizlik oranlarında büyük bir artış görülmüştür (Yaprak, 
2009:44). Bu durumu sadece işsizliğin artışı olarak değil, işsiz kalan insanların 
yeniden iş bulma süreçlerinin de uzaması olarak değerlendirmek daha doğru 
olacaktır. Dolayısıyla işsizlik ve istihdam arasında bir orantı bulunmaktadır. 
Ekonomik büyüme oranlarında yaşanan artışların istihdama dönüşmesi gere-
kirken bunun gerçekleşmemesi, büyüme oranlarının ve işsizlik oranlarının 
birlikte artması gibi zıt bir durumun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 
Ekonomik krizlerin yaşanmasıyla işsizlik oranları artmakta, ücret kesintileri 
meydana gelmekte buna bağlı olarak kayıtdışı istihdamda da bir artış yaşanmak-
tadır. Tüm bunlar da halkın yoksullaşmasına ve sosyal problemlerin ortaya 
çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Yoksulluğu biz genel anlamda “verimsizlik, 
yetersizlik” (TDK, 2017) olarak tanımlasak da bir ürünün az ya da çok üretilmesi 
değil adaletsiz dağılımının yoksulluğu tetiklediğini ifade etmemiz gerekmekte-
dir. Elbette ülkemizdeki genç nüfus artışının karşısında, artan bu nüfusa isti-
hdam olanaklarının yaratılmamış olması da işsizliğin artmasında ki bir başka ka-
lem olarak karşımıza çıkıyor.  

2.2.3. Sendikaların Güç Kaybetmesi 

Mikro üretimin bir parçası olan küçük işletmeler, 18. yy’de sanayileşmenin 
başlamasıyla yerini seri üretimi gerçekleştiren fabrikalara bırakmışlardır. Bu 
doğrultuda çok fazla insan bu üretimi gerçekleştirmek için çalışamaya başlamış 
ve işçi-işveren sınıfları ortaya çıkmıştır (Yüksek, 2016:137). İşçilerin düşük 
ücretlerle çalışmaları, iş güvencelerinin olmaması ve çalışma saatlerinin çok 
yüksek olması onların sömürge aracı haline gelmelerine sebep olmuştur. Bu du-
rum onları örgütlenmeye teşvik ederek sendikaların ortaya çıkışı 
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gerçekleşmiştir (Aktay, Arıcı vd., 2013:292). Ülkemizde ise sendikaların ortaya 
çıkışı sanayileşmenin Batı’ya göre daha sonra gerçekleşmesinden dolayı geç 
başlamıştır. Buna rağmen sendikal faaliyetlerin Cumhuriyet tarihine bak-
tığımızda inişli-çıkışlı olduğu görülmektedir. Sendikalaşma mevcut 
Anayasamızın 51 vd. maddeleriyle anayasal güvence altına alınmıştır.  

 Dünyada yaşanan sosyal, siyasal ve ekonomik değişimler sendikal faaliyetleri 
doğrudan etkilemektedir. Ekonomik krizler ile birlikte artan işsizlik sendikaların 
gelişimini engellemiş ve hareket olanaklarını da kısıtlamıştır (Yılmaz, 2010: 180; 
Yıldırım, 2008: 199). Ekonomik krizlerin meydana getirdiği olumsuzluklar kayıt 
dışı ekonominin ve istihdamın artmasına ve sendikasız işçi sayısının da bu artışla 
doğru orantılı olarak büyümesine sebep olmuştur. Sendikaların çalışma gücünü, 
sermaye sahiplerine karşı koruyan yapılanmalar olduğunu gözönünde bulun-
durduğumuzda, güçlerinin azalması durumunda işçiler ile işverenler arasında 
pazarlığın söz konusu olmayacağı ve tüm gücün işverenlere geçerek işçilerin 
ücretlerini ve çalışma koşullarını tek başlarına belirleyecekleri aşikardır (Albay-
rak, 178). Ekonomik krizlerin ve bunun getirdiği esnekliğin sebep olduğu kısmi 
süreli çalışma, evden çalışma ve çağrıya dayalı çalışma gibi atipik sözleşme tiple-
rinin artması sendikasız işçi sayısını artırmakta ve sendikaların güç kaybet-
mesine sebep olmaktadır. 

2.2.4. Beyin Göçünün Artması 

Göç sözlük anlamı itibariyle; ekonomik, toplumsal ve siyasi sebeplerle bireylerin 
veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye bir yerleşim yerinden başka bir 
yerleşim yerine gitmesi olarak ifade edilmektedir (TDK, 2017). Beyin göçü de bu 
göç türlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik krizlerin 
yaşanmasıyla artan işsizlik, çalışma koşullarının kötüleşmesi kendini geliştirmiş, 
iyi düzeyde eğitime sahip olan kişilerin daha iyi bir yaşama ve çalışma ortamına 
sahip olabilmek maksadıyla başka bir ülkeye transfer olmalarına sebep olmuştur 
(Gökbayrak, 2017: 72). Dolayısıyla yaşanan bu beyin göçleri, göç veren ülkelerin 
göç eden bireylere yaptığı yatırımların boşa çıkmasına ve bu yatırımlardan göç 
alan ülkelerin yararlanmasına ve bu iki ülke tipi arasında da uzun vadede kazanç 
farklılıklarının doğmasına sebep olmuştur (Gökbayrak, 73). 

2.2.5. Kayıt Dışı İstihdamın Artması 

Kayıt dışı istihdamı incelerken kayıt dışı ekonomiye kısaca değinmek gerek-
mektedir. Kayıt dışı ekonomi, bilinen istatistiksel yöntemlerle hesaplama yapıla-
mayan ve gayrı safi milli hasıla (GSMH) hesaplarında kullanılamayan (Yereli, Ka-
radeniz, 2004: 7), devletin haberi olmaksızın yapılan, kayıt altına alınmayan veya 
alınamayan ve bunun sonucunda da denetim mekanizmasının işlemediği bir 
yapıdır (Azaklı, 2009: 3;). Kayıt dışı ekonominin ana kavramı kayıt dışı isti-
hdamdır. Kayıt dışı istihdam ise, devletin izin verdiği yasal üretim faaliyetleri 
içerisinde yer alan fakat kayıtlara ve işgücü istatistiklerine yansımayan istihdam 
olarak tanımlanmaktadır. Kayıt dışı ekonominin ve buna bağlı olarak istihdamın 
artış nedenleri çeşitli olmakla birlikte, bir tanesini de ekonomik krizler 
oluşturmaktadır. Krizlerin iş olanaklarını kısıtlamasıyla, işsiz kalan insanlar 
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kayıtlı ekonomide bulamadıkları iş olanaklarını kayıtdışı ekonomi de ara-
maktadırlar (Karaarslan, 2010: 10). Kayıt dışı istihdamın bu denli artması ve 
resmi kayıtlara yansımaması devletin mali politikalarını oluşturan değerlerin 
(işsizlik göstergeleri, enflasyon oranları, çalışma gücü istatistikler vb.) belir-
lenenden farklı çıkmasına sebep olmaktadır. 

2.3. Ekonomik Krizlerin İşveren Üzerindeki Yansımaları 

2.3.1. Geçici İş İlişkisi Kurma Yoluna Başvurması 

Geçici iş ilişkisi bir başka ifadeyle ödünç iş ilişkisi, aslında esneklikle gelen uygu-
lamalardan birini oluşturmaktadır. Yasal dayanağını oluşturan İK m.7/1’e göre 
“İşveren, 

devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçiyi; holding bünyesi içinde veya 
aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe ben-
zer işlerde çalıştırılması koşuluyla başka bir işverene iş görme edimini yerine 
getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. Bu 
halde iş sözleşmesi devam etmekle beraber, işçi bu sözleşmeye göre üstlendiği işin 
görülmesini, iş sözleşmesine geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı yerine 
getirmekle yükümlü olur. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme 
hakkına sahip olup, işçiye sağlık ve güvenlik risklerine karşı gerekli eğitimi ver-
mekle yükümlüdür.”.  Madde hükmünden de anlaşıldığı üzere geçici iş ilişkisinin 
kurulabilmesi yalnızca belirli iş yerleri veya benzeri işler için söz konusu olmak-
tadır (Kılıçoğlu, Şenocak,179). Geçici iş ilişki ile birlikte işverenler diledikleri za-
man diledikleri özelliklere sahip işçileri işe alabilmekte; işçiler ise o işyerinde 
sürekli olarak kalmak için yeterli özelliklere sahip olmasalar bile işsiz kalmaktan 
kurtulabilmektedirler (Zeytinoğlu, 2012: 162). Maddenin diğer fıkraları da geçici 
iş ilişkisinin süresi, şekli, tarafların hak ve yükümlülüklerine yer verilmiştir.  

Avrupa birliği (AB) müktesebatında da yer alan geçici iş ilişkisi Avrupa Par-
lamentosu ve Konseyi’nin Geçici İstihdam Bürolarına ilişkin 19 Kasım 2008 tarih 
ve 2008/104/EC sayılı direktifi ile yasal zemine oturtulmuştur. Bu kurum işçiler, 
işverenler ve kayıt dışı çalıştırılanlar için oluşturulmuş esnek bir çalışma modeli 
olmakla birlikte ekonomik kriz dönemlerinde Avrupa’da en çok başvurulan 
yöntem olmuştur (Demir, 2014: 16).  

2.3.2. İşletme Gereklerinden Dolayı Geçerli Sebep İle İş Sözleşmesinin Feshedil-
mesi 

İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin işletmenin gereklerinden dolayı 
feshedilebilmesinin ilk şartı işyerinde iş güvencesinin bulunmasıdır. İş 
güvencesinin dünyadaki ve ülkemizdeki gelişimi farklı zamanlara rastlamıştır. 
Bunun en büyük sebebini, Batı’da 18. yy’nin ikinci yarısında buhar gücünün 
öncelikle İngiltere’de keşfedilmesiyle birlikte çalışma hayatında önemli değişi-
klikler meydana gelmiştir (Mollamahmutoğlu, 2008:25). Seri üretime geçilmesi 
fabrika sayısındaki artışı tetiklemiş bunun paralelinde işçi sayısında da büyük 
bir artış meydana gelmiş ve işçinin sınıfının doğuşu gerçekleşmiştir (Yılmaz, 
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2013: 348). Ülkemizde ise geleneksel usullerin terkedilmesi zaman almış ve Sa-
nayileşme Batı’dan çok daha sonrasına denk gelerek bu süreç Cumhuriyet’in 
ilanından sonra gerçekleşmiştir (Koç, 2005: 33). 

İş güvencesinin uluslararası yasal dayanağını 1994 yılında imzalamış olduğumuz 
158 sayılı ILO sözleşmesi ile 166 sayılı Tavsiye Kararı, ulusal yasal dayanağını ise 
iş güvencesi yasası olarak da bilinen 4773 sayılı kanun ve daha sonra ise 4857 
sayılı İş Kanunu oluşturmaktadır (Çelik, Caniklioğlu vd., 2014: 285). Bir işyerinde 
iş güvencesinin varlığından bahsedebilmek için, o işyerinde çalışan işçilerin İş 
Kanunu veya Basın İş Kanunu’na tabi belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan ve 
en az altı aylık kıdeme sahip işçiler olması ve işveren vekili pozisyonunda 
çalışmıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca işletme de en az otuz ve üstü sayıda 
işçinin çalışıyor olması gerekmektedir. Tüm bu şartların bir arada bulunması du-
rumunda o işyerinde iş güvencesinin mevcudiyetinden bahsedilebilecektir. 

İş güvencesinin varlığı işverenin işçinin iş sözleşmesini feshetmesi noktasında 
kapsam dışı çalışanlara nazaran daha farklı şartlara tabi olması sonucunu 
doğurmaktadır. Buna göre işveren bu feshi gerçekleştirmek istediğinde işçinin 
yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin gereklerinden kaynak-
lanan ve geçerli kabul edilebilecek bir sebebe dayanmalıdır. Eğer böyle bir sebep 
yok ise bu durumda işçi işe iadesi için gerekli prosedürü başlatabilecektir. Bu 
durum İK m. 18/1’de, “Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı 
aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin 
yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin ger-
eklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.” Hükmü ile 
ifade edilmiştir. İşletmenin gerekleri sebebiyle yapılan feshin amacını işgücü ih-
tiyacıyla işçi sayısı arasındaki dengenin sağlanarak işgücü fazlalığından dolayı 
oluşabilecek ekonomik riskin ortadan kaldırılması oluşturur (Astarlı, 2010: 74). 

Ekonomik krizleri işverenler çoğunlukla, işletme, işyeri veya işin gerekliliklerin-
den kaynaklanan bir geçerli sebep olarak kabul ederek işçilerin iş sözleşmelerine 
bu sebeple son vermektedirler. Fakat işverenlerin krizleri geçerli bir neden 
olarak kabul etmelerinden önce bir dizi yola başvurarak feshi son çare olarak 
düşünmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde yapılan fesih işçinin başvurmasıyla işe 
iade ile sonuçlanabilecektir. Bunun sebebini yine İş Mevzuatımızın temelinde 
yatan işçinin korunması ilkesi oluşturmaktadır. Bu durum Yargıtay 9. HD.’nin 
08.07.2003 tarihli 2003/12442 Esas ve 2003/13123 sayılı kararında “Davalı 
işveren talep ve sipariş azalması, ülkede yaşanan ekonomik kriz gibi işyeri dışından 
kaynaklanan sebeplere dayanmıştır. Belirtmek gerekir ki, söz konusu yasanın ger-
ekçesinde de açıklandığı üzere, bu uygulamaya giderken öncelikle fazla çalışmalar 
kaldırılmalı, işçinin rızası ile çalışma süreleri kısaltılmak, iş zamana yayılmalı, 
kısacası fesih en son çare olarak düşünülmelidir. Somut olayda işverenin bu tür uy-
gulamalara başvurmadığı aksine, üretimde ve fazla mesailerde artışa gittiği bel-
gelerden anlaşılmıştır.” (Yargıtay, 2017) Şeklinde ifade edilmiştir.  

İşçi çıkarmanın kaçınılmaz bir hal aldığının somut verilerle ispatlanması duru-
munda Yargıtay 22. HD’nin 26.09.20122 tarihli 2011/162 Esas ve 2011/1158 
sayılı kararında şu ifadelere yer verilmiştir: “Mahkemece bu durumun feshe ger-
ekçe yapılamayacağı değerlendirilmiş ise de organizasyon değişikliği sonucunda 
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işgücü fazlalığının doğması ve bir kısım işçinin çalışma olanağının ortadan kalk-
ması mümkündür. Mahkemece yapılacak iş, gerekirse işyerinde uzman bilirkişi 
aracılığı ile keşif yapılarak, organizasyon değişikliğinin kapsamı ve niteliği, organ-
izasyon değişikliği sonucunda işgücü fazlalığının doğup doğmadığı, davacının 
kıdemi ve eğitim durumu ile diğer niteliklerine göre bir başka bölümde değer-
lendirilme imkanının bulunup bulunmadığı, aynı nitelikte ya da davacının yapa-
bileceği iş için yeni işçi alımı yapılıp yapılmadığı, bu şekilde feshin son çare olması 
ilkesinin dikkate alınıp alınmadığı araştırılarak sonucuna göre bir karar ver-
mekten ibarettir. Yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalı olup boz-
mayı gerektirmiştir.”  (Yargıtay, 2017). 

Sonuç olarak sadece ekonomik krizin varlığı işletme, işyeri ve işin gereği olarak 
geçerli bir neden kabul edilmemekte, geçerli neden olabilmesi için işletmenin 
gerçekten krizden etkilenmesi ve feshin gerçekleşmemesi için denenebilecek 
yolların denenmesine rağmen fesihten başka bir yolun olmaması gerekmektedir. 

2.3.3. Toplu İşçi Çıkarma Yoluna Başvurması  

Toplu işçi çıkarma ekonomik krizlerin varlığında işverenlerin başvurabilecekleri 
bir diğer yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Yasal dayanağını İK m.29 oluşturmak-
tadır. Madde hükmü bize işverenin ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri 
işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucunda toplu işçi çıkarma yoluna başvu-
rabileceğini söylemektedir. Biz toplu iş çıkarmanın en sade tanımını, işverenin 
kanunda belirtilen sayı da veya oranda işçinin iş sözleşmesini yine kanunda be-
lirtilen usule uygun olarak sona erdirmesi olarak yapabiliriz (Karaman, 
2010:10). 

İşveren sadece madde hükmünde sayılan sebeplere dayanarak toplu işçi çıkarma 
yoluna başvurabilmektedir. Bunlar haricinde toplu işçi çıkarması mümkün 
değildir. Ekonomik, teknolojik ve yapısal sebeplerin yanında işletme, işyeri veya 
işin gereklerini eklemesinin sebebi m.18 ile uyum içerisinde olmasının isten-
mesidir (Cılga,2009:78). 

m. 29’da toplu işçi çıkarmanın nasıl gerçekleşeceğine de yer verilmiştir. İşyer-
inde çalışan işçi sayısı:  

a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,  

b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin,  

c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin, İşine 17’nci madde uyarınca ve bir aylık 
süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma 
sayılır. 

Toplu işçi çıkarmak isteyen işverenin m.29/1 uyarınca bunu en az otuz gün 
önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Tü-
rkiye İş Kurumuna bildirmesi gerekmektedir. 



449 
 

449 

2.4. Ekonomik Krizlerin İşçi Üzerindeki Yansımaları 

2.4.1. Kısa Çalışma 

Kısa çalışma 4447 sayılı Kanun’un ek-2. Maddesinde yer almaktadır. Kanun 
hükmünün birinci ve ikinci fıkrasına göre, “Genel ekonomik, sektörel veya 
bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin 
geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen 
veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı 
aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir. Bu Kanuna göre sigortalı sayılan 
kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işveren, kısa çalışma talebini, 
derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu iş sözleşmesi 
tarafı sendikaya bir yazı ile bildirir. Talebin uygunluğunun belirlenmesine 
ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belir-
lenir.” Bu madde hükmünden de anlayacağımız üzere kısa çalışma aslında 
işletme gereklerinden dolayı yapılan fesih ile bağlantılıdır. Buna göre 
işverenin işletme gereklerini öne sürerek işçinin iş sözleşmesini feshetmeden 
önce başvurması gereken yollardan bir tanesi yukarıda da açıkladığımız 
üzere kısa çalışma yaptırmasıdır (Astarlı, 2010:75). 

Kısa çalışmanın tanımı Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönet-
melik’in 3. Maddesinde yapılmıştır. Buna göre kısa çalışma, “üç ayı geçmemek 
üzere; işyerinde uygulanan çalışma süresinin, işyerinin tamamında veya bir 
bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılmasını veya süreklilik 
koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen dur-
durulmasını” ifade etmektedir. İlgili yönetmeliğin 13 Ocak 2009 tarihinde 
yürürlüğe girmesiyle birlikte kısa çalışmanın uygulamasında köklü değişiklikler 
yapılmıştır (Aydın, 2009: 32). 

Kısa çalışmanın yapılmasının pek çok amacı bulunmaktadır. Bunları biz, küresel 
ve bölgesel krizlerin etkilerini en aza indirme, istihdamı koruma, kriz dönem-
lerinden devletin işverenlere ücret ödeme noktasında destek olarak işçilerin iş 
sözleşmelerinin devamının sağlanması, işverenlerin nitelikli işçilerini kaybet-
memesi ve kriz sonrası üretimin devam etmesi olarak ifade edebiliriz (Karaca, 
2009: 116). 

Bir işyerinde kısa çalışma yapıldıktan sonra işçilerin yararlanabilecekleri kısa 
çalışma ödeneği söz konusu olmaktadır. Bu ödenekten sadece işçilerin 
yararlanması söz konusu olup işverenler için böyle bir durum yoktur. Ancak kısa 
çalışma yapılan işyerinde çalışan tüm işçiler bu ödenekten yararlanamazlar, 
yararlanabilmeleri için yerine gelmesi gereken iki koşul bulunmaktadır. Bu 
koşulların ilki, işçinin işsizlik sigortası kapsamında olması ikincisi ise, geriye 
doğru üç yıllık süre içerisinde 600 gün ve yine geriye doğru hesap edilmek sure-
tiyle 120 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması gerekmektedir (Ek-
mekçi, 2009: 54). 
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2.4.2. Ücretsiz İzin Uygulaması 

Ekonomik kriz dönemlerinde işverenlerin sıklıkla başvurduğu yöntemlerden bi-
risini de işçileri ücretsiz izne çıkarmak oluşturmaktadır. İş Kanunu’nda ücretsiz 
izni düzenleyen bir hüküm bulunmamakla birlikte bireysel ya da toplu iş 
sözleşmelerine böyle bir hüküm konulamayacağına ilişkin de bir hüküm bulun-
mamaktadır (Caniklioğlu, Özkaraca: 642). İşçi ve işveren aralarında yaptıkları 
anlaşmayla ya da toplu iş sözleşmesine konulacak ya da konulmuş bir maddeyle 
ücretsiz izni uygulayabilirler. Bu uygulamanın gerçekleşebilmesi çalışma 
koşullarında esaslı değişiklik kapsamına girdiği için işverenin mutlaka işçinin 
onayını alması gerekmektedir (Kayalı Çetinkaya, 2014: 427). 

Ekonomik krizden etkilenmiş olan bir işverenin üretimi düşürmesi ya da tama-
men durdurması işçilerini ücretsiz izne çıkararak mümkün olabilmektedir. Kaldı 
ki bu şekilde işçinin sözleşmesi askıya alınarak feshedilmemiş olacaktır. Aslına 
bakılırsa ücretsiz izin uygulaması iş sözleşmesinin kriz sebebiyle feshinden önce 
başvurulması gereken bir yöntem olup, feshin son çare olması ilkesiyle de bu 
noktada uyumluluk göstermektedir (Caniklioğlu, Özkaraca: 642-643; Kayalı 
Çetinkaya, 2014: 429). 

Ücretsiz izin uygulamasının yapıldığı süre boyunca işçi iş görme borcunu, buna 
karşılık işveren de ücret ödeme borcunu yerine getirmeyecek; askı süresinin 
sona ermesiyle işçi çalışmak işveren de ücret ödemekle yükümlü olmaya devam 
edecektir (Bayındır, 2013:4). Ücretsiz iznin süresi açısından kesin bir ölçüt 
bulunmamakla birlikte somut olayın özelliklerine göre yargı organı tarafından 
takdir edilmesi uygun olacaktır. 

2.4.3. Ücret İndirimi Yapılması 

İK m. 22’de yer alan “Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal 
olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün 
yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu Kanun hükümlerinden herhangi birinin uygu-
lanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun 
eksiltme yapılamaz” hükmü ile işverenin işçi ücretlerinde indirim yapama-
yacağını ifade etse de işçi ve işveren arasında yapılacak olan bir anlaşma ile 
çalışma sürelerinin azaltılması mümkün olabilecektir (Albayrak,194). Bu durum 
çalışma koşullarında esaslı değişiklik kapsamına girdiği için işverenin bu yolu 
kullanabilmesi için mutlaka işçiye yazılı olarak bildirimde bulunmalı ve işçi de 
altı iş günü içerisinde yazılı olarak kabul etmelidir (Özdemir, 2011: 222). 
İşverenin ücret indirimine gitmesi özellikle ekonomik kriz durumların işletmeyi 
darboğazdan çıkarma maksadıyla yaptığı bir uygulama olarak karşımıza çıkmak-
tadır. 

2.4.4. İşsizlik Ödeneği ve Ücret Garanti Fonu 

Ekonomik krizlerden etkilenen işverenler yukarıda da açıkladığımız üzere çeşitli 
yolları tercih edebilmektedirler. Sosyal denge açısından işverene göre daha 
güçsüz konumda olan işçinin böyle durumlarda mağduriyetinin işverene naz-
aran daha fazla olduğu açıktır. İşçinin iş görme karşılığında almış olduğu ücretin-
den başka bir geliri bulunmamaktadır. Bunun üzerine bakmakla yükümlü olduğu 
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kişiler de varsa mağduriyetin boyutları giderek artış göstermektedir. Özellikle 
ekonomik kriz zamanlarında işçiyi güvence altına almak maksadıyla ve gerekli 
şartların sağlanması suretiyle işçiye işsizlik ödeneği sağlanmakta ve işçinin ücret 
garanti fonundan da yararlanması mümkün olmaktadır. 

SONUÇ 

Ülkelerin birbirleriyle olan ilişkisinin artması, imkanların artıp sınırların orta-
dan kalkması ve teknolojinin gelişmesiyle küreselleşme de üst seviyeye 
çıkmıştır. Küreselleşmenin bu denli hızlanması olumlu ve olumsuz etkilerin 
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ülkelerin birbirleriyle sosyal ve kültürel an-
lamda sürekli etkileşim içinde olması birbirleriyle rekabet halinde olmalarına se-
bep olmuş ve böylece küreselleşme beraberinde küresel rekabet ortamını da 
getirmiştir. Bu rekabet ortamı ile birlikte çalışma hayatında yeni bir kavram olan 
esneklik ortaya çıkmıştır. Esneklik ile çalışma tiplerinde değişiklikler yapılmış ve 
insanlar daha rahat koşullarda çalışma imkânı elde etme olanağına ka-
vuşmuşladır. Nitekim bu durumun tüm işletmeler açısından uygulanabilmesi 
mümkün değildir. Çalışma biçimlerinin esnekleştirilmesi daha az saatler ile daha 
fazla kişinin çalışması olanağını da doğurmaktadır. Ancak böyle çalışan kişilerin 
de güvencelerinin bulunması gerekmektedir. Küreselleşmeye ayak uydurama-
yan, bu koşulları sağlamayan işletme sayısının fazla olması sosyal güvenceden 
mahrum kayıtdışı istihdamın artmasına yol açmaktadır.  

Küreselleşmenin ekonomi boyutunda gerçekleşmesiyle yukarıda da açıklandığı 
üzere küresel çapta ekonomik krizler meydana gelmektedir. Bu krizlerin etkileri 
ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre değişmektedir. Gelişmemiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin krizlerden etkilenmesi gelişmiş ekonomilere göre daha fazla 
olmakta, ülkelerde bu etkilenme düzeylerini düşürmek için önlemler alma 
yoluna başvurmaktadır. Önceden önlem alamayan ülkelerde de krizlerden sebep 
işsizlik ve yoksulluk büyük artış göstermekte ve bu durum sosyal yaşama da si-
rayet etmektedir. Kriz sonrası mevzuatlarında değişiklik yapmak suretiyle krizin 
sonuçlarını hafifletmeye çalışmaktadırlar.   
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EMTİA PİYASALARINDA FİNANSALLAŞMA VE KARTELLEŞME EĞİLİMLERİ 

Arş. Gör. Dr. Caner Ekizceleroğlu* 

 

ÖZET 

Sanayi devrimi ile hammadde ihtiyacı artan sanayileşmiş ülkelerin, İkinci Dünya 
Savaşı sonuna kadar bu ihtiyaçlarını sömürgecilik ve kolonicilik vasıtası ile 
karşıladığı gözlemlenmiştir. 1970’lerde emtia üreticisi eski sömürge ülkeleri 
küresel emtia piyasalarında söz sahibi olmak için emtia kartelleri oluştur-
muşlardır. Ancak bu girişimler uzun soluklu olamamıştır. 2000’li yıllardan iti-
baren dünya emtia ticaretinin değişen yönü ve emtia borsalarında artan işlem 
hacimleri ile birlikte emtia fiyatlarının giderek daha fazla dalgalanmaya başladığı 
gözlemlenmiştir. Bu süreçte emtia piyasalarındaki finansallaşma artmış, küresel 
büyüme beklentileri ise aşağı yönlü revize edilmiştir. 2008 krizi ile birlikte 
korumacı önlemlerin gündeme gelmesi ve düşük büyüme beklentileri, emtia 
piyasalarının bundan nasıl etkileneceği sorusunu gündeme getirmektedir.    

Dünya ekonomisinin bir değişimin eşiğinde olması, emtia piyasalarının finansal-
laşma ve kartelleşme eğilimlerinin yeniden ve bir arada ele alınmasını gerek-
tirmektedir. Bu çalışmada bu iki unsur beraberce ele alınarak, piyasalar üzerin-
deki olası yeni etkileri analiz edilmeye çalışılacaktır. Daha geniş perspektiften 
konuyu ele almak açısından, geçmişteki örnekleri ile güncel durum 
karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Emtia, Finansallaşma, Kartel 

ABSTRACT 

It is observed that the industrialized countries which were increasingly in need 
of raw materials since the industrial revolution, have met these needs with im-
perialism and colonialism until the end of World War II. In the 1970s, the com-
modity producers former colonial countries, created commodity cartels to have 
a say in global commodity markets. However, these initiatives have not been 
long-term. Since 2000s commodity prices have started to fluctuate more and 
more with the changing direction of world commodity trade and increasing 
transaction volumes in the commodity exchange. In this process, the financiali-
sation of the commodity markets have increased and expectation of global 
growth has been revised downwards. With the 2008 crisis, protectionist 
measures are on the rise and anticipation for low growth brings the question of 
how the commodity markets will be affected. 

The fact that the world economy is on the verge of a change requires to discuss 
the trends of financialisation and cartelization of the commodity markets over 
and reintegrated. In this study, these two factors will be considered together to 
try to analyze the possible new effects on the markets. In terms of examine the 
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issue from a broader perspective, the current situation will be analyzed compar-
atively with the examples from the past. 

Keywords: Commodity, Financialisation, Cartel 

GİRİŞ 

Emtia, kelime anlamı itibarı ile ticari mal anlamına gelmektedir. Meta 
kelimesinin çoğuludur. Ekonomi literatüründe ise genel olarak hammadde, ara 
malı gibi üretim süreci için gerekli alt seviye malları temsil etmektedir. Dünya 
ticaretindeki gelişmelere bağlı olarak emtia, belirli bir standarda sahip ham-
madde ve ara malı olarak tanımlanmaktadır. 

Emtianın ekonomik faaliyetler içindeki rolünün büyük oranda değişmesi, tarım 
toplumundan sanayi toplumuna geçiş ile gerçekleşmiştir. Burada kritik tarih 
Fransız ihtilalidir. Sonrasında hiçbir şey eskisi gibi olmamış ve yaşam biçimleri 
değişmiştir. Öncesinde köle ticareti olmasına karşın, daha farklı boyutlara 
ulaşmıştır. Sömürgecilik, kolonicilik olarak evrilmiştir. Merkantilizm başlamış 
ancak Fransız ihtilali sonrasında anormal şekilde evrilmiş ve sanayi hammaddel-
erine olan ilgi artmıştır. Öncesinde sömürge bölgelerden köleleştirilerek insanlar 
taşınırken, sonrasında bölgenin doğal zenginlikleri önemli hale gelmiştir. Tarım 
toplumu zamanlarında önemli görülen tohumluklar ve baharatlar gibi hammad-
delerin yerine kömür, metal cevherleri, enerji gibi hammaddeler ve bunların 
bölgelerde işlenmesi ve taşınması gibi farklı ihtiyaçlar ortaya 
çıkmıştır(Civelek,2015). 

Sanayi malları üretimi belirli güçlerin tekelinde gelişmeye devam etmiştir. Dü-
nyada herkes sanayi malı üretimi olanaklarına sahip değilken, hammaddeler ise 
her yerde bulunmaktadır. Bu sebeple sanayi üretimi tekelini elinde bulunduran-
lar, hammadde satmaya niyetli olanlara pazarlık şansı vermemiştir. Böylece sa-
nayi devriminin ilk yıllarında sanayi malı üretenler çok yüksek katma değer elde 
etmiştir. Nihayetinde sanayileşmiş ülkeler olarak anılmaya başlanmış güç 
odakları, yeni güç tanımını yapmışlardır. Böylelikle oyunda belirleyici olmaya 
başlamış olan sanayileşmiş ülkelerin önderliğindeki bu süreç eski tip imparator-
lukların da sonunu getirmiştir. Sanayi malı üretenlerin dominant olduğu bu sü-
reç Birinci Dünya Savaş’ına kadar devam etmiştir. İki dünya savaşı arasındaki 
dönem ise hammadde satanlar dominant hale gelmiştir. Sanayi malı üretenlerin 
ise bu süreçte kötü zamanlar geçirdiği görülmektedir. Bu sebeple iki savaş arası 
dönem yeni bir düzen arayışı olarak anılmaktadır. Bu süreçte savaşlar sebebi ile 
istikrarsızlaşan hammadde fiyatları, eksik rekabet koşulları ile birlikte nihai mal 
üreten sanayicileri batırma noktasına getirmiştir. Nihayetinde 1945 yılı son-
rasında farklı bir ekonomik düzen uygulamaya geçmiş ve özellikle sanayi ham-
maddelerinin fiyatları istikrarlı seyretmiştir. Sanayi hammaddeleri fiyatların-
daki 1970’lerin başına kadar süren istikrarlı dönemde, tarımsal hammadde fi-
yatlarında dalgalanmalar gözlemlenmiştir. Ancak bu dalgalanmaların iklim 
koşulları paralelinde gerçekleştiği görüşü hakim olmaktadır. Bu döneme soğuk 
savaş damgasını vurmuştur. Bu süreçte batıda gelirin sürekli yükseldiği 
görülmektedir. Sanayi üretimi artarken, istihdam ve para arzı artarken, pazarda 
bir genişleme olmasına karşın hammadde fiyatlarının göreceli olarak sabit 
kaldığı gözlenmektedir. Ancak bu sürecin bu şekli ile devam edemeyeceği ön-
görülebilirdir(Ekizceleroğlu, 2017:156-157). 
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EMTİA PİYASALARINDA KARTELLEŞME VE TEKELLEŞME 

1830’lardan itibaren makinenin kullanıldığı sektörlerin başında dokumacılık ve 
demiryolları bulunmaktadır. Bu sektörler iç piyasadaki tıkanıklıklar karşısında 
dış pazara yönelmek zorunda kalmışlardır. Dokumada dış pazarlara girmek ve 
yer edinmek için rakip firmaların tasfiye edilmesi gerekmektedir. Bununla 
birlikte birinci sanayileşme dalgasında dokumacılık alanında faaliyette bulunan 
küçük ölçekli işletmeler arasındaki rekabetin, ekonomik sistemin düzenlen-
mesinde önemli bir işlev üstlendiğini anımsamakta yarar bulunmaktadır. Bu 
sektörde ihracatçı ülkeye yönelik dış talebin, ithalatçı ülkelerin tarım ve maden 
ürünleri ihracatından sağlayacağı gelirlere dayanması söz konusudur. Bu 
mekanizma ile dokuma ürünleri ihraç eden ülkeler sanayileri için gerekli ham-
maddeleri elde edebilmektedir. Demiryolu sektöründe ise dış pazara ulaşmak 
için ithalatçı devletlerin altyapı yatırımlarının üstlenilmesi gerekmektedir. 
Yatırımın yapılacağı ülkelerin kendi iç kaynakları ile gerekli finansmanı sağlaya-
mamaları nedeni ile, demiryolu yapımını üstlenen sanayileşmiş ekonomiler aynı 
zamanda sermaye de ihraç etmektedir. Kısaca yatırımın yapıldığı ülkeler 
dışarıdan borçlanmaktadır. Sonuçta mal ile sermaye ihracı örtüşmektedir. 
Demiryolu yapımı finansmanı ile sermaye ihracındaki artış arasında belirli bir 
bağlantı olduğu ortaya çıkmaktadır. Demiryolu ayrıca ağır hammaddelerin sa-
nayileşmiş bölgelere taşınması için de gerekli görülmüştür. Bu bağlamda Az 
Gelişmiş Ülkelerin (AGÜ) borçlanması, dış borca başvuran Avrupa ülkelerinin 
tersine, tam anlamıyla sömürgecilik politikalarının hem aracı hem de sonucu 
olmuştur(Sönmez, 2005:30-35). 

Bu türden politikalar doğrultusunda hızla gelişen kapitalizm, pazar ve ham-
madde ihtiyacını karşılamak için ülke sınırları içinde mali rantabilitesi yüksek 
yatırım olanağı bulamayan para-sermayeyi ülke dışına aktararak yüksek ranta-
biliteyi yakalamayı, mutlak artı değer oranına ek olarak göreli artı değer oranını 
da yakalamayı amaçlamıştır. Para-sermaye bir yandan dış borç kanalı ile 
spekülasyonu özendirirken, diğer yandan dış borcun da desteği ile doğal kaynak-
ların işletilmesine ve tarımsal artığa yabancı sermayenin el koymasına yol 
açmıştır. 1820’lerde başlayan borçlandırma politikaları 1870’lere gelindiğinde 
bir borç krizi ile kesilmiştir. 1825 yılında İngiltere hammaddeler üzerindeki 
gümrük resmini kaldırmıştır. 1846 yılında Tahıl Yasası’nı (Corn Law) da 
yürürlükten kaldırmıştır. 1860-1875 yılları arasında İngiltere’nin büyük ölçüde 
serbest mübadele uyguladığı söylenebilir. Ancak bu serbestlik tam rekabet değil 
“uygulanabilir rekabet” adıyla literatüre geçmiştir. Çin ve Japonya’da buna örnek 
teşkil etmiştir. Sermaye birikim rejimi uygulanabilir rekabet temelinde düzen-
lenmiştir. Ancak kapitalizmin geldiği aşama, krizle birlikte evrilerek, uygu-
lanabilir rekabetten tekelciliğe geçişin zeminin hazırlamıştır(Sönmez, 2005:23-
29). 

Sermayenin merkezileşmesi ve yoğunlaşması ve dünya ekonomisinde hızla sa-
nayileşen ülkeler ile bu sürece dahil olamayanlar arasında net bir ayrımın 
çıkması da, kapitalizmin yeniden yapılanmasını desteklemiştir. Bu süreçte imalat 
sanayinin hammadde kaynağı olan tarımsal ve sanayi hammaddeleri arasındaki 
orantısızlık iyice belirgin hale gelmiştir. İmalat sanayinin, kerestecilik ürünleri, 
hayvansal ürünler ve tarım ürünleri olarak özetlenebilecek, toprakta yetiştirilen 
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hammaddelere gereksinimi hızla artmıştır. Ancak tarımın gelişmesi, sanayideki 
gelişmeye ayak uyduramaz hale gelmektedir. Sanayileşme sürecinin hızlanması 
ile denizaşırı tarımsal üretim, kapitalist ülkelerin tarımsal ürün talebini 
karşılayamaz ve dünya fiyatları hızla artmaktadır. Bukharin bu sorunun 
temelinde Malthus ve izleyenlerince öne sürülen, tarım ürünlerinin gelişimine 
engel teşkil eden mutlak ve doğal bir yasanın varlığını bulmamaktadır. Temel 
problem sanayinin orantısız büyümesi ve topraktaki tekelci mülkiyet olgusunun 
varlığıdır. Kitlesel üretim, hızlandırılmış sermaye birikimi gibi tanımlamalar, 
tarımdan ziyade sanayiye özgü olgulardır. Tarım ve sanayi arasında giderek spe-
sifik ve net olarak ortaya çıkan ayrım, sanayileşmiş ülkeler ile sanayileşememiş 
ülkeler ayrımını da ortaya çıkarmıştır(Buharin, 2009:104-109). 

Az gelişmiş ve gelişmiş ekonomi ayrımı ikinci sanayi devriminin yaşanması ile 
daha belirgin hale gelmiştir. Uygulanabilir rekabetten tekelciliğe geçişi sağlayan 
üretim teknolojilerindeki değişimler, hızla sanayileşen ülkelerin büyük sermaye 
grupları arasında, rekabet, mücadele ve çatışmayı da kaçınılmaz hale getirmiştir. 
Yeni teknoloji kullanan üretim süreci, 19. Yüzyılın sonlarından itibaren 
bankacılık ve sanayide yoğunlaşma sürecini de beraberinde getirmiştir. Böyleli-
kle sanayi sermayesi ile bankacılık sermayesi arasında bağlantıların kurulduğu 
gözlenmiştir.  Yoğunlaşma, güçlü olan firmaların güçsüzleri piyasadan silmel-
erine yol açmıştır. Böylece, sermayede merkezileşme eğilimi giderek belirgin 
hale gelmiştir. Özellikle kriz dönemlerinde iflaslar ve yoğunlaşma eğilimleri art-
maktadır. Bu eğilimlerin rakamsal olarak ortaya konulduğu üç dönem öne 
çıkmaktadır. Birinci eğilim 1880’lerde, ikincisi 1930’larda ve üçüncüsü ise 1970 
sonrasındadır. 1882 krizi Avrupa’da kapitalizm ile birlikte gelişme gösteren 
küçük aile işletmelerinin sonunu getirmiştir. 1929 buhranında ise aynı süreç 
ABD’de yaşanmıştır. 20. Yüzyılın başlarına gelindiğinde büyük işletmeler ve 
tekeller ekonomide giderek ön plana çıkmıştır. ABD’de tröstler sanayi sektörün-
deki işletmelerin dörtte birine sahip iken, üretimdeki payları %80’e, istihdamda 
da %75’e ulaşmıştır. Almanya’da ise ilk kartel (Konzern) 1869’da ortaya çıkmış, 
sayı 1896’da 250’ye, 1914’te ise 600’e ulaşmıştır. Böylece ABD’de tröstler, Al-
manya’da karteller kendi alanlarındaki üretimin büyük bir kısmını denetleme 
olanağına kavuşmuşlardır. Özellikle demir-çelik sanayi ve alt kollarının 
1900’lerin başından itibaren, birleşmeler ve satın almalar ile devasa ölçekli şir-
ketler tarafından kontrol edilir hale geldiği gözlenmektedir. Karl Marx’ın “reka-
betin tekelleşmeyi, tekelleşmenin tekelci rekabete yol açtığı” savı bu gelişmeler 
ile örtüşmektedir(Sönmez, 2005:40). 

Hızla sanayileşen batılı sanayileşmiş ülkelerin hammaddeye olan ihtiyacı anor-
mal şekilde artmıştır. 1885 Berlin konferansında Avrupalı güçler Afrika’nın 
paylaşımı için masaya oturmuşlardır. Ancak hiç kimse buradaki insanların 
uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarına ilişkin bir çekince belirtmemiştir. 
Kapitalist gelişmiş ülkelerce dünyanın geri kalanı kolonileştirilip tekelleşen sa-
nayilerine hammadde sağlayacak şekilde yeniden dizayn edilmiştir. Bu ko-
lonileşme süreci ancak İkinci Dünya Savaşında tamamen son bulmuştur. İki dü-
nya savaşı ve savaşlar arasındaki dönem hammadde ihtiyacı duyan sanayiler için 
tam bir karambol dönemi olmuştur. Ancak kolonicilik de en vahşi safhasını 
yaşamıştır. Hindistan İngilizler tarafından, Meksika ve Peru ise İspanyollar 
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tarafından sonuna kadar sömürülmüştür. Köle ticareti Afrika’yı tamamen harap 
etmiştir. 1945’ten itibaren Afrika, Asya, Latin Amerika ve Karayipler’deki milli-
yetçi hareketler, yakın zamandaki kolonicilerin politik gücünü kırmış ve 
bağımsız devletler olarak uluslararası hukuk tarafından tanınan bağımsız ülkeler 
haline gelmişlerdir. Böylece Üçüncü Dünya olarak tanımlanacak az gelişmiş ve 
geri kalmış bağımsız dünya devletleri tanımı yapılmıştır. Ulusların kendi 
geleceğini belirleme hakkı uluslararası hukuksal normlar ile güvence altına 
alınmıştır. Birinci Dünya gelişmiş batılı kapitalist ülkeleri temsil ederken, İkinci 
Dünya ise doğu blokunu, diğer bir değişle sosyalist ülkeleri temsil etmektedir. 
Soğuk savaş batı bloku ile doğu bloku arasında devam ederken Üçüncü Dünya 
ülkeleri ise az gelişmişlikten kurtulma mücadelesi vermektedir. Ancak 1950’ler-
den 1970’lere kadar az gelişmişlik kavramı kazanılamayacak bir yarış olarak 
benimsenmiştir. Üçüncü Dünya ülkelerinin temel gelir kaynağı ihraç ettikleri az 
sayıdaki hammaddelerden meydana gelmektedir. Ancak ihraç ettikleri ürünlerin 
fiyatları göreceli olarak düşmektedir. Diğer yandan ise ithal ettikleri sanayi 
ürünleri ve özellikle de sermaye malları talebi giderek artmaktadır. İhracattaki 
artış, gelişmiş ülkelerin bu yöndeki ihracatından daha düşük bir hızla artmak-
tadır. Ayrıca ihraç edilen hammaddeler çok uluslu şirketler tarafından monopso-
nist satın almalara konu olmakta ve rekabet edebilme şansı tanınmamak-
tadır(Martin ve Osberg, 1978:501-506).  

Diğer yandan soğuk savaşın tarafları kendi içinde dayanışmakta ve sistemi kötü 
gösterecek grevlere ve toplumsal hareketlere izin vermemektedir. Az gelişmiş 
Üçüncü Dünya ülkeleri ise mevcut ihracatları ile gelişmelerini finanse 
edememektedir. Fiyatların dalgalanması ise hem ekonomik hem politik çal-
kantılara sebep olmaktadır. Fiyatlarda istikrar sağlayacak arayışlar bu dönemin 
sonlarına doğru yoğun bir şekilde Uluslararası Emtia Anlaşmaları (ICAs) ile boy 
göstermiştir. UNCTAD 1964 yılında, zenginler kulübü olarak benimsenen 
OECD’ye karşı bir denge unsuru olarak daha fakir ülkelerce kurulmuştur. İlk 
önceliği gelişimi ihraç ettiği hammaddelere bağlı olan fakir ülkelerin daha isti-
krarlı bir kalkınma trendine kavuşmasıdır. Hem üretici hem de tüketiciler için 
hammadde piyasalarının dalgalanmalara karşı daha istikrarlı hale getirilmesi bu 
bağlamda öncelikleri arasında olmuştur. Bunun yanında bölgesel bloklar oluştu-
rulmaya çalışılmış ve az gelişmiş ülkelerin ihracatlarının satın alma gücü art-
tırılmaya çalışılmıştır. Ancak tüm bu girişimler çok da kayda değer bir başarı elde 
edememiştir. Ancak 1970’lerin başında boy göstermeye başlayan yeni ve etkili 
üretici kartelleri dalgası batı dünyasını korkutmuştur. 1930’lara kadar gelişmiş 
ülkelerce desteklenen kartelleşme, bu kez uluslararası kapitalizme bir tehdit 
olarak görülmeye başlanmıştır. Batılı gelişmiş ülkeler hammadde üretici kartell-
erine karşı mücadele yolları aramaya başlamışlardır. İlk olarak mineral kaynak-
larını millileştirmeyi deneyen gelişmiş ülkeler, Üçüncü Dünya ülkelerinin 
bağımsızlıklarının kazanılması ve makro ekonomideki hızlı gelişme ile hammad-
delere yönelen ilave talep karşısında çaresiz kalmıştır. Diğer yandan gelişmekte 
olan ülkeler ise ihraç ettikleri ürünlerin fiyatları üzerinde daha çok kontrol 
sağlamışlardır(Martin ve Osberg, 1978:507-517). 

Jamaika 1960’ların sonunda boksit üreten ülkeleri, çok uluslu alüminyum şir-
ketlerine karşı bir birlik oluşturmak için çağrıda bulunmuştur. 1974’ün 
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başlarında International Bauxite Association (IBA) kurulmuştur. 1975’te birlik 
üyeleri sosyalist olmayan dünya üretiminin %85’ini yapmaktadır. Ancak üretim 
birimleri çoğunlukla, dikey olarak iyi entegre olmuş alüminyum şirketlerinin 
elinde bulunmaktadır. Bu sebeple artan üretime karşın ihracat vergilerinin art-
tırılması yöntemi uygulamaya konmuştur. Jamaika’nın ABD pazarına yakın ol-
masının da etkisi ile boksit fiyatları 1976’da iki katına çıkmış ve 1980’e kadar 
artmaya devam etmiştir. Surinam Cumhuriyeti’de Jamaika’nın oranlarına yakın 
bir ihracat vergisi uygulayarak fiyat artışlarına destek vermiştir. Gine Cumhuri-
yeti ise göstermelik bir vergi artışıyla yetinmiştir. Ancak birlik üyesi olan ve dü-
nyanın en büyük boksit üreticisi Avustralya bu uygulamaya katılmayı 
reddetmiştir. Birliğe hiç katılmamış olan Brezilya’da satışlarını arttırmıştır. 
1994’te Jamaika’nın kurucusu olduğu IBA’dan ayrılması ile birlik çöküş evresine 
girmiş ve nihayetinde son bulmuştur. Fosfat kayaç fiyatlarını arttırmaya yönelik 
kartel girişimi ise Fas’lı devlet şirketi tarafndan 1974 Ocak ayında liste fiyatını 
ton başına 14 Amerikan Dolarından 42 Amerikan Dolarına yükseltmesi ile 
gelmiştir. Temmuz ayında ise fiyatı 63 Amerikan Dolarına yükseltmiştir. Cezayir, 
Togo Cumhuriyeti ve Tunus’taki devlet şirketleri ve Senegal’deki devlet ortaklı 
şirketlerin destek vermesi ile yüksek fiyat seviyeleri bir süre istikrarlı kalmıştır. 
Ancak talepteki sert düşüşler ve çiftçilerin farklı gübre türlerine yönelmesi ile 
yüksek seviyelerde tutunamayan fosfat fiyatları 1977’de kartelleşme öncesi se-
viyelere kadar düşmüştür(Radetzki, 2008:154-159). 1967 yılında Şili, Peru, 
Zambiya ve Zaire bakır piyasalarına fiyatları yükseltmek için CIPEC (Intergov-
ernmental Council of Copper Exporting Countries)’i kurmuşlardır. Sonradan Yu-
goslaviya, Endonezya, Avustralya ve Papua Yeni Gine’nin de katılması ile CIPEC 
1974-1976 arasında üretim kesintileri ile fiyatları arttırmayı başarmıştır. Ancak 
üyeler arasındaki güvensizlikler sebebi ile 1988 yılında dağılmıştır(Johnson, 
1983:34-36).  

Tarihi süreçte bakıldığında ilk tekelleşme ve kartelleşme hareketleri imalat sa-
nayinin dallarında oluşmuş ve bu süreç 1920 ve 1930’larda hat safhaya çıkmıştır. 
Genel olarak sanayileşmiş ülkelerde hız kazanan ve büyük ölçüde tamamlanan 
sermaye yoğunlaşması, iki savaş arasında ve savaş zamanlarında devlet desteği 
de alarak ulusal sınırları aşmıştır. 1950 ile 1970 arasında çok uluslu şirketlerin 
faaliyet alanlarında örtülü bir tekel gücüne sahip oldukları görülmektedir. Ancak 
1970’lerde ilk defa sanayileşmemiş ve tüm kalkınması birkaç tane emtia fiyatına 
bağlı olan ülkelerin hammaddeler üzerinde tekelci gücü elde etme çabaları 
ortaya çıkmıştır. Bazıları başarılı olmuş olsa da çok uzun sürmemiş, bazıları ise 
daha kurulamadan son bulmuş olan bu kartel girişimleri, başarı koşulları açısın-
dan değerlendirildiğinde çok farklı özelliklere sahip oldukları görülmekte-
dir(Ekizceleroğlu, 2017:172). 

Kartelleşme Koşulları 

Kartel tesis edebilmenin ilk şartı, dünya pazarlarında arz edilen emtianın çok 
büyük bir bölümü kartel üyelerinin elinde bulunmasıdır. Dünya arzının tama-
mına sahip olmak, kartel üyeleri için ideal durumu nitelemektedir. Bununla 
ilintili olarak küresel talebin fiyat esnekliğinin birin altında olması gerekmekte-
dir. Birin üzerindeki esneklik seviyesinde fiyatlar yükseltildiğinde kartel üye-
lerinin geliri azalacaktır. Burada kartellerin fiyattan ziyade gelirleri arttırmaya 
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odaklı olduğunu belirtmek gerekmektedir. Talep esnekliğinin sıfıra yakın olması 
başarı şansını arttırmaktadır. Ancak bunun sınırı da kartel dışında bulunan diğer 
arz sahiplerinin arz fiyat esnekliği ile belirlenmektedir. Düşük arz esnekliği kar-
tel dışındaki satıcıların fiyat karşısında pazar paylarını çok ve hızlı bir şekilde 
arttıramamaları anlamına gelmektedir, ki bu da kartel üyelerinin artan gelirini 
uzun vadede istikrarlı tutmanın koşuludur. Arz ve talep esnekliklerinin olabild-
iğince düşük, ancak kartelin pazar payının olabildiğince yüksek olması, başarılı 
bir kartel organizasyonun ilk şartlarındandır. Yapılan modellemeler, talebin fiyat 
esnekliğinin 0,4’ün altında, pazar payının ise %60’ın üstünde olmasının asgari 
kartelleşme şartı olarak ortaya koymuştur. İkinci önemli kriter ise arz edilen 
ürünün ikamesinin bulunmamasıdır. Yakın bir ikamesi bulunan ürünleri için 
ikame malı üretenler ile işbirliği içinde ortak hareket edilebilirse ancak başarı 
şansı bulunmaktadır. Yakın ikamesi olan mallar için ortak kartelleşme başarı 
şansını arttırırken, düşük ikame edilebilme ilişkisindeki mallar için ise ayrı ayrı 
izole karteller daha başarılı olmaktadır(Radetzki, 2008:145-149). 

Diğer yandan kartelin organizasyon problemleri kendi başına ayrı bir başarı fak-
törüdür. Organizasyon yönetiminin etkin olabilmesi için, hile yapan üyelere 
yönelik caydırıcı cezalarının belirlenmesi ve tüm üyelerin alınan kararlara tam 
destek vererek uygulaması gerekmektedir. Ancak yine de yönetimsel sorunların 
aşılması tek başına kartel için bir başarı getirmeyebilir. Üretimde kısıntıya 
gidilmesi gibi kararlar, pek çok maliyet ve işletme ölçeğinin ayarlanması gibi so-
runları ortaya çıkarabilir. Üyelerin bu tür maliyetleri karşılayabilecek finansal 
güce ve bunları üyeler arasında adaletli şekilde dağıtabilecek kararlılığa ve isteğe 
sahip olması gerekmektedir. Ayrıca piyasa yapısının da uzun vadede değişe-
bileceği ve kartel dışı arzın, piyasaların dinamik yapısı sebebi ile esneyebileceği 
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple tüm faktörleri içeren ileriye dönük 
projeksiyonlar da kartelin başarı şansını arttıracaktır. Bu aşamada potansiyel ge-
lir artışları iyi analiz edilmeli ve emtia piyasasının yapısına uygun belirlen-
melidir. Kartel oluşumunun izin verdiği fiyat artışının bir sınırı mevcuttur. Bu 
sınıra en yakın optimum kazanç getiren seviyenin belirlenmesinde dışsal faktör-
lerin davranışları gerçekçi bir şekilde modellenmelidir (Pindyck, 1979:154-158). 

Ayrıca kartelin kendi iç yapısı ve uyguladığı taktikler de başarıda büyük bir önem 
taşımaktadır. Az sayıdaki üye ile pazar payının büyük bir bölümünü kontrol etme 
yetisine sahip olan kartellerin daha koordineli ve başarılı olduğu düşünülmekte-
dir. Karar alma süreçlerinin hızlı ve kolay olması, hile yapma olasılığının daha 
düşük olması yönetimsel açıdan yararlar taşımaktadır. Ek olarak tüketicilerin 
direnç göstermesi, izlenecek taktikler ile uyumlu olmalıdır. Fiyatların düşük 
değerli olduğu algısı ile yapılan düzenlemelerin emtianın gerçek değerinin 
sağlanmasına yönelik olduğu algısı sağlanabilirse, fiyat artışlarına karşı tüketici 
güçlerin direnci daha düşük seviyelerde gerçekleşmektedir. Buna karşılık fiyat 
mekanizmasının bir cezalandırma unsuru olarak kullanılması algısı var ise ve 
politik olarak manipüle edilmiş ise tüketicilerin direnci çok daha yüksek düzeyde 
olacaktır. Burada üye ülkelerden bir veya birkaçının güçsüz ya da kırılgan bir 
ekonomik yapıya sahip olması, tüketici ülkeleri karşı koymaya ve direnç 
göstermeye daha istekli hale getirebilir. Ancak tüketici ülkelerin farklı sosyo-
ekonomik koşullara sahip olması ve politik olarak farklı sonuçları olabileceği 
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olasılığı, tüketici konumundaki ülkelerin ortak bir karşı koyma hareketine gi-
rişmelerini engellemektedir (Charlton, 1977:67-74). 

EMTİA PİYASALARI 

Önceleri yüz yüze ticarete konu olan emtia ticareti, fiziki değiş tokuş ile 
tamamlanmaktadır. Ancak özellikle tarımsal ürün ticaretinde sık sık fiyat dal-
galanmalarının yaşanması ve bunun üreticiler için bir zarar unsuru olması 
dolayısıyla, ürünlerin ticareti için pazarlar oluşmaya başlamıştır. İlk hali ile aynı 
ürünleri alanlar ile satanları bir arada buluşturma amacıyla oluşturulan emtia 
piyasaları giderek farklı bir boyuta ulaşmıştır. Fiyatlardaki dalgalanmaları gider-
mesi ve tek bir fiyatın oluşmasını sağlaması ile rekabet koşullarını iyileştirici 
olmuşlardır. Ancak zamanla işlem gören ürünlerdeki çeşitlilik artmıştır. Önceleri 
spot piyasa olarak tanımlanan fiziki alım satımların yapıldığı piyasalar, kon-
tratlara vade eklenmesi ile türev piyasalarına dönüşmüştür. Bu alım satım 
işlerindeki aracılık karını tatmin edici bulan tüccarlar ise emtia borsalarını 
oluşturmuşlardır. Emtia borsaları belirli ürünlerde uzmanlaşmışlardır. Finansal 
borsaların bir alt piyasa işlemleri olarak faaliyet göstermektedir. Türev ürünler 
borsaları olarak da anılan emtia borsalarında, riskten korunma, arbitraj ve 
spekülatif amaçlarla işlem yapılmaktadır. 

Emtia piyasaları çok farklı sınıflamalara tabi tutulabilir. En kırsal bölgelerde dahi 
yerel emtia pazarlarına rastlamak mümkündür. Daha geniş ölçekte ise ulusal ve 
uluslararası emtia piyasaları sınıflandırılabilir. Dünya genelinde emtia 
piyasalarını ilgili hammadde gruplarına göre de sınıflandırmak mümkündür. 
Diğer yandan belirgin pir piyasa ayrışması ürünlerin teslimat süreleri üzerinden 
olmaktadır. Kısaca spot ve vadeli piyasalar olarak yapılan bu ayrımda malın 
teslimat süresi belirleyicidir. Spot piyasalarda malın fiziki teslimi ödeme ile 
birlikte anında gerçekleşmektedir. Bazı durumlarda anlaşma yapılıp fiyat ko-
nusunda anlaşılıp ödeme yapılmasına karşın malın teslimi için bir taşıma süresi 
gerekli olabilmektedir. En eski spot piyasaları genellikle tarımsal ürünlerde özel-
likle hububat ürünlerinde ortaya çıkmıştır. Eski dönemlerdeki tarımsal spot 
piyasalarında genellikle üreticiler aynı zamanda satıcı olarak yer almışlardır. An-
cak vadeli işlemler piyasalarında ürünün teslimat süresi gelecekte ileri bir tarih 
olarak belirtilmektedir. Kontrat üzerinde anlaşmaya varılmış ve alım satımı 
yapılmış olmasına karşın, ürünün teslimatı çok daha ileri bir tarihte yapılacaktır. 
Bu tarz piyasalarda forward kontratları, futures kontratları en çok yapılan işlem-
lerdir. Hatta bunların üzerinden option ve swap işlemleri dahi yapılmaktadır. 
Vadeli işlem piyasalarının temel etkisi fiyat riskine karşı koruma sağlamalarıdır. 
Kontratın imzalandığı tarihte anlaşılan fiyat, malın teslimat süresi içerisinde 
meydana gelecek dalgalanmalardan etkilenmez(Kulkarni, 2011:4-10). 

Diğer bir ayrım ise alım satım işlemlerinin gerçekleştiği platforma göre 
yapılmaktadır. Emtia borsalarında işlem yaparak emtia ticareti yapılması, emtia 
borsaları piyasası olarak anılmaktadır. Ancak her ürün emtia borsalarında işlem 
yapmaya uygun olmayabilir. Borsalara alternatif olarak tezgah üstü piyasalar 
(Over the Counter) daha geleneksel olmasına rağmen, borsalara nazaran daha 
büyük bir işlem hacmine sahiptir. Bireylerin yada firmaların aralarında an-
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laşması ile belirlenen tezgah üstü piyasalar, üstünlüğünü esnekliğinden almak-
tadır. Alıcı ve satıcıların anlaşmaya varabileceği pek çok farklı şartı içere-
bilmektedir. Borsalar ise daha çok vadeli sözleşmelere odaklanmıştır. Ancak bor-
salar standartlara sahip kontratlar ve her iki tarafa da güvence veren takas 
merkezlerine sahiptir. Her ne kadar spot borsaları da mevcut olsa da bu olgu sis-
temde henüz yeni yeni yer almaktadır (Kulkarni, 2011:7).  

Tarihi süreçte ilk uluslararası emtia borsalarına benzer oluşumların 15’inci ve 
16’ncı yüzyıllarda oluşmaya başladığı görülmektedir. Belçika’nın Antwerp li-
manı ve Londra bu tarihlerde ticaretin en büyük merkezleri haline gelmiştir. 
Düzenlenmiş bir ticaret borsasının faydalarını görerek, bu yönde girişimde 
bulunan Thomas Gresham’ın katkıları ile 1566 yılında Londra’da The Royal Ex-
change kurulmuştur. ABD’de 19’uncu yüzyılın ortalarında ise işadamları fo-
rumlar vasıtası ile mal alıp satmak için bir araya gelmeye ve organize olmaya 
başlamışlardır. Tren yollarının kavşak noktalarında, nehirlerin ana limanlarında 
ve deniz limanlarında pek çok pazar yeri kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Bu pazar 
yerleri zamanla bir borsa organizasyonuna dönüşmüştür. Daha çok spot 
piyasalar olarak işlev gören bu pazar yerlerinin borsalar şeklinde örgütlenmesi 
ile farklı ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Özellikle taşımacılık altyapısı ve depolama 
sorunları futures piyasalarının ortaya çıkmasını tetiklemiştir. 1848 yılında ilk 
emtia borsası olarak kurulan Chicago Board of Trade (CBOT), 1865’te ilk futures 
işlemlerinin de yapılmaya başlandığı borsadır (Chatnani, 2010:54-59). 

20.nci yüzyılın hakim emtia borsaları Londra, New York ve Chicago’da faaliyet 
göstermesine karşın, günümüzde bu hakimiyetini Çin, Hindistan ve Japonya’daki 
borsalar ile paylaşmaktadır. Bazıları bulunduğu ülkeye odaklı iken bazıları ise 
tam anlamı ile uluslararası bir karaktere sahiptir. Çoğunlukla borsaların belirli 
ürünlerdeki uzmanlıkları tarihsel olarak gerçekleşen rastlantısal durumlardan 
kaynaklanmaktadır (Radetzki, 2008:86-88). 

Küresel Emtia Ticareti 

Toplam ihracat içinde emtia ihracatının giderek daha az bir pay almasına daya-
narak dünya ekonomisi açısından emtia ticaretinin giderek azalan bir trend 
izlediği söylenebilir. Ancak dünya ekonomisindeki gelişmeler, farklı açılardan 
emtia piyasalarını etkilemekte ve farklı önemler yüklemektedir. 1965 yılında dü-
nya ticaretinin yarısına yakınını emtia ticareti oluşturmaktadır. 2005 yılına 
gelindiğinde ise toplam emtia ticareti dünya ticaretinin %28,8’ini oluşturmak-
tadır. Gıda ve tarımsal hammaddelerin dünya ticaretindeki ağırlığı kademeli 
olarak üçte bir seviyeleri dolayına kadar azalmıştır. Ancak mineral ve metal 
emtia ticaretinin ağırlığı kademeli olarak azalmış olsa da azalış oranı giderek 
azalmıştır. Metal ihracatının toplam ihracat içindeki payı 1986’da %7,3 iken 
2005 yılında sadece %6,6’ya düşmüştür. Ancak yakıtlar grubuna dahil emtia ti-
careti dünya ticaretindeki ağırlığını 1986’da %18,7’ye çıkararak 1965 yılındaki 
seviyenin iki katına çıkmıştır. Yakıtlar grubu emtia sınıflandırmasının %75’i ham 
petrol ürünü tarafından domine edilmektedir. Bu artışın sebebi 1970’li yıllardaki 
petrol fiyatlarındaki artışlardır. Diğer yandan 2005 yılında emtia ticaretinin yak-
laşık yarısı yakıtlar grubu emtia ticaretinden oluşmaktadır. Bunun da büyük bir 
bölümü ham petrol ticareti oluşturmaktadır(Radetzki, 2008:26-27). 
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Tablo 1. Dünya Ticaretinde Emtia Ağırlığı (Milyar Dolar) 
 Toplam 

İhracat 
Toplam 
Emtia (%) 

Gıda 
(%) 

Tarımsal 
Hammaddeler 
(%) 

Mineral ve 
Metaller 
(%) 

Yakıtlar 
(%) 

1965 186 48,5 18,3 8,1 12,4 9,7 
1986 1924 39,9 10,5 3,4 7,3 18,7 
2005 10160 28,8 6,7 1,7 6,6 13,8 

Kaynak: Radetzki, Marian. (2008). A Handbook of Primary Commodities in the Global Economy, Cambridge 
University Press, New York, s.27.           

2005 yılından sonraki gelişmeler daha farklı bir trendi takip etmiştir. Emtia ti-
caretinin toplam ticaret içindeki payı %30’lar civarında seyrederken bu oran 10 
yıl boyunca çok fazla değişmemiştir. Bu süreç iki farklı trendin kırılmasını da ser-
gilemektedir. 2008-2009 yılına kadar emtia ticareti ile nihai ürün ticareti paralel 
bir artış sergiler iken, kriz sonrası emtia ticaretinin nihai tüketim mallarından 
daha hızlı arttığı gözlenmektedir. Yakıtlar ve metaller grubu emtia ticaretinin, 
tarımsal emtia grubuna göre daha dalgalı bir seyir izlediği gözlemlenmektedir. 
Toplam dünya ticareti 2015 yılında azalmaya devam ederek 2008 yılı kriz öncesi 
seviyesi olan 16 trilyon Amerikan Doları seviyesine ulaşmıştır. Tarımsal emtia 
ticareti 2005 seviyesinin ve 2008 seviyesinin üzerinde seyrederken, küresel 
talebe daha duyarlı olan yakıt ve metaller grubu emtia ticareti 2015 yılına 
gelindiğinde 2008 kriz öncesi seviyenin de altına inmiştir. Grafik 1 2005-2015 
yılları arasındaki dünya ticaretinin ürün grupları bazındaki gelişimini 
göstermektedir (WTO, 2016:30).  

Dünya ticaretinde diğer bir değişim ve trend kayması, ticaretin yönünde mey-
dana gelmiştir. 2015 yılı itibarı ile dünya ticaretinin çok büyük bir bölümü Kuzey 
Amerika, Avrupa ve Doğu Asya arasında meydana gelmektedir. Doğu Asya desti-
nasyonlu ticaret hacmi hızlı bir artış sergiler iken Latin Amerika ise giderek dü-
nya ticaretinde daha az yer alır hale gelmiştir. Gelişmiş ülkelerin ticaret hacmi 
giderek Doğu Asya bağlantılı olarak gelişmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin 
Doğu Asya bağlantılı ticareti daha düşük oranlarda gelişmektedir. Bu gelişmel-
erin tek istisnası emtia ticaretinde hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan 
ülkeler ticaret hacimlerini arttırmışlardır. Bu değişimin genel geçer bir coğrafik 
yönü tayin edilememiştir. Genel görünüm emtia ticareti kaynak ülkeden hem 
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelere doğru farklı ve değişen frekanslarda 
meydana gelmektedir. 2000’li yıllardan itibaren dünya ticaret hacmindeki 
artışın büyük bölümü gelişmekte olan ülkeler tarafından sağlanmıştır. Bu hem 
Güney-Güney ticaretini arttırmış hem de emtia ihracatı yapan ülkelerin Çin 
bağlantılı ticari ilişkilerini güçlendirmiştir. 2004-2014 yılları arasında birincil 
sektör ürünleri dünya ticaret hacminde 4 trilyon Amerikan Doları seviyesine ka-
dar çıkmış ve büyük bir artış sergilemiştir(UNCTAD, 2015:22).  
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Grafik 1 Dünya İhracatı (Milyar Dolar) 

 

Kaynak: WTO, (2016). World Trade Statistical Review, s.30. 

Dünya ticaretinin yaklaşık yarısı ara malı ticaretinden kaynaklanmaktadır. 2011 
yılından sonraki dönemde tarımsal ürünler ve doğal kaynaklar ticareti du-
raksama dönemine girmiş olmasına karşılık sermaye malları ticareti artmıştır. 
Yapılan sermaye yatırımları küresel talep daralması neticesinde etkin 
kullanılamamış ve emtia talebinde büyük düşüşlerin yaşanmasını beraberinde 
getirmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin dünya ticaret hacminden aldığı payın 
büyük bir kısmı hammadde ve ara malı arzı kaynaklıdır. Buna az gelişmiş ülkeler 
de eklenince emtia ihracatına bağımlılık oranı artmış durumdadır(UNCTAD, 
2015:22).  

Şekil 1. Emtia İhracat Bağımlılığı Endeksi 

 

Kaynak: UNCTAD, (2015). Key Statistics and Trend in International Trade, s.24. 
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Emtia İhracatına Bağımlılık Endeksi birincil hammadde ve tarımsal ürünlerin ih-
racat değerlerinin toplam ihracat değerine oranlanması ile hesaplanmaktadır. 
Çoğunlukla bu hesaplamaya işlenmemiş doğal kaynaklar ilave edilmektedir. Bir 
ile 100 arasında değişen değerler alabilen endeks, toplam ihracat içerisinde 
emtia ağırlığını ifade etmektedir. Yüksek değerlere sahip ülkeler genellikle Orta 
Doğu’daki enerji ürünleri iharç eden ülkeler, Afrika kıtasında ham olarak, işleme 
girmeden ihraç edilen hammadde ihracatsısı ülkeler ve Güney Amerika’daki 
tarımsal ürün ihraç eden ülkeler olarak üç bölgeye ayrılmaktadır. Bu ülkelerin 
emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı çok kırılgan oldukları gözlenmektedir. 
Emtia fiyat şoklarına karşı çok daha yüksek risk taşımakta olan bu ülkeler, bu 
risklerden korunmak için farklı yollar aramaktadırlar. Gelişmekte olan ülkelerin 
pek çoğu ihracatlarını çeşitlendirme konusunda çaba sarfetmektedir. Ancak pek 
azı bunu başarabilmiştir. Üründe çeşitlendirmeden ziyade ihracat destinasyon-
larını çeşitlendirme yolundaki çalışmalar ağır basmaktadır(UNCTAD, 2015:22). 

Şekil 2. İhracat Çeşitlendirme Endeksi (Destinasyon Bazlı) 

 

Kaynak: UNCTAD, (2015). Key Statistics and Trend in International Trade, s.26. 
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Şekil 3. İhracat Çeşitlendirme Endeksi (Ürün Bazlı) 

  

Kaynak: UNCTAD, (2015). Key Statistics and Trend in International Trade, s.26. 

  Hirschmann-Herfindahl endeksi ile hesaplanan ihracatta çeşitlendirme gerek 
ürün bazında gerekse ihracatın yapıldığı hedef ülkelerin çeşitliliği bağlamında 
hesaplanmaktadır. Düşük endeks katsayıları yüksek oranlı çeşitlendirmeyi ifade 
ederken yüksek katsayılar düşük çeşitlendirme seviyelerini temsil etmektedir. 
Düşük çeşitlendirme oranları çok az sayıda ürüne bağımlı bir ihracat yapısını 
veya minimum sayıda pazara erişebilme olanağını ifade etmektedir. Gelişmiş 
ülkelerin ihracatta ürün bazlı çeşitlendirmede başarılı olduğu söylenebilir. An-
cak destinasyon konusunda gelişmiş ülkelerin çeşitlendirme değerleri ortalama 
değerlere yakın seyretmektedir. 2011-2014 yılları arasında iharacat 
çeşitlendirmesi konusunda gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasın-
daki farklar kapanma eğilimine girmiştir. Özellikle Afrika ülkelerinin birkaçı hem 
ürün bazında hem de destinasyon bazında ihracatlarını yüksek seviyelerde 
çeşitlendirmeyi başarabilmişlerdir. Aynı dönemde Rusya da her iki kategoride 
ihracatını en çok çeşitlendiren ülke olmuştur. Kuzey Amerika ve Avrupa’da ise 
bu dönemde tersine bir yönelim oluşmuştur. Gerek ürün gerek destinasyon ba-
zında ihracat çeşitlendirmesi azalan bu bölgeler, aynı zamanda dünya ticaretinin 
büyük bir bölümünü yapmaktadır (UNCTAD, 2015:26). 

Şekil 2 ve Şekil 3 her iki kategoride dünya ihracatının ülkeler bazında hangi se-
viyelerde çeşitlendirildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Düşük çeşitlendirmeye 
sahip bir ihracat yapısına sahip ülkelerin, dışsal şoklar karşısında daha kırılgan 
oldukları ve bunun için ilave bir risk taşıdıkları söylenebilir. Çoğunlukla ürün ba-
zındaki düşük ihracat çeşitlendirmesi, emtia odaklı bir ihracatı ifade etmektedir. 
Ürünün niteliği aynı zamanda destinasyon açısından çeşitlendirme yapmayı da 
kısıtlayabilmektedir (UNCTAD, 2015:27). 

Emtia Fiyatlaması ve Finansallaşma   

Emtia fiyatlarının oluşmu halen büyük ölçüde fiziki emtia arz ve talebi ile 
şekillenmektedir. Regülasyona tabi olmayan rekabetçi piyasalarda kısa vadede 
piyasa fiyat P1 seviyesinde oluşmaktadır. Kısa vadede üretim kapasitesi 
sınırlıdır. Ekilen tarımsal alanların, maden kuyularının kapasitesi kısa vadede 
değiştirilemez. Arz eğrisinin şekli değişken maliyetlerin yapısını yansıtmaktadır. 
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Yönetimsel etkinlik, sabit maliyetlerin toplam maliyetler içerisinde büyük bir 
paya sahip olması ve doğal olarak oluşan avantajlar, değişken maliyetleri azalt-
maktadır. Tersi durumlarda ise artırmaktadır. Değişken maliyetler, fiyat tarafın-
dan karşılandığı sürece, mevcut kapasite üretim için kullanılacaktır. Talebin 
D1’den D2’ye kayması fiyatı P2 seviyesine çekecektir. İlave üretim faktörleri ha-
rekete geçirilecek ve değişken maliyetler artacaktır. Söz konusu artış seküler 
ekonomik büyüme kaynaklı olabileceği gibi çevrimsel hareketlerin genişleme 
evresine geçmesi ile de tetiklenebilir. Tüketimdeki artıştan kaynaklı bir talep 
artışı olabileceği gibi stoklama ihtiyaçlarının artışı da buna sebep olabilir. Fiyat 
artışına yönelik oluşan rasyonel yada rasyonel olmayan beklentiler de talebi art-
tırabilir. Bu durumda spekülatif amaçlar ile stoklama gereksinimi sonucu talep 
artmış olacaktır. Tam kapasiteye yaklaştıkça artan talebe karışık gelecek çıktı 
artışını elde etmek zorlaşacaktır. Tam kapasiteye ulaşıldığında ise arz eğrisi tam-
amen dik bir hal alacak ve artan ilave talep üretim miktarında bir değişime neden 
olmayacaktır. Ancak fiyatı yukarı itecektir(Radetzki, 2008:57-60). 

Şekil 4. Emtia Piyasalarında Arz Talep Dengesi 

 

Kaynak: Radetzki, M. (2008). A Handbook of Primary Commodities in the Global Economy, Cambridge Uni-
versity Press, New York, s.58. 

Tam kapasite üretim seviyesinde artmaya devam eden fiyatlar, kapasite artırım 
yatırımlarını teşvik edecektir. Kapasite artırımı kısa vade arz eğrisini sağa 
kaydıracaktır. Uzun vade piyasa dengesi Şekil 4’de gösterilmektedir. Artan talep 
karşısında arz gecikmeli artarak fiyatın P2 seviyesine yükselmesine sebep 
olmaktadır. Ancak kapasite artışlarının uzun vadede gerçekleşmesi arz eğrisinin 
giderek yatay bir hale gelmesine sebep olmaktadır. Bu da uzun vadede fiyatın 
değişmeden kalmasını sağlamaktadır. Artan talep karşısında arzın esnekliği 
sınırsız bir hal almaktadır. Ancak uygulamadaki fiyat formasyonunu bu teorik 
çerçeveye uydurmak oldukça zor bir hal almıştır. Pek çok faktör aynı anda farklı 
yönlerde gelişerek emtia fiyatları üzerinde etkili olmaktadır. Arz ve talebin yapısı 
farklı güdülerle oluşmakta ve bu yapı zamanla değişim göstermektedir. Tarım 
gibi sektörlerde korumacılık ve teşvikler küresel emtia fiyatlarının ayrışmasına 
sebebiyet vermektedir. Diğer yandan fiyat artışları karşısında bazı yüksek mali-
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yetli işletmelerin devreye girerek üretimi arttırması farklı etkilere sebep olmak-
tadır. Aynı şekilde fiyatlardaki düşüşler de yüksek maliyetli işletmelerin üretime 
son vermesi ve arzın kısılmasını beraberinde getirmektedir. Bunun yanında poli-
tik kararlar küresel piyasalardaki arz ve talep dengesini bir anda değiştire-
bilmektedir (Radetzki, 2008:58).  

Özellikle 2000 yılından itibaren emtia piyasalarında finansallaşma oranı giderek 
artan bir trend içine girmiştir. Finansallaşma, finansal motiflerin emtia ti-
caretinde artan rolü ile ilişkilidir. Finansal piyasaların ve finansal aktörlerin 
emtia piyasalarında artan operasyonel ilgisi, üçüncü bir taraf olarak piyasalara 
dahil edilmiştir. Yatırımcıların emtia futures kontratlarına ilgisi, hisse senedi ve 
bonoların getirisi ile ortalama aynı değerlerde getirisinin olduğunun farkına var-
ması ile artmıştır. Aynı zamanda iş çevrimi içerisindeki dönüş noktalarında hisse 
senedi ve bonoların, emtia futuresları ile negatif korelasyonda olduğu ortaya 
çıkmıştır. Gorton ve Rouwenhorst’un yaptığı 1959-2004 yıllarını kapsayan 
çalışmalarında, emtia getirilerinin hisse senedi ve bonolara göre daha az dal-
galandığı ortaya koyulmuştur. Ayrıca emtia fiyatlarının kendi içinde ikili korela-
syonları da çok düşük değerlerde olmaktadır. Petrol ve mısır arasındaki korela-
syon, hisse senedi ve bonolar arasındaki korelasyondan çok daha düşük 
değerlerdedir. Diğer yandan emtia yatırımları enflasyona karşı doğal bir hedge 
aracı olarak görülmeye başlanmıştır. Pek çok emtia fiyatı Amerikan Doları 
cinsinden belirlenmektedir. Amerikan Doları değerinin diğer para birimleri 
karşısında dalgalanması emtia fiyatları tarafından negatif korelasyona benzer 
bir tepki vererek düzeltmeler yapmaktadır. Emtia yatırımları için endeks 
kullanımı ve endeks fonlarının oluşturularak finansal piyasa ürünleri haline 
getirilmesi ile emtia ticaretinde finansallaşma giderek artmıştır. Emtia bor-
salarının işlem hacmi içerisinde finansal aktörlerin ve finansal yatırımcıların 
yönettiği kontrat sayısındaki artış da kendi başına bir finansallaşma emaresidir. 
Finansal yatırımcıların bu ilgisi fiyatlarda oynaklığı arttırmış ve fiziki arz talep 
koşulları ile belirlendiği seviyelerin uzağına taşımıştır. Bu ise piyasa aktörlerinin 
fiziki emtia ticaretine yönelmesini ve piyasaların yanlış sinyaller göndermesini 
beraberinde getirmiştir. Yatırım ve ticaret kararları daha karmaşık bir hal 
almıştır. Bu ise riski arttırarak riskleri hedge etmenin maliyetini karşılanamaz 
seviyelere doğru itmiştir(UNCTAD, 2011:20-24). 

Vadeli işlemler borsalarında futures kontratlarındaki fiyatlama esasen spot fi-
yatlara dayansa da çalışma prensibi çok daha farklı motivasyonları içermektedir.  

F0 = S0 + I + W 

F0 futures fiyatının t=0 zamandaki gösterimi iken, S0 spot fiyatın t=0 zamandaki 
fiyatını yansıtmaktadır. I faiz W ise depolama maliyetlerini göstermektedir. I ve 
W toplamı elde tutma maliyeti yada taşıma maliyeti olarak adlandırılmaktadır. 
Futures fiyatlarının faiz oranı vasıtasıyla finansal piyasalar ile doğrudan 
bağlantılı olduğu görülmektedir. Futures fiyatları spot fiyatı ve taşıma maliyelt-
eri toplamının üstünde ise spot piyasadan emtia satın alarak futures kon-
tratlarında short pozisyon almak risksiz kar sağlamaktadır (UNCTAD, 2011:3-5). 

 F0 > S0 + I + W olduğu sürece risksiz getiri sağlanabilir. Eşitlik sağlanıncaya ka-
dar işlem hacmi artacaktır. Diğer yandan F0 < S0 + I + W futures fiyatının spot 
fiyatı ve taşıma maliyetleri toplamından düşük olduğu durumlarda ise 
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yatırımlcıların emtia satışını spot piyasada satarak faize yatırım yaparak futures 
kontratlarında long pozisyon alması risksiz kar sağlamaktadır. Depolanabilir 
emtia grubu için ayrıca bir tampon stok tutma maliyeti ve getirisi bulunmaktadır. 
Bunu formüle net depolama getirisi (C) olarak eklersek eşitlik aşağıdaki şeklini 
alacaktır; 

F0 = S0 + I + W-C 

Vadeli işlemler içerisinde emtia ticaretinin fiyat oluşumu açısından finansal ak-
törler aynı amaçlar için farklı pozisyonlar alabilmektedir. Hem arz hem talep 
tarafında aldıkları yatırım kararları sadece kar realizasyonu amaçlıdır. Her ne 
kadar emtia piyasalarındaki her aktörün nihai hedefi kar olmuş olsa da, kullana-
bilecekleri yöntemler ve katlanabilecekleri maliyetler açısından büyük 
farklılıklar oluşmaktadır. Emtia borsalarının temelindeki kuruluş amacı sağlıklı 
fiyat oluşumlarını desteklemek ve üreticinin üzerindeki fiyat riskini tüketicileri 
ve diğer aracılara doğru yaymak olmuştur. İkinci amacı ise fiyat istikrarının 
sağlanması ve hem üretici hem tüketiciler için daha istikrarlı bir piyasa yapısının 
temin edilmesidir. Ancak finansal aktörlerin emtia ticaretine dahil olması ile fiyat 
dalgalanmalarının frekansı artmıştır. Finansal emtia yatırımlarının temel kar 
artışı da bu dalgalanmalar sebebi ile meydana gelmektedir. Finansal yatırım fon-
larının gerek fiyatlarda ani yükselişler gerekse düşüşlerde pozisyon alabildikleri 
ve düşük riskli kar getirisi elde ettikleri görülmektedir. Bu oynaklığın arttırdığı 
fiyat riskini ise finansal enstrüman haline getirerek daha yüksek maliyetler ile 
üretici ve tüketicilere satmak da ayrıca bir finansal getiri unsuru olmak-
tadır(UNCTAD, 2011:21-25). 

Yapılan araştırmalar emtia fiyatlarının kısa vadede uzun vadeye göre çok daha 
oynak olduğunu göstermiştir. Kısa vadeli fiyat oynaklıkları çoğunlukla talep 
yönlü değişimlerden kaynaklanmakla birlikte, tarımsal emtia için arz yönlü bir 
dalgalanma etkisi bulunmaktadır. Yine hammaddelerin nihai ürünlere göre çok 
daha fazla fiyat dalgalanmasına sahne olduğu kanıtlanmıştır. Nihai ürün talebine 
yönelen talepteki %5’lik bir artış, hammadde talebinde %17’lik bir artışa sebep 
olmaktadır. Genel olarak ise emtia fiyatlarındaki uzun artış trendleri makro 
ekonomik iyileşme ile doğrudan bağlantılı olarak görülmektedir. Hammadde fi-
yatlarındaki yansıma ise belirtilen oranlar dikkate alındığında çok daha yüksek 
seviyelerde olmaktadır. Özetle hammadde fiyatları genel ekonomik durumun 
paralelinde ama daha şiddetli reaksiyonlara sahne olmaktadır(Radetzki, 
2008:60-65).  

Makro ekonomik gelişme ve döngüsel hareket ile hareket ederken emtia 
piyasaları da bu döngüye dahil olmaktadır. Çevrimsel küresel ekonomik gelişim, 
para politikaları değişimleri ile dolaylı olarak emtia piyasaları üzerinde etkili 
olmaktadır. 2002-2008 yılları arasındaki küresel parasal bolluk, emtia 
piyasalarına finansal yatırımları artırmıştır(Cheng ve Xiong, 2013:1-35). 2008 
sonrası para emisyonlarının gündeme gelmesi paranın değer koruma 
fonksiyonunu zedeleyince, emtia piyasalarının değer saklama yününde 
reaksiyon göstermesi ile emtia fiyatları yukarı yönlü trende girmiştir. Bu süreçte 
meydana gelen parasal akımlar gelişmekte olan ülkelerde refah artışı etkisi 
yaratmış ve yatırımları kamçılamıştır(Alberola ve Benigno, 2016:1-44). Bu ise 
hammadde talebinde büyük artışları beraberinde getirmiştir. Buna karşın emtia 
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fiyat riskinden korunmanın maliyeti artmış ve finansal piyasaların emtia 
operasyonları artmıştır(Schofield, 2007:5-36).  

Emtia fiyatlarının dalgalanmasını ölçmek amacıyla yapılan uzun vadeli çalışma-
lar göstermiştir ki nihai ürünlerin fiyatlarındaki dalgalanma ile hammadde fi-
yatlarının dalgalanması arasında son 300 yıldır süren bir farklılık mevcuttur. 
Uzun vadeli trendlerde hammadde fiyatlarının nihai ürünlere göre %59 daha 
fazla dalgalandığı tespit edilmiştir. Ayrıca savaş dönemlerinde hammadde fi-
yatlarının çok yüksek frekanslarda, barış dönemine göre çok daha fazla dal-
galandığı ortaya konmuştur. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere 
oranla hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar kaynaklı risklere ve şoklara çok 
daha şiddetli ve sık maruz kaldığı görülmüştür(Jacks vd, 2009:1-36).  

Son 200 yıllık küresel sermaye akımları ile emtia fiyatlarındaki gelişmelere 
bakıldığında elde edilen veriler bir bağlantının olduğunu ortaya koymaktadır. 
Ölçülen her doğrudan yabancı yatırım çevriminin sonunda, ikiz borç krizi ve 
emtia fiyatlarının ikiz dip yaptığı görülmüştür. Tam tersine artan sermaye 
akımları emtia fiyatlarını balonlaştırmakta ve çok yüksek seviyelere ulaştırmak-
tadır. Bu da küresel ekonomik istikrarın emtia fiyatları ile iki yönlü besleme 
ilişkisi içerisinde olduğunu göstermektedir(Reinhart vd, 2016:1-13). 

Vadeli işlemler içerisinde emtia işlemlerinin oranı 2002 yılından itibaren artış 
eğilimine girmiştir. Ancak işlemlerin yapıldığı borsalardaki dağılım da bu artışla 
birlikte değişmiştir. 2014 yılı verilerine göre vadeli işlem kontratlarının 
%19’unu emtia kontratları oluşturmaktadır. Toplam içerisinde tarımsal emtia 
kontratları %6,4 ile en büyük payı alırken, %5,3 ile enerji emtia kontratları, %4 
değerli metaller dışındaki metal kontratları ve %1,7 değerli metaller emtia kon-
tratları şeklinde dağılmaktadır. %1,6 oranında ise sınıflandırılmamış emtia kon-
tratları vadeli işlemler içerisinde bulunmaktadır. 2013 yılından beri tarımsal ve 
endüstriyel kontratların işlem hacmi artarken, değerli metaller ve enerji kon-
tratlarının işlem hacmi düşmektedir.  Genel olarak Asya borsalarının emtia 
işlemlerinde artan hacmi dikkat çekicidir. Çin emtia borsalarının özellikle tarım 
ve metal emtia işlemlerindeki artış gelişmiş batı ülkelerindeki emtia borsalarının 
işlem hacminden daha hızlıdır(FIA, 2016). 

Grafik 2 Vadeli İşlemler (Futures ve Options) Dağılımı (Milyar Kontrat) 

 

Kaynak: www.fia.org 
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Tüm emtia grupları içerisinde 1990-1999 arasında aylık fiyatlardaki dalgalanma 
oranı %9 civarında gerçekleşmiştir. Bu dönemde gıda emtia fiyatları %9, mineral 
ve metaller %17, ham petrol fiyatları ise %31 civarında dalgalanmıştır. Kısa sü-
reli dalgalanmalarda mineral fiyatlarının tarımsal ürün fiyatlarındaki dal-
galanmadan %70 daha fazla olduğu görülmüştür. 2000-2009 yılları arasında ise 
tüm emtia fiyatlarındaki aylık dalgalanmalar %26 civarına yükselmiştir. Bu dö-
nemde mineral ve metaller %40 dalgalanırken, ham petrol fiyatları %28 dal-
galanmıştır. Tarımsal ürün fiyatlarında ise %25 civarında bir dalgalanma mey-
dana gelmiştir(UNDP, 2011:61-69). 

Grafik 3. Emtia Fiyatlarındaki Dalgalanmalar (Aylık fiyatlardaki değişim %) 

 

Kaynak: UNDP, (2011). Towards Human Resilience: Sustaining Mdg Progress in an Age of Economic Uncer-
tainty, s.65.  

SONUÇ  

2000’li yıllardan itibaren emtia fiyatlarının finansal motifler ile güdülendiği 
görülmektedir. Finansallaşma oranı emtia vadeli işlemlerinde odaklanmaktadır. 
Vadeli emtia kontratları içerisinde faiz oranının doğrudan etkili olması sonucu 
emtia fiyatları iş çevrimi evreleri ile bağlantılı hareket etmektedir. Ancak fi-
nansal risklere karşı, emtia yatırımlarının riskten korunma amacıyla kullanıl-
ması, emtia fiyatlarının aşırı spekülatif hale gelmesini beraberinde getirmekte-
dir. Bu ise fiyatlardaki oynaklığın olağan dışı artmasını ve üreticilerin riskten ko-
runma maliyetlerinin yükselmesi sonucunu doğurmaktadır. Artan riskler yeni 
fiziki yatırımların yapılmasını zorlaştırmaktadır.  

Fiziki emtia tüketicilerinin, finansal piyasalar tarafından etkilenen fiyatlar sebebi 
ile ikili anlaşmalar ve geleneksel yöntemler ile hammaddelerini satın aldıkları 
gözlemlenmektedir. Büyük ölçekli metal üreticilerinin kendi enerji yatırımlarını 
yaparak enerji fiyatlarının oluşturduğu riskten korunduğu görülmektedir. Özel-
likle enerji yoğun sektöreler olan metal ve tarım sektörlerinde bu eğilimin son 
10 yıldır arttığı söylenebilir. 
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1950’li yıllardan 1980’lere kadar kapitalist aşırı birikim süreci, emek ve emtia 
fiyatlarının baskı altında tutulmasına karşı, düşen kar oranlarına engel olama-
mıştır. Parasalcı politikaların hakimiyeti 1980-1995 yılları arasında dünya 
ekonomisine yön vermiştir. Bu dönemde kar oranları bir sıçrama yapmış olsa da 
1999 yılında kesilmiştir. Aşırı yatırımlar bir yandan verimsiz kaynak tüketimini, 
diğer yandan da emtia fiyatlarına yönelen talep sebebi ile emtia fiyatlarını 
artırmıştır. Finansallaşma ve küreselleşme kapitalist aşırı birikim sorununu ve 
bunun yol açtığı olumsuzları ortadan kaldırmak için kullanılmaya başlanmıştır. 
Emtia piyasalarında türev araçları hızla artmıştır. Emtia borsaları, reel emtia 
dengesini etkileyecek finansal büyüklüklere erişmişlerdir. Finansal piyasalar ve 
kurumlar, finans dışı şirketlerin yönetim kararlarını etkileyebilecek boyutlara 
ulaşmıştır. 

Önümüzdeki süreçte dünyada, yeniden bir hızlı büyüme trendine girilmesi 
beklenmemektedir. Küresel ekonomide yaklaşımların değişmesi beklenmekte-
dir. Bu değişen yaklaşımlar içerisinde, ülkelerin hammadde bağımlılığına karşı 
kendi kendine yetebilme politikalarını yürürlüğe konması beklenebilir. ABD, Çin 
ve Rusya’nın son 8 yılda yaptıkları yatırımlar hammadde arzı açısından kendi 
kendine yetebilme yönünde olmuştur. Halen istikrarlı bir büyüme trendine 
girmemiş olan küresel ekonominin, krizden çıkış formülü halen net değildir. 
Gerçekleşecek ekonomik yaklaşımlardaki değişime paralel olarak, hammadde 
piyasalarının yapısındaki değişimler önemli bir yer tutacaktır.                
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KAMU BORÇLANMA İHTİYACININ ÖZEL SEKTÖR  
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ÖZET 

Finans piyasaları, yatırımlarının finansmanına katkı sağlayarak ekonominin 
büyümesine yardımcı olurlar. Ancak finans piyasaları sadece özel sektör 
firmalarına değil aynı zamanda kamu sektörüne de finansman sağladığından, bu 
piyasalar aynı zamanda kamu açıklarının finansmanı ve ekonomik büyüme 
konusunda da önemli role sahiptir. İyi işleyen para ve sermaye piyasalarının 
varlığı durumunda, finansal araçların çeşitliliği ve derinliği beraberinde istikralı 
bir ekonomi ve büyüme getirir. Ancak bu piyasalarda kamu kesiminin ağırlığının 
artmasının doğal olarak özel sektörün bu piyasalardan yararlanma olanaklarını 
azaltıcı etkisi olur, bu da söz konusu ekonomiyi istikrardan uzaklaştırır. Özellikle 
ülkemizde uzun yıllar boyuunca yaşanan bu durum özel sektörün borçlanma 
araçları ihracını sınırlamış söz konusu firmaları sadece hisse senedi ihracı 
yoluyla finansman sağlamaya zorlamıştır. Her ne kadar son yıllarda özel sektör 
borçlanma senetleri ihracında bir artış olsa da söz konusu olsa da bu artış 
istenilen seviyelerden uzaktır. Bu çalışmada kamunun finans piyasalarında 
dışlama etkisinin özel sektör firmalarının kredi kullanımına etkisi araştırılmıştır. 
Bu amaçla bu çalışmada seçilmiş ülkeler için Dünya Bankası’ndan elde edilen 
veriler ile kamu borç stoku ile özel sektöre açılan krediler arasındaki ilişki 
incelenmiştir. GMM ile elde edilen bulgular kamu borçlanma oranının özel sektör 
kredilerini azalttığını işaret etmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Finans Piyasaları, Dışlama Etkisi, Özel Sektöre Açılan 
Krediler  

ABSTRACT  

Financial markets contribute to the economic growth by financing of their in-
vestments. However, financial markets provide financing not only to private sec-
tor companies but also to the public sector. Therefore, these markets also play 
an important role in the financing of public deficits and economic growth. In the 
presence of well-functioning money and capital markets, the diversity and depth 
of financial instruments bring stable economy and economic growth. However, 
the increase in the proportion of the public sector in these markets will naturally 
have the effect of reducing the opportunities for the private sector to benefit 
from these markets, which will in turn distract the economy from stability. This 
situation, which has been happening in Turkey for many years, has restricted the 
issue of private sector borrowing instruments and has forced firms to finance 
only through the issuing of stocks. Although there has been an increase in the 
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private sector bond issues in recent years, this increase is far from desirable 
levels. In this study, the impact of the crowding-out effect of the public sector on 
the credit utilization of the private sector firms was investigated. For this 
purpose, in this study the relationship between outstanding domestic public 
debt securities and domestic credit to private sector invastigated by using GMM. 
The data obtained from the World Bank for the selected countries. Results 
indicate that the public borrowing reduces private sector loans. 

Keywords: Financial Markets, Crowding Out, Credit to Private Sector 

1. GİRİŞ 

 Kamu kesimi finansmanı ekonomide önemli sorunlardan birisidir. Devletin 
ekonomiye yönlendiren ve mal ve hizmet üreten bir kesim olarak katılması bu 
faaliyetlerin finanse edilmesi gerekliliğini doğurur. Olağan koşullarda kamu 
kesiminin finansmanı kamu gelirleriyle sağlanır. Kamu harcamalarının olağan 
kamu gelirlerini (vergi vb.) aşması, ya da kamu gelirlerinin aşınarak harcamaları 
karşılayamaması kamu kesiminin açık vermesine ve ilave bir finansman 
ihtiyacının doğmasına neden olur(ITO,1989:1).Bir devletin kamu hizmetlerini 
gereği gibi yerine getirebilmesi ancak bu hizmetleri finanse edecek kaynağa 
sahip olması ile mümkündür. Vergiler, devletin yapmış olduğu hizmetlerin 
finansmanının en temel kaynağını oluşturmaktadır. Ancak vergi gelirleri çoğu 
zaman devletin üstlendiği kamu hizmetlerini yerine getirmek için yaptığı kamu 
harcamalarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bu durumda karşımıza bütçe 
açıkları çıkmaktadır. Bütçe açıkları ise açığın nasıl ve nereden finanse edileceği 
sorununu gündeme getirmektedir(Şen vd, 2007:228).  Yüksek borç stokuna bağlı 
olarak açıkların bulunması durumunda, yüksek borç geri ödemeleri ve özel 
sektörün sermaye ihtiyacı, faiz oranlarını baskı altına almaktadır.  Artan faiz 
oranları bir yandan maliyetleri arttırarak büyümeyi olumsuz etkilemekte, diğer 
yandan sermaye girişini hızlandırarak yerli paranın değerini arttırmak suretiyle 
rekabet gücünü azaltıp, dış ticaret açıklarına neden olmaktadır (Bulut, 2002: 76).  
Dolayısıyla artan iç borçlanma olgusu, sermaye piyasalarının etkinliğini bozarak 
faiz oranlarını yükselme yönünde baskı altına almaktadır. Artan faiz oranları 
maliyetlerin yükselmesine ve özel kesim yatırımlarının azalmasına yol 
açmaktadır. Özel kesim yatırımları ve üretimin azalması ise, fiyatlar genel 
düzeyini etkilemektedir (Bayraktar,2009:286). 

Artan kamu harcamalarını karşılamada, devletin olağan geliri olan vergilerin 
yetersiz kalması ise bütçe açıklarını beraberinde getirmektedir. Bu sebeple, 
iktisat ve maliye politikası aracı olarak yararlanmanın dışında, kamu 
gelirlerindeki yetersizliğin giderilebilmesi ve bütçe açıklarının kapatılabilmesi 
amacıyla kamu borçlanma yoluna gitmektedir(Bakkal ve Gürdal,2007:148). 
Finansal sistemin gelişmesinde özel sektörün finansman ihtiyacının büyümesi, 
finansal piyasalarda fon arzının ve araç çeşitliliğinin artması, finansal aracılığın 
gelişmesi gibi finansal tarafı baskın unsurların yanı sıra; teknolojik gelişmeler, 
yaratıcılık, hukuk ve resmi disiplin çevresindeki gelişmeler gibi finansal olmayan 
unsurlar da etkilidir. Sermaye piyasaları özel ve kamu sektörü finansmanına 
katkı sağlamak suretiyle ekonominin büyümesine ve kamu açıklarının finanse 
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edilmesine destek olmaktadır. İstikrarlı bir ekonomide güven içinde çalışan ser-
maye piyasalarında araç çeşitliliğinin artması şirketler kesiminin finansman ola-
naklarının ve finansal derinliğin artmasına katkı sağlamaktadır(Coşkun,2010:2). 

Kamu yatırımları ile özel sektör yatırımları arasında çok yönlü bir ilişki bulun-
maktadır. Bazı kamu yatırımları özel sektör yatırımlarını piyasadan dışlayabild-
iği gibi, bazı kamu yatırımları özel sektörü desteklemekte, onun gelişimini 
sağlayarak önünü açmaktadır. Birinci durumda, kamu yatırımlarındaki artış fi-
nansman ihtiyacı doğurmakta, böylece hükümetin vergi artışı veya sermaye 
piyasalarından daha fazla fon talebi yoluyla bu ihtiyacı karşılamasına sebep 
olmaktadır.    Bu durum faiz oranlarının artmasına ve girişimcilerin yatırım için 
ayırdıkları sermayeyi azaltarak sermayenin beklenen verimlilik oranının (ex-
pected rate of return of capital) düşmesine, böylece kamu yatırımlarının özel 
sektör yatırımlarını dışlamasına sebep olmaktadır((Afonso ve Aubyn, 2008: 5). 
Faiz oranlarının artmasıyla birlikte sermaye sahipleri risksiz bir kazanç elde 
etme fırsatı yakalayacağı için, özel sektör firmalarının kredi kullanım maliyetle-
rini artırmakta ve uzun dönemli yatırımın riskini almaktan uzaklaştırmaktadır. 

Devletler, kamu harcamalarını finanse edebilmek amacıyla öncelikli olarak vergi 
gelirlerini kullanmaya başlamışlardır. Fakat zamanla vergi yoluyla elde edilen 
gelirlerin kamu açıklarını finanse etmede yetersiz kalması devletleri, iç ve dış 
borçlanma gibi kaynaklara başvurmaya yöneltmiştir. Devletler, tıpkı özel 
sektörün borçlanmasında olduğu gibi borcun maliyeti üzerine odaklanmaktadır-
lar. Çünkü gerek özel sektörün gerekse devletin amacı finansman açığı ihtiyacını 
en düşük maliyetle karşılayabilecek borç tercihini yapabilmektir(Birinci ve 
Eser:2014:32). 

İç borçlanma birçok yönden ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir. 
İlk olarak geleneksel görüşe göre kamu borçlarında bir artış ekonomi üzerinde 
bir yüktür. Kamu borç stoku arttığında, kısa vadede, tüketici kendisini daha var-
lıklı hissedecek ve dolayısıyla daha yüksek harcama yapacaktır. Mal ve hizmet 
talebinin artması kısa vadede fiyat yapışkanlığı (talebin değişmesine rağmen fi-
yatın değişmemesi durumu) nedeniyle üretim ve istihdamı artıracaktır. Marjinal 
tüketim eğilimi, marjinal tasarruf eğiliminden yüksek olduğundan özel tasarruf-
lardaki artış kamu harcamalarındaki artış nedeniyle azalacaktır. Diğer taraftan 
borçlanma nedeniyle ekonomide reel faiz oranlarının artması yurt dışından ser-
maye girişlerini teşvik edecektir. Uzun dönemde faiz oranlarının yükselmesi ya-
tırımları caydıracak ve dolayısıyla özel yatırımları dışlayacaktır (crowding out) 
(Singh, 1999: 1445). Devletin ekonomik istikrar, ekonomik büyüme ve gelir 
dağılımında adaleti sağlamak amacıyla kamu yatırım harcamalarını arttırarak 
ekonomiye müdahale etmesi sonucu oluşan bütçe açıklarını finanse etmek için 
vergi gelirlerinin yetersiz kalması durumunda, borçlanmaya gidilmekte, böylece 
kamu yatırımlarının özel sektör yatırımlarını dışlama etkisi 
oluşmaktadır(Kesbiç, vd.2016:59). 

Finansal Piyasalar, ekonomik büyümenin desteklenmesinde önemli rol 
oynamaktadır. Ekonomik literatürde iyi işleyen bir finans sektörünün yatırım 
için güçlü teşvikler yarattığı ve ayrıca ticareti teşvik ettiği yaygın olarak savunul-
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maktadır Böylece, kaynak kullanımının ve teknolojik yayılımın iyileştirilmesi ko-
laylaşır. Üretken yatırımlar için tasarrufların harekete geçirilmesi ve sermaye gi-
rişlerinin kolaylaştırılmasıyla, finansal piyasalar hem fiziksel hem de insan 
kaynaklarına yatırım yapmayı teşvik eder. Mali sektör, tasarrufları toplayarak ve 
daha verimli kullanımlara dönüştürür. Yatırım fırsatlarıyla ilgili bilgileri analiz 
eder. Ayrıca, yönetimin izlenmesi ve kurumsal kontrollerin uygulanması yoluyla 
finansal sistemin kurumsal sektördeki etkinliği artırabileceği de iddia edilir. 
Kamu ve özel sektör yöneticileri çeşitli finansal araçları kullanmaktadır. Kamu 
ve özel sektör yöneticileri kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için kısa vadeli fon-
lar toplayabilirler ve bu fonları yatırım yaparlar ve gerekirse bu fonları hızlı bir 
şekilde elden çıkarabilirler(Jalloh,2009:1). 

Bu çalışmada kamunun finans piyasalarında dışlama etkisinin özel sektör 
firmalarının kredi kullanımına etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla bu çalışmada 
seçilmiş ülkeler için Dünya Bankası’ndan elde edilen veriler ile kamu borç stoku 
ile özel sektöre açılan krediler arasındaki ilişki incelenmiştir. GMM ile elde edilen 
bulgular kamu borçlanma oranının özel sektör kredilerini azalttığını işaret 
etmektedir.   

2. LİTERATÜR  

Kamu yatırımlarının özel sektör yatırımları üzerindeki etkisini konusunda gerek 
ülkemizde gerekse yurtdışında yapılmış ve farklı analiz yöntemleri kullanılarak 
literatüre katkı sağlamış çoksayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada hem 
ülkemizde hem de yurtdışında yapılan çalışmaların literatür taramasına yer 
verilmiştir.  

Kamu yatırımlarının özel sektör yatırımları üzerindeki etkisini konusunda  
yurtdışında yapılan çalışmalar arasında Isabel Argiman, Jose M. Gonzalez-
Paramo and Jose M. Roldan (1997), gösterilebilir. Isabel Argiman, Jose M. 
Gonzalez-Paramo and Jose M. Roldan (1997), çalışmasında kamu harcamaları ile 
özel sektör yatırımları arasında ampirik bir ilişki olup olmadığını 14 OECD 
ülkesinin panel verilerini kullanarak test etmiştir. Buna göre, kamu 
yatırımlarının özel sektör yatırımları üzerinde dışlama etkisi yaratmasına 
rağmen özel sektör yatırımı verimliliği üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu 
vurgulamaktadır. Analiz sonucuna göre mali konsolidasyonun çok büyük bir 
öneme sahip olduğunu, kamu yatırımlarında yapılacak kesintiler ve kamu 
açıklarının düzenlenmesi, özel sermaye birikimi ve büyüme beklentileri 
üzerinde ciddi etkiler bırakacağını ileri sürmektedir. 

Ghali (1998),  çalışmasında, kamu sektörü ile özel sektör arasında uzun dönemde 
dinamik bir ilişkinin varlığının sözkonusu olup olmadığını araştırmıştır. Bu 
anlamda kamu sektörü yatırımlarının özel sermaye yatırımları ve ekonomik 
büyüme üzerindeki uzun vadeli bir ilişkinin varlığını araştırmış ve analiz için 
eşbütünleme tekniklerini kullanmıştır. Çalışmanın sonunda, kısa dönemde kamu 
yatırımlarının özel yatırımlar üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu, aynı 
zamanda kamu yatırımlarının uzun dönemde de  ekonomik büyümeyi ve özel 
yatırımları da olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 



478 
 

 Pereira (2001) çalışmasında, ABD’de 1956-1997 döneminde kamu 
yatırımlarının özel sektör ya tırımları üzerindeki etkisini araştırmıştır. Buna 
göre, ABD'de kamu sektörü yatırımları özel sektör yatırımlarını teşvik 
etmektedir. Kamu sektörü yatırımlarının taşıma ve endüstriyel ekipmanlar 
üzerinde güçlü bir teşvik edici etkisi olduğunu buna karşın bilgi ekipmanları 
üzerinde dışlama etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

 Castro (2003),  çalışmasında VAR analiz yöntemini kullanarak İspanya 
ekonomisinde maliye politikası şoklarının makro ekonomik etkileri üzerine 
kanıtlar sunmak üzerebu çalışmayı yapmıştır. İspanya'da kamu harcamalarının 
non-Keynesyen etkilerinin kanıtlarını ortaya koymaktadır.  Kısa dönemde ılımlı 
genişlemeler olmasına rağmen, harcama genişlemelerinin üretimi, özel tüketimi 
ve özel yatırımı orta vadede azalttığını savunmaktadır. Bu nedenle, non- 
Keynesyen talebi ve arz’ı tamamlayıcı ve uygulayıcı bir etki ortaya koyduğunu 
savunuyor. 

Majeed ve Khan (2008), çalışmasında Pakistan'da 1970-2006 tarihleri arasında 
yıllık verileri kullanarak özel sektör yatırımlarının belirlenmesinde önemli rol 
oynayan faktörleri incelemiştir. Buna göre, şayet özel sektör yatırımcıları kredi 
için sıkıştırılırsa özel sektörün uzun dönem kapasitesi üzerinde ters etki 
yaratacağını, aynı zamanda özel sektör yatırımlarını azaltacağını 
savunmaktadır.  

Khan, Ali Rana Ejaz ve Gill, Abid Rashid (2009). Çalışmasında, Pakistan Hükümeti 
Federal İstatistik ve Finans Bölümü Bürosundan alınan 34 yıllık veriler ışığında  
1971-72 ve 2005-06 arasındaki zaman serisi verileri kullanılmıştır.Çalışmanın 
sonuçları mali yönetim için önemli etkilere sahiptir. Aşırı likidite ve kamu 
yatırımlarının özel sektörü teşvik etme ihtimali birlikte, mali otoriteyi, 
borçlanmayı destekleyen kamu harcamalarının genişletilmesi yoluyla özel 
yatırımların ve dolayısıyla ekonomik büyümenin teşvik edileceği bir konuma 
getirdi. Bununla birlikte, kamu harcama otoriterleri tarafından sağlanması 
gereken genel kriterler, programlarında şeffaflık ve etkinliktir. 

 Kamu yatırımlarının özel sektör yatırımları üzerindeki etkisini konusunda 
ülkemizde yapılan çalışmalar arasında Kesbiç(1998), gösterilebilir. 
Kesbiç(1998), çalışmasında ülkemizde 1980 sonrası kamu kesimi ile özel sektör 
arasında dışlama etkisi olup olmadığını araştırmıştır. Çalışmasında Blinder - 
Solow modelinin genişletici ve kararlılık analizini 1980 sonrası Türkiye 
ekonomisi için ortaya koymuş olduğu bulguları incelemiş ve buna göre Kamu 
kesiminin maliyet - getiri karşılaştırmasına dayanmayan ve dolayısı ile de 
ekonomik açıdan rasyonel olmayan tutumu bir yandan mali politikanın 
etkinliğini diğer yandan da para politikasının uygulanabilirliğini olumsuz yönde 
etkilediğini,  sorunların temelinde kamu kesiminin varlığını ve müdahalesini 
olduğunu savunmaktadır. 

Mucuk ve Uysal(2003), crowding – out olarak ifade edilen artan kamu 
harcamalarının özel sektör yatırımları üzerindeki etkisi, standart en küçük 
kareler (EKK) analizi yardımıyla Türkiye örneğini ele almıştır. . 1975 – 2000 
dönemini kapsayan veriler üzerinde yapıtıkları ampirik analizlerneticesinde, 
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kamu kesimi yatırım harcamalarının özel sektör yatırımlarını dışladığını 
savunmaktadırlar. 

Atukeren (2004) ,1970-2000 dönemi için 25 gelişmekte olan ülkede  kamu 
yatırımlarının özel sektör yatırımları üzerindeki etkilerini incelemiş bunu için  
Granger nedensellik ve kointegrasyon testlerini içeren zaman serileri modelini 
ve istatistiksel tahmin analizi yöntemini kullanmıştır.buna göre devlet 
katılımının payı ne kadar yüksek olursa, ticaretin açığının da o kadar düşük o; 
Yabancı para birimlerinin kullanımı konusunda daha fazla kısıtlama var ve 
makro ve parasal çevre ne kadar kararlı ve gelişmiş olursa, kamu yatırımlarının 
özel yatırımları içine alması ihtimali o kadar yüksek olacağını savunmaktadır. 

Çil Yavuz(2005), 1980-2003 yılları arasında Türkiye'de kamu harcamalarının 
özel sektör yatırım harcamalarını dışlama ve çekme etkisini Genelleştirilmiş 
Dickey Fuller (ADF) ve Philips Perron (PP) birim kök testi, Johansen 
koentegrasyon ve Vektör hata düzeltme modeli  ile analiz etmiştir. Modelde 
kamu harcamaları, özel yatırım harcamaları ve faiz oranı değişkenlerini durağan 
olmayan değişkenler olarak tanımlamış ve araştırmaya göre, kamu yatırım 
harcamalarının özel sektör yatırımları üzerinde çekme etkisine sahip olduğunu 
saptamıştır. 

Günaydın(2006), Türkiye’de 1987:1-2004:3 dönemi için kamu yatırımı ve özel 
yatırım arasında bir ilişkinin olup olmadığını ampirik olarak incelemiştir. 
Koentegrasyon ve Granger nedensellik metodunun Hsiao versiyonu uygulayarak 
yaptığı analizneticesinde, kamu yatırımının özel yatırım üzerinde pozitif bir 
etkiye sahip olduğunu ve ekonomik büyümenin hem kamu hem de özel yatırımı 
artırdığını aynı zamanda özel yatırım kamu yatırımını etkilemezken, kamu 
yatırımından özel yatırıma tamamlayıcı (crowding-in) bir etkinin olduğunu 
asavunmaktadır. 

Başar ve Temurlenk(2007),  1980 sonrası dönem için Türkiye’deki kamu 
harcamalarının özel yatırımlar üzerindeki dışlama etkisi olup olmadığını 
araştırmışlarve yöntem olarak yapısal VAR modeli eş-dönemli parametre 
tahminlerini kullanmışlardır. Buna göre, , kamu harcamaları özel yatırımlar 
üzerinde dışlama etkisini destekleyecek biçimde negatif bir etkiye sahip 
olduğunu, sonuçların istatistik olarak anlamlı olmasına rağmen, dışlama 
etkisinin düşük düzeyde gerçekleştiği savunmaktadırlar. Düşük dışlama etkisi 
nedeniyle, Türkiye’de özel yatırımları artırmanın uygun yolunun kamu 
harcamalarının kısılması olmadığı sonucuna varmışlardır. 

Altunç ve Şentürk(2010),  Türkiye’de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları 
Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi : Sınır Testi Yaklaşımını Blejer ve Khan 
Modeli (1984) yardımıyla Türkiye’de 1980-2009 döneminde, kamu 
yatırımlarının özel sektör yatırımları üzerindeki etkisini incelemiştir. 
Ekonometrik yöntem zaman serileri analizi yöntemini kullanarak kamu 
kesiminin özel kesim arasında dışlama etkisinin olup olmadığını analiz etmiş ve 
buna göre, kamu yatırım türlerinin (altyapı yatırımları veya altyapı niteliği 
taşımayan yatırımlar) özel sektör yatırımları ile tamamlayıcılık ilişkisi içinde 
olduğuna ilişkin kanıtlar sunmuş,  özel sektör yatırımlarının sürdürülmesinde 
finansman olanaklarının önemli olduğunu savunmuştur. 
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Altunöz(2013), Kamu kesimi iç borçlanmasının özel yatırım harcamaları 
üzerinde etkisini araştırmış ve çalışmasında devlet iç borçlanması ile özel sektör 
yatırımlarını dışlama ilişkisi ARDL yöntemi ile ampirik olarak test etmiştir. Buna 
göre, kamu iç borçlanmasının dışlama etkisinin faizlerden çok, özel kesim 
fonlarının kamu kesimine aktarılması yoluyla oluştuğunu, ayrıca, özel yatırımlar 
üzerinde bir diğer önemli dışlayıcı faktörün de kamu sabit sermaye 
yatırımlarının olduğunu izlenmiştir. Bu sonuca göre kamu kesimi 
finansmanında, iç borçlanma yerine vergileme daha etkin kullanılması, kayıtdışı 
ekonominin kayıt altına alınması, vergi gelirlerini artırabilecek önemli bir unsur 
olarak görmektedir. Benzer şekilde kısa vadede kamunun özellikle israf 
niteliğindeki tüketim harcamalarının kısıtlanması, piyasaları olumsuz yönde 
etkileyebilecek mevcut iç borçların, vadelerinin uzatılması, KİT'lerin bütçe 
üzerinde yaptığı baskının hafifletilebilmesi için özelleştirme programına hız 
verilmesi ve sosyal güvenlik kurumları kamunun sırtında bir yük olmaktan 
çıkarılması, kamu yatırımlarının özel sektör yatırımlarını dışlama etkisini 
azaltabileceğini savunmaktadır. 

3. VERİ SETİ, YÖNTEM VE BULGULAR  

Bu çalışmada kamu kesimi borçlanma oranının özel sektör firmalarının kredi 
kullanımına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla Dünya Bankası’ndan verilerine 
ulaşılabilen 38 ülkenin en az 2 en çok 25 yıllık verilerinden faydalanılmıştır. Söz 
konusu ilişkiyi test etmek amacıyla kullanılan model aşağıda verilmiştir:  

Ö𝑆𝐴𝐾𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐾𝐵𝑂𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑆𝑌𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐵𝑉𝑂𝑖,𝑡 +휀𝑖,𝑡 

Modelde i, ülke t ise yılı ifade etmektedir. Bağımlı değişken ÖSAK özel sektöre 
açılan yerel kredileri ifade etmektedir. KBO değişkeni, kamunun borçlanma 
oranını ifade etmektedir. Değişken, kamu otoritesi tarafından yerel piyasada ih-
raç edilen tüm iç borçlanma senetlerinin GSYİH’ya oranını vermektedir. Modele 
kontrol değişkeni olarak konulan SY ve BVO değişkenleri sırasıyla o ülkede 
yapılan toplam sermaye harcamalarını ve bankaların özel sektöre açtıkları kre-
dilerde uyguladıkları faiz oranını göstermektedir. Değişkenlerle ilgili detaylı 
açıklamalar Ek 1’de yer almaktadır. Çalışma kapsamında, yukarıda yer alan 
model iki aşamalı GMM kullanılarak STATA programı aracılığıyla test edilmiştir.  

Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler 
Değişken Kısaltma Ortalama Standart  Sapma 

ÖSAK 51.78 42.12 
KBO 33.11 25.80 
SY 24.26 8.08 

BVO 62.82 25.80 

Tablo 1’de tanımlayıcı istatistikler yer almaktadır. Modelde kullanılan değişken-
lerden özel sektöre açılan kredilerin GSYİH’ya oranı %51 ortalama değere sa-
hiptir. Diğer taraftan kamu borcunun ortalaması %33, sermaye yatırımlarının 
GSYİH’ya oranı %24,26 finans kurumlarının kullandırdıkları kredilerin faiz oranı 
%62,82 ortalamaya sahiptir.   
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Tablo 2: Değişkenler Arasındaki Korelasyon Katsayıları  

 ÖSAK KBO SY BVO 

ÖSAK 1    

KBO 0.2735    1   

SY 0.2268           -0.2209     1  

BVO              -0.4502           -0.1945             -0.2284 1 

Tablo 2’de ise değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarına yer verilmekte-
dir. Korelasyon katsayıları incelendiğinde sadece özel sektöre kullandırılan kre-
diler ile kredi faiz oranı arasında -0,45 düzeyinde önemli sayılabilecek bir ko-
relasyon bulunmaktadır. Diğer değişkenler arasında önemli sayılabilecek bir ko-
relasyon ilişkisi olmadığı söylenebilir.  

Zaman boyutu uzun olduğundan, model GMM ile tahmin edilmeden önce, mod-
elde yer alan değişkenler için Birim kök testi yapılmıştır. Veri seti dengeli panel 
olmadığından sadece Im-Peseran-Shin ve Fisher testleri gerçekleştirilmiş 
sermaye harcamaları ve borç verme faiz oranı değişkenlerinde birim kök tespit 
edilmemiştir. Diğer taraftan kamu borç oranı ve özel sektöre açılan krediler 
değişkenlerinin birim kök içerdiği tespit edilmiştir. GMM analizinde bu iki veride 
yaşanan yıllık değişim hesaplanıp kullanılmıştır.  

Tablo 3’te yukarıda verilen modelin GMM ile tahmin edilmesi sonucunda elde 
edilen sonuçlar yer almaktadır. Buna göre modelde yer alan tüm değişkenler %1 
düzeyinde anlamlıdır. Kamu borç oranı ve borç verme faiz oranı ile özel sektöre 
açılan krediler arasında negatif bir ilişki vardır. Diğer taraftan sermaye harcama-
ları ile özel sektöre açılan krediler arasında beklendiği üzere pozitif bir ilişki 
vardır. Analiz sonuçlarına göre model anlamlı ve modelde otokorelasyon sorunu 
yoktur. Yine Hansen ve Sargan testlerine göre, modelde yer alan araç değişkenler 
ile ilgili bir aşırı belirleme problemi yoktur.    

Tablo 3: Sistem GMM Tahmin Sonuçları 
Değişkenler Özel Sektöre Açılan Krediler 

Kamu Borç Oranı  
-0,1163***  

(0,000) 

SY 
0,0041*** 

(0,000) 

BVFO 
-0,00188*** 

(0,000) 

Sabit 
-0,04775*** 

(0,000) 

Wald Ki-Kare 
2231,2*** 

(0,000) 

Gözlem Sayısı 673 

Araç Değişken Sayısı 50 

AR(1)  
-3,07*** 
(0,002) 

AR(2)  
-1,74 

(0,082) 
Hansen Aşırı                                       
Belirleme Testi 

36,38 
(0,844) 

Sargan Aşırı  
Belirleme Testi 

58,06 
(0,109) 
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4. SONUÇ 

Finans piyasaları, yatırımlarının finansmanına yaptıkları katkı nedeniyle 
ekonominin büyümesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İyi işleyen para ve 
sermaye piyasalarının varlığı durumunda, finansal araçların çeşitliliği ve 
derinliği beraberinde istikralı bir ekonomi ve büyüme getirir. Ancak bu 
piyasalarda kamu kesiminin ağırlığının artmasının doğal olarak özel sektörün bu 
piyasalardan yararlanma olanaklarını azaltıcı etkisi olacak, bu da söz konusu 
ekonomiyi istikrardan uzaklaştıracaktır. Bu çalışmada seçilmiş ülkeler için 
Dünya Bankası’ndan elde edilen veriler ile kamu borç stoku ile özel sektöre 
açılan krediler arasındaki ilişki incelenmiştir.  

GMM ile elde edilen bulgulara göre kamu borçlanma oranı, özel sektöre verilen 
kredileri önemli ölçüde azaltmaktadır. Tahmin sonuçlarına göre söz konusu 
değişkenin katsayısı -0,1163 olarak tespit edilmiştir.  Bu sonuç, Ghali’nin 1998 
yılında yaptığı çalışma sonucuna göre kısa dönemde kamu yatırımlarının özel 
yatırımlar üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu, aynı zamanda kamu 
yatırımlarının uzun dönemde de  ekonomik büyümeyi ve özel yatırımları da 
olumsuz etkilediğini, Majeed ve Khan’ın 2008 yılında yaptığı çalışma sonucuna 
göre şayet özel sektör yatırımcıları kredi için sıkıştırılırsa özel sektörün uzun 
dönem kapasitesi üzerinde ters etki yaratacağını, aynı zamanda özel sektör 
yatırımlarını azalttığı, Mucuk ve Ünsal 2003 yılındaki çalışmasına göre kamu 
kesimi yatırım harcamalarının özel sektör yatırımlarını dışladığını ve Başar ve 
Temurlenk 2007 yılındaki çalışmasında , kamu harcamaları özel yatırımlar 
üzerinde dışlama etkisini destekleyecek biçimde negatif bir etkiye sahip 
olduğunu sonucunu destekler niteliktedir.  

Çalışma kapsamında kontrol değişkeni olarak modele eklenen sermaye 
harcamaları değişkeni özel sektör borçlanma oranı üzerinde pozitif ve anlamlı 
bir ilişkiye sahiptir. Diğer taraftan kredilere uygulanan faiz oranı ile özel sektör 
borçlanma oranı arasında negatif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bu durum 
kredi faiz oranlarındaki artışın kredi kullanımını azalttığını işaret etmektedir.    
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Ek 1: Kullanılan Değişkenlerin Tanımı 
Kısaltma Değişken Tanım Kaynak/Kod 

ÖSAK Özel sektöre 
açılan kredileri  

Özel sektöre tüm yerel finansal 
kurumlar tarafından açılan 
kredilerin toplamının GSYİH’ya 
oranı 

Dünya Bankası 
FS.AST.PRVTGD.ZS 

KBO Kamu borçlanma 
oranı  

Yerel piyasalarda kamu otoritesi 
tarafında basılan tüm iç borçlanma 
senetlerinin gayrisafi yurtiçi 
hasılaya oranıdır. 

Dünya Bankası 
GFDD.DM.04 

SY Sermaye 
yatırımları   

Brüt sermaye harcamaları duran 
varlıklara yapılan ilave yatırımlar 
ile stoklarda yaşanan değişimlerin 
toplamının GSYİH’ya oranı. 

Dünya Bankası 
NE.GDI.TOTL.ZS 

 

BVO Ticari banka borç 
verme faiz oranı  

Borç verme faiz oranı Bankaların, 
özel sektöre genellikle kısa ve orta 
dönemli verdikleri kredilerde 
uyguladığı faiz oranı.  

Dünya Bankası 
FR.INR.LEND 
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YÜKSEKÖĞRETİM GENÇLİĞİNİN BOŞ ZAMAN ETKİNLİĞİNİN GELİRLE 
İLİŞKİSİ: VAKIF VE DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Serap İNCAZ* Yrd. Doç. Dr. Necla TEKTAŞ†  

Doç. Dr. Mehmet TEKTAŞ‡ 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Devlet ve Vakıf Üniversitesindeki lisans düzeylerinde 
eğitim görmekte olan öğrencilerin boş zamanlarında yaptıkları faaliyetleri 
değerlendirmek ve bu faaliyetlerin öğrencilerin ve ailelerin gelirleriyle ilişkisi 
olup olmadığını analiz etmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, anket 
tekniği kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerine iki bölümden oluşan anket formu 
uygulanmıştır. Birinci bölümde demografik bilgiler, ikinci bölümde de boş zaman 
tutum ölçeği yer almaktadır. Öğrencilerin boş zaman etkinlikleri sıralanarak 
devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin boş zamanlarını 
nasıl değerlendirdikleri ve ne gibi etkinliklere katıldıkları istatistikî verilerle 
tespit edilmiş ve bunlar üzerinde yorumlar yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: gelir, boş zaman, boş zaman aktiviteleri, gençlik 

RELATIONSHIP BETWEEN LEISURE TIME EFFECTIVENESS OF HIGHER 
EDUCATION YOUTH AND THEIR INCOME: THE EXAMPLE OF THE 

FOUNDATION AND 

THE STATE UNIVERSITY 

Abstract 

The purpose of this study, undergraduate students who have been accepted in 
state and foundation universities evaluate their own activities in their spare time 
and to analyze whether these activities are related to the income of students and 
their parents. In the research process, the survey technique was used. Two-part 
questionnaire was applied to university students. While demographic infor-
mation is given in the first section,  the second section contains the leisure time 
scale. Students' leisure activities are listed and the method of evaluating the lei-
sure time of the students studying at state and foundation universities has been 
determined. Finally, comments have been made. 

Keywords: Income, leisure time,  leisure activities,  youth, 

GİRİŞ 

Hayata gözlerini açan her insanın eşit zaman sermayesi vardır. Her insan için bir 
gün yirmi dört saat, bir yıl da üç yüz atmış beş gündür. Ancak zamana karşı 
yarışan insanlardan başarılı olanlar sadece ve sadece zamanı en iyi şekilde 

                                                           
* Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi serapincaz@yahoo.com 
† Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F., ntektas@bandirma.edu.tr 
‡ Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, mtektas@bandirma.edu.tr 
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kullanan, planlayan ve düzenleyenlerdir (Ertuğrul, 2000 den Aydoğan, Gün-
doğdu 2006). 

Boş zaman, gündelik yaşamın içinde sosyal ilişkilerin önemli bir etkileşim etkeni 
olarak yer almaktadır.  

Boş zaman, çalışmanın, iş ve rasyonel tasarrufların biçimlendirdiği resmi toplu-
mun beraberinde getirdiği sıkıntıları aşmada, hayatın spontane, kendi halinde ve 
eğlenceli bir modda akışa evrilmesinin yegane unsuru olarak belirir. Boş zaman 
aktiviteleri, toplumdan/toplumsal sistemden bağımsız fiiller olarak görülemey-
eceği gibi, toplumsal sistem için fonksiyonel bir yere ve öneme sahiptirler (İnter-
net Kaynağı 1). 

1.BOŞ ZAMAN KAVRAMI 

Zaman, bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre 
veya vakittir. İnsanlar, zamanı iyi planlamak ve kullanmak zorundadır. Çünkü za-
man, ödünç alınamaz, kiralanamaz, satın alınamaz, çoğaltılamaz, depolanamaz, 
tasarruf edilemez ve iyi değerlendirilmediğinde stres yaratır (Hazar, 1999: 5 den 
KURAR, BALTACI, 2014) 

Zaman kavramı; objektif ve sübjektif zaman olmak üzere iki farklı şekilde 
tanımlanmaktadır. Objektif zaman, düzenli olarak değişim göstertebilen doğal 
olaylar veya yapay araçlar yardımıyla ölçülebilen dünyanın neresine gidilirse 
gidilsin her insan için aynı ve eşit olan bir kaynaktır. Subjektif zaman, ise içinde 
bulunulan ortama göre farklı algılanan insanın moral değerlerine bağlı olarak 
hissedilen ve yaşanılan zamandır (Akatay, 1997: 284). 

Boş zaman genelde iş/çalışmayla ilintili görülmüştür. İşten artan, geriye kalan, 
bağlayıcılık ve zorunluluktan uzak bir zaman olarak tanımlanmıştır. Bu zaman 
dilimi, kişinin özgür iradesiyle, kendi istenciyle kullanacağı, tasarrufta 
bulunacağı bir zaman dilimidir (AYTAÇ, Ö., 2002).  

Tör (1966 den Süzer), okul ve iş saatleri dışında geçen yaşam parçalarını “boş 
zamanlar” olarak nitelendirirken, Abadan (1961: 3 den den Süzer) araştır-
masında boş zamanı uyumak, yemek yemek, vücut bakımı yapmak, okula gidip 
gelmek ders veya bir işte çalışmak dışında kalan zaman olarak tanımlamaktadır.  

Aslantürk ve Amman’a (1998) göre boş zaman, “yemek, uyku ve cinsel ih-
tiyaçların karşılanması gibi fizyolojik, ev içinde yapılması zorunlu bazı işler gibi 
ailevi, iş hayatı gibi mesleki faaliyetlerin dışında kalan, tamamen ferdin tercihine 
bağlı olarak tek başına ya da grup halinde özgürce yapılan faaliyetlere ayrılan 
zaman” olarak tanımlanmıştır (Saruhan, Göksoy, 2015). 

Boş zaman; kişinin mesleksel, ailesel ve toplumsal ödevlerini yerine getirdikten 
sonra kendisi ve başkaları için zorunluluk ve bağlantılardan kurtulduğu, kendi 
seçtiği etkinlikle yapabileceği dinlenme, eğlenme, bilgi ve becerilerini geliştirme, 
toplumsal yaşama gönüllü olarak katılma uğraşılarının tümüdür (İnternet 
Kaynağı 2). 

Boş zaman kelimesi en basit anlamda bireyin özgürce, dilediği gibi harcaya-
bileceği zaman dilimini ifade eder (Saruhan, Göksoy, 2015). 
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1.1.Boş Zaman Etkinliklerine Katılımı Etkileyen Faktörler  

Boş zaman kavramı hakkında bilimsel çıkarımlar yapılabilecek en eski çağlardan 
günümüze kadarki geniş zaman dilimi içerisinde, boş zamanın değerlendirilme 
şekillerinin yaşanılan çağın şartlarından ayrı ve etkilenmeksizin düşünmek 
mümkün değildir (Akova, Çakmak, 2015).  

Boş zaman etkinliği, insanların yeme-içme, uyuma, çalışma, okula gitme, alış-
veriş yapma gibi fizyolojik ve biyolojik ihtiyaçları dışında kalan zamanı, “boş” 
geçirmek ve ya doldurmaktan ziyade, fiziksel, psikolojik ve zihinsel açıdan ye-
nilenme, canlanma ve görev sorumlulukları daha iyi bir motivasyonla yapmaya 
hazır hale gelecek şekilde değerlendirmeyi ifade etmektedir (Keskin, Akova, Öz, 
2015). 

Boş zaman etkinliklerine katılımı belirleyen bireysel etkenlerin dışında bir takım 
toplumsal/kültürel faktörler de bir o kadar önem arz eder. Bunlardan ana 
hatlarıyla bahsetmek gerekirse (İnternet kaynağı 1); 

 Nüfus artışı, 

 Kentleşme, 

 Eğitim ve sağlık alanındaki gelişmeler, 

 Televizyon ve iletişim olanaklarındaki artış (çok kanallı TV’ler, akıllı tele-
fonlar,..), 

 Ulaşım ve turizm alanındaki gelişmeler, 

 Siyasi gelişmeler (demokratikleşme) 

 Ekonomik gelişmeler (kişi başına düşen gelirin artması), 

 Toplumsal/kültürel bilincin yükselmesi, 

 Aile yapısında meydana gelen değişmeler, 

 Teknolojik yenilikler, 

 Çalışanların örgütlenmesi ve sendikaların etkinliğinin artması, 

 Küreselleşme ve postmodern eğilimlerin yaygınlaşması, 

 Gezi-seyahat kültürünün toplumsallaşması, 

 Sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin artması vb. sosyo-ekonomik ve 
kültürel gelişmeler hemen her kesimden insanın boş zamanlarını değer-
lendirme biçimini, tercih ettikleri boş zaman etkinliklerini önemli ölçüde 
etkiler. 

2.GELİR VE BOŞ ZAMAN İLİŞKİSİ 

Bireylerin boş zaman faaliyetlerine katılmalarını etkileyen diğer önemli bir fak-
tör de gelirdir. Özellikle belli bir harcama gerektiren boş zaman faaliyetlerine 
katılmanın ön koşulu harcanabilir gelire sahip olmaktır. Bireyler temel ih-
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tiyaçlarını karşıladıktan sonra gelirlerinden bir kısmını artırabiliyorlarsa, gelirl-
erinin arta kalan kısmı ile boş zaman faaliyetlerine katılmaları söz konusu 
olabilmektedir. Dolayısıyla, bireylerin elde etmiş oldukları gelir sadece katıla-
bilecekleri boş zaman faaliyetinin türünü değil aynı zamanda katılım sıklığını da 
etkileyebilmektedir (Demir, Demir,2006). 

2.1.Tutum ve Boş Zaman 

Boş zaman tutumu; boş zamana ve boş zaman aktivitelerine yönelik düşünceleri, 
duyguları ve davranışları tecrübe, duygu, anı ve bilgilerden derlenerek oluşan 
olumlu ya da olumsuz tepkiler ya da eğilimlerdir. Örneğin, seyahat etmeyi seven 
biri, spor yapmaktan çekinebilir veya çevreye karsı olumlu tutumu olan bir 
kimse dağ bisikleti ya da dağ yürüyüşü (trekking) gibi doğayla iç içe olan ak-
tivitelere yönelebilir (Akgül, 2011; Akyüz, Türkmen, 2016). Boş zamana yönelik 
oluşan tutumların, daha önce değinilen tutum tanımlarında olduğu gibi bilişsel, 
duyuşsal, davranışsal olmak üzere üç öğesi bulunmaktadır. Bu öğeleri bir örnek 
üzerinden incelecek olursak; “boş zaman aktiviteleri insana mutluluk verir” cüm-
lesi boş zaman tutumunun bilişsel öğesini; “boş zaman aktivitelerimden keyif 
alırım” duyuşsal öğesini; “boş zaman aktivitelerine sık sık katılırım” cümlesi ise 
davranışsal öğesini açıklamaktadır   (Akgül, 2011; Akyüz, Türkmen, 2016).  

3. ARAŞTIRMA  

3.1. Araştırmanın amacı 

Bu çalışmanın amacı yükseköğretim gençliğinin boş zaman etkinliklerinin gelirl-
eriyle ilişkisi: vakıf ve devlet üniversitesi bir örneğini değerlendirmektir.  Bu 
genel amaç doğrultusunda Vakıf Üniversitesi ile Devlet Üniversitesinde öğrenim 
gören üniversite öğrencilerinin boş zaman faaliyetlerine yönelik tutumlarının 
Gri İlişki Çözümlemesi kullanılarak araştırılmasıdır. Araştırmanın evreni Devlet 
ve Vakıf üniversitesinde aynı bölüm ve birinci sınıfında okuyan öğrencilerdir. 
Örnekleme yöntemi olarak tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden ko-
layda örnekleme yöntemi seçilmiştir ve bu yönteme göre veriler elde edilmiştir. 

3.2.Materyal ve Yöntem (Metodoloji) 

Araştırmada veriler anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Anketler 
gönüllülük esasına dayanarak ve yanıtlayanlara yüz yüze uygulanmıştır. Anket 
iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm de öğrencilerin boş zaman faaliyetler-
ine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla boş zaman tutumlarını ölçmeye 
yönelik ifadelerin yer aldığı “Boş Zaman Tutum Ölçeği” bulunmaktadır. İkinci 
bölüm anketi yanıtlayanlar ile ilgili demografik bilgilerden oluşmaktadır.  

3.3.Anketin Güvenirlik ve Geçerliği  

Araştırmada, Ragheb ve Beard (1982)  tarafından geliştirilen “Leisure Attitude 
Scale:LAS” “Boş Zaman Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.  Ölçeğin Türkçe uyarlaması 
Akgül ve Gürbüz tarafından yapılmıştır (Akgül ve Gürbüz, 2010). Boş Zaman Tu-
tum Ölçeği (1) bilişsel (2) duyuşsal ve (3) davranışsal olmak üzere eşit dağılımlı 
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(12’şer maddelik) 3 alt boyuttan ve toplam 36 maddeden oluşmaktadır. 5’li Lik-
ert tipi olan ölçekte ifadeler; Kesinlikle katılmıyorum – Katılmıyorum – 
Kararsızım – Katılıyorum -Kesinlikle katılıyorum şeklinde yanıtlanmaktadır. 

Ölçeğin uygulanması ile elde edilen puanların güvenirliği Cronbach Alpha güve-
nirlik katsayısı ile test edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayılarının 0.89 Duy-
uşsal, Bilişsel 0.93 ve 0.91 Davranışsal olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin toplam 
güvenirlik katsayısı ise 0.96 olarak bulunmuştur.  

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik durumları için kullanılan Alpha 
katsayısı; 

0.00 ≤α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir, 

0.40 ≤α < 0.60 ise ölçeğin güvenirliği düşük, 

0.60 ≤α < 0.80 ise ölçek güvenilir, 

0.80 ≤α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 

Bu bilgilere göre araştırmada kullanılan ölçeklerin katsayıları 0,60 ile 0,80 
arasında olduğundan ölçek güvenilirdir ( Kalaycı, 2006: 405). Ölçeğin yüksek de-
recede güvenilir bulunmasından sonra gri ilişki analizi ile değerlendirme 
yapılacaktır. 

3.4. Gri İlişki Analizi 

Gri İlişki Analizi, 1982 yılında J. Deng tarafından geliştirilmiştir [26]. Örneklem 
hacminin düşüklüğü ve evren dağılımının ya da örnek değişkenliğinin bilinme-
mesi, bilinen ve çok kullanılan istatistik çözümleme tekniklerin güvenilirliğini 
etkilemektedir. Gerçek hayatta çeşitli nedenlerle (süre kısıtı, mali problemler, 
gerçekten veri sayısının azlığı v.b.) pek çok alanda alınan kararların yeter-
siz/sınırlı sayıda veri kullanılarak verildiği bilinmektedir (Juong, 1982, Wu, 
2007) 

Deng’in geliştirmiş olduğu Gri İlişki Analizinin temelinde bilinmeyen ya da 
tamamlanmamış bilginin “gri eleman” olarak tanımlanması yer almaktadır 
(Julong, 1989). Karar göstergelerini belirleyebilmek için gri bölge çözümlemesi 
kullanılmaktadır. “Gri ilişki” belirli bir sistem içerisinde iki eleman ya da iki alt 
sistem arasında değişen ilişkinin ölçümünü ifade etmektedir. Analiz edilen ele-
manlar arasındaki benzerlikler ya da farklılıklar “gri ilişki” olarak isim-
lendirilmektedir. Sistem geliştirme süreci içerisinde iki eleman arasındaki 
değişim sürekli olduğunda, gerçekleşen değişimler uyumlu olarak oluşuyorsa 
elemanlar arası daha yüksek aksi durumda ise daha düşük bir ilişki söz konusu 
olacaktır.  

Gri ilişki analizi, sistemi temsil edecek göstergelerin seçiminde ve 
sıralanmasında kullanılmaktadır (Julong, 1989). Likert ölçekli anketlerden elde 
edilen, kesikli değerler alan, verilerin çözümlemesinde izlenen işlem adımları 
basit ve sıradan matematiksel işlemlere dayanmaktadır. Verilerin çizelge 
biçiminde düzenlenmesi, işlemleri sırasıyla yapabilmede kolaylık sağlayacaktır.  
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Gri ilişki analizinde; tablonun ilk sütununa, anketi cevaplayanların verilerini gi-
rişte kullanılan kişi sıra numarası (ki, i=1,…,n) yazılır. Sonra izleyen sütunlara 
araştırmada kullanılan değişkenlere (Ps, s=1,…,m) verilen yanıtların Likert 
ölçeğindeki sınıf sıra numarası (örneğin; 5’li Likert ölçeğinde hiç  katılmıyorum 
için 1,…, tamamen katılıyorum için 5 değeri kullanılabilir) ve son sütuna yanıtları 
en iyi temsil ettiği düşünülen (araştırmacı tarafından kabul edilen, gri eleman) 
Likert ölçeğindeki sıralı sınıfın sıra numarası (P0) yazılır. Çözümlemede esas 
alınacak olan fark verilerine ait tablo, her bir yanıtlayan için temsil değerinden 
verilen yanıtın sıra numarası çıkarılarak (P0- Ps) elde edilir.  

Farklardan oluşan veri yardımıyla her bir değişkenin maksimum (maks(P0- Ps)) 
ve minimum (min(P0-Ps)) değerleri bulunur. Fark verilerine bağlı olarak mini-
mum ve maksimum değerler 0 ile 4 arasında değişir. Bulunan uç değerler 
yardımıyla gri ilişki katsayıları, her bir yanıtlayan ve her bir değişken için,  
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formülü kullanılarak hesaplanmaktadır. Formülde yer alan  ξ  değeri 0 ile 1 
arasında seçilir ve maksimum değerin ilişki katsayısına etkisini azaltmak 
amacıyla, genellikle 0,5 olarak alınmaktadır.  Son olarak gri ilişki katsayılarına 
ait tablonun son satırında yer verilen, değişkenlere ait gri ilişki derecesi, gri ilişki 

katsayılarının toplamının kişi sayısına bölünmesi ile bulunur. 
sP  ile gösterilen 

gri ilişki dereceleri büyüklük sırasına dizilerek, gri elemana göre yorumlanır.  

3.5. Verilerin Değerlendirilmesi 

3.5.1.Ankete katılan Öğrencilerin Demografik Özelliklerinin İncelenmesi 

Tablo 1, Vakıf ve Devlet Üniversitesi öğrencilerinden ankete katılan ve görüş 
bildiren öğrencilerin cinsiyet ve öğrenim şekline dayalı demografik bilgilerini 
göstermektedir.  

Tablo 1. Öğrencilerin Üniversite Türüne Göre Dağılımı 
Üniversite Türü N % 

Vakıf 47 54 

Devlet 40 46 

Toplam 87 100 

Tablo 1’e göre; üniversite türüne göre dağılımda, oranlar incelendiğinde öğrenci 
dağılımı %54 Vakıf Üniversitesi, % 46 ile Devlet öğrencilerine aittir. 

Tablo 2. Öğrencilerin Öğrenim Şekline Göre Dağılımı 
Öğretim Şekli N % 

Normal Öğretim 59 67,8 

İkinci Öğretim 28 32,2 

Toplam 87 100 
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Tablo 2’ye göre; Öğrenim Şekline Göre Dağılımda, oranlar %67, 8 birinci öğretim, 
% 32,2 ile ikinci öğretim öğrencilerine aittir. 

Tablo 3. Öğrencilerin Cinsiyete ve Öğrenim Şekline Göre Dağılımı 
Cinsiyet N % 

Kadın 35 40,2 

Erkek 52 59,8 

Toplam 87 100 

Tablo 3’e göre; ankete 87 öğrenci katılmış, bu öğrencilerin cinsiyete göre 
dağılımı erkek cinsiyeti lehine % 59,8’i kadın, % 40,2 si erkek öğrenci olarak 
gerçekleşmiştir. 

Tablo 4. Öğrencilerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 
Yaş  N % 

16 - 18 17 19.5 

19 - 22 40 46 

22 - 24 30 34.5 

Tablo 4’e göre; ankete katılan 87 öğrencinin % 19, 5’i 16-18 yaş, % 46’sı 19-21 
yaş, %34, 5 i de 22-24 yaş aralığındadır. 

Tablo 5. Öğrencilerin Aile Gelirleri 
Ailenin Geliri N % 

1.300 TL’den Az 5 5.7 

1.301-2.000 Tl 20 23.0 

2.001-3.000 Tl 19 21.8 

3.001-5.000 Tl 25 28.7 

5.0001 TL Ve Üstü 18 20.7 

Toplam 87 100.0 

Tablo 5 incelendiğinde; ankete katılan öğrencilerin aile gelirleri içinde en düşük 
orana 1.300 TL’den düşük grup sahip olmaktadır. En yüksek oranda % 28, 7 lik 
bir oranla 3.001- 5.000 TL arasındaki grup yer almaktadır. Diğer gruplar 
yüzdelik dilimler içinde oldukça yakın değerlere sahiptir.  

Tablo 6. Öğrencilerin Yaşamlarının Büyük Bölümünü Geçirdikleri Yer 
Yer N % 

Köy 5 5,7 

Belde 3 3,4 

İlçe 16 18,4 

İl 21 24,1 

Büyükşehir 42 48,3 

Toplam 87 100,0 

Tablo 6 incelendiğinde; ankete katılan öğrencilerin yaşamlarının büyük bir 
bölümünün % 48,3 lük bir oranla büyük şehirde geçirdiklerini, belde ve köyde 
geçirilen sürelerin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Sıralamada il ve 
ilçelerdeki oranlar da 2. ve 3. sırada yer almaktadır. 
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Tablo 7. Öğrencilerin Anne ve Babalarının Eğitim Durumu 
Anne  N % Baba N % 

Okuryazar değil 4 4,6 Okuryazar değil 1 1,1 

Okuryazar 4 4,6 Okuryazar 3 3,4 

İlkokul 25 28,7 İlkokul 23 26,4 

Ortaokul 16 18,4 Ortaokul 17 19,5 

Lise 31 35,6 Lise 29 33,3 

Önlisans 1 1,1 Önlisans 1 1,1 

Lisans 6 6,9 Lisans 12 13,8 

Lisansüstü  0 0,0 Lisansüstü 1 1,1 

Toplam  87 100,0 Total 87 100,0 

Tablo 7’ de demografik özelliklerden anne ve babanın eğitim durumu 
incelenmiştir. Ankete katılan 87 öğrenciden, annelerinin eğitim durumu 
incelendiğinde % 35,6 ile lise eğitimi almış olanların oranı birinci sırada yer 
alırken, ikinci sırada % 28,7 ile ilkokul mezunu anne ve üçüncü sırada % 18, 4 ile 
ortaokul mezunu anne izlemektedir. Ankete katılan 87 öğrenciden, babalarının 
eğitim durumu incelendiğinde anne eğitim seviyesi gibi baba eğitim durumunda 
da lise mezunlarının oranı % 33,3 ile birinci sırada yer almaktadır.  İkinci sırada 
% 26,4 ile ilkokul mezunu baba ve üçüncü sırada % 19,5 ile ortaokul mezunu 
baba izlemektedir. 

Tablo 8. Öğrencilerin Anne ve Babalarının Çalışma Durumu 
Anne  N % Baba  N % 
Çalışmıyor 58 66,7 Çalışmıyor 14 16,1 
Kendine ait işyerinde 
çalışıyor 

1 1,1 
Kendine ait işyerinde 
çalışıyor 

27 31,0 

Kamu sektöründe 5 5,7 Kamu sektöründe 12 13,8 
Özel sektörde 23 26,4 Özel sektörde 34 39,1 
Toplam 87 100,0 Toplam 87 100,0 

Tablo 8’de ankete katılan öğrencilerin anne ve babasının çalışma durumu 
incelenmiştir. Buna göre; annelerin büyük çoğunluğunun ( % 66,7)  herhangi bir 
işyerinde çalışmadığı, ankete katılan öğrencilerin babalarının da  % 16,1 inin 
çalışmadığı görülmektedir. Kendine ait işyerinde çalışan; anne ( % 1,1) sayısı 1 
iken, baba ( 31) sayısı 27’dir. Kamu sektöründe çalışan anne sayısı 5 (% 5,7), özel 
sektörde çalışan baba sayısı 34 (% 39,1)’tür. Özel sektörde çalışan anne sayısı 23 
(%26,4), baba sayısı 34 ( 39,1) olduğu görülmektedir. Annenin çalışma duru-
munda % 66,7 ile herhangi bir işte çalışmayan anne durumu birinci sıradadır. 
Babanın çalışma durumunda % 39,1 ile özel sektör çalışanı birinci sırada iken, 
onu % 31 ile kendine ait işyerinde çalışıyor olması izlemektedir. 

Tablo 9. Öğrencilerin Boş Zamanlarını Değerlendirmelerinin Akademik 
Başarıya Etkisini Değerlendirmeleri 

Akademik Başarı N % 
Başarıyı artırır 74 85,1 
Başarıyı düşürür 3 3,4 
Hiçbir etkisi yoktur 10 11,5 
Toplam 87 100 
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Tablo 9’da, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmelerinin akademik 
başarıya etkisine yönelik frekans yüzde analizi  verilmiştir.  Buna göre; boş za-
manlarını değerlendirmenin akademik başarıya etkisi % 85,1 oranıyla başarıyı 
arttırır düşüncesinin hakim olduğu görülmektedir. Hiçbir etkisi yoktur şeklinde 
düşünenlerin oranı % 11,5 iken, başarıyı düşürür düşüncesine sahip öğrencil-
erde  % 3,4 ile oldukça düşük bir orandadır. 

Tablo 10. Öğrencilerin Günlük Boş zaman Süreleri 
Süre  N % 
Hiç yok 1 1,1 
1 saatten az 2 2,3 
1-2 saat 11 12,6 
3-4 saat 33 37,9 
5-6 saat 31 35,6 
7 saat ve daha fazla 9 10,3 
Toplam 87 100,0 

Tablo 10 da günlük boş zaman süresi verilmiştir.  Günlük boş zaman süresi 
aralıkları incelendiğinde; ilk sırada 3-4 saat aralığı %37,9 ile birinci sırada iken, 
bu aralığı % 35, 6 ile 5-6 saat aralığı izlemektedir. Hiç yok diyenlerin oranı, % 1,1 
olarak oldukça düşük bir oranda gerçekleşmiştir. 

Tablo11. Öğrencilerin Günlük İnternet Kullanım Süreleri 
 Süre  N % 
1 saat veya daha az 20 23,0 
2- 6 saat 52 59,8 
7- 11 saat 6 6,9 
12 saat ve üstü 9 10,3 
Toplam 87 100,0 

Tablo 11’de öğrencilerin günlük internet kullanım süreleri yer almaktadır. 
Öğrencilerin günlük internet kullanım süreleri incelendiğinde; ilk sırada 2-6 saat 
aralığı %59,8 ile birinci sırada yer almaktadır. Bu oran yarıdan fazladır. Öğren-
cilerin büyük bir kısmı bu aralıkta yer alırken 12 saatten daha fazla olan oran ise 
%10,3 olan bölüm olarak dikkat çekmektedir. 7-11 saat aralığı ise %6,9 ile en 
sonda yer almaktadır.  

Tablo 12. Öğrencilerin Boş Zamanlarında Günlük Sosyal Ağlarda Geçirilen Süre 
Süre N % 
Boş zamanımın az bir zaman dilimini 21 24,1 
Boş zamanımın hemen hemen yarısını 31 35,6 
Boş zamanımın yarısından fazlasını 18 20,7 
Boş zamanımın hemen hemen hepsini 17 19,5 
Toplam 87 100,0 

Tablo 12’de öğrencilerin boş zamanlarında günlük sosyal ağlarda geçirdikleri sü-
releri yer almaktadır. Öğrencilerin boş zamanlarında günlük sosyal ağlarda 
geçirdikleri süreleri incelendiğinde; ilk sırada boş zamanımın hemen hemen 
yarısını seçeneği %35,6 ile birinci sırada yer almaktadır. Bu oran göstermektedir 
ki öğrenciler sosyal ağlarda zaman geçirerek boş zamanlarını değerlendirmekte-
dir. Bu tablodan görülen oran öğrencilerin %24,1’lik bölümü az bir zaman 
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geçirmektedir. Geriye kalan büyük bir kısım ise sosyal ağlarda zaman 
geçirmektedir.  

Tablo 13. Öğrencilerin Boş Zaman Etkinlikleri 
Etkinlik türü  N % 
Dinlenerek 40 46,0 
Fiziksel etkinliklere katılarak 10 11,5 
Sosyal etkinliklere katılarak 25 28,7 
Kültürel etkinliklere katılarak 3 3,4 
Sanatsal etkinliklere katılarak 7 8,1 
Turistik etkinliklere katılarak 2 2,3 
Toplam  87 100 

Tablo 13’de öğrencilerin boş zaman etkinlikleri yer almaktadır. Öğrencilerin boş 
zamanlarında katıldıkları etkinlik türlerine göre dağılımında %46 ile dinlenerek 
birinci sırada yer almaktadır. İkinci sırada %28,7 ile sosyal etkinliklere katılma, 
%11,5 fiziksel etkinliklere katılma, %8,1 sanatsal etkinliklere katılma, %3,4 
kültürel etkinliklere katılma ve % 2,3 turistik etkinliklere katılma yer almaktadır. 
Bu tablodan görülen oran öğrencilerin %46’lik bölümü dinlenerek boş zaman 
geçirmektedir. Bu tablo öğrencilerin dinlenme seçeneğinin içinde internette 
olma ve sosyal ağlarda zaman geçirmelerini desteklemektedir.        

             3.5.2. Gri İlişki Katsayılarının Hesaplanması, Çözümlemeler ve 
Değerlendirmeler 

Gri ilişki analizi değerlendirmesinde kullanılan tutum ölçeği duyuşsal, bilişsel ve 
davranışsal olmak 12 maddeden oluşan üç farklı bölümden oluşmaktadır. Örnek 
çözümleme duyuşsal bölüm için gösterilmiştir. Hesaplamalar her gelir grubu ve 
bölüm için ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

Tablo 14. Gri İlişki Çözümlemesinde Kullanılan Ham Veriler 
 P1 P2 P3 P4 --- --- --- P11 P12 P0 

K1 4 3 1 4 --- --- --- 1 4 5 

K2 5 5 3 5 --- --- --- 5 5 5 

K3 5 4 5 4 --- --- --- 4 5 5 

K4 5 2 1 1 --- --- --- 1 5 5 

K5 5 2 4 3 --- --- --- 5 2 5 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

K86 5 1 5 1 --- --- --- 4 1 5 

K87 5 4 5 5 --- --- --- 4 3 5 

Çözümlemede esas alınan fark verileri, her bir yanıtlayan için temsil değerinden 
verilen yanıtın sıra numarası çıkarılarak (P0-Ps) elde edilmiştir. Farklar 
kullanılarak maksimum (maks(P0-Ps)) ve minimum (min(P0-Ps)) değerler 
hesaplanarak Tablo 15 oluşturulmuştur. 
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Tablo 15. Gri İlişki Çözümlemesinde Kullanılan Fark Serisi 
 P0-P1 P0-P2 P0-P3 P0- P4 --- --- --- P 0-P11 P0-P12 

K1 1 2 4 1 --- --- --- 4 1 

K2 0 0 2 0 --- --- --- 0 0 

K3 0 1 0 1 --- --- --- 1 0 

K4 0 3 4 4 --- --- --- 4 0 

K5 0 3 1 2 --- --- --- 0 3 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

K86 0 4 0 4 --- --- --- 1 4 

K87 0 1 0 0 --- --- --- 1 2 
 

Mak. 4 4 4 4 --- --- --- 4 4 

Min. 0 0 0 0 --- --- --- 0 0 

Tablo 15’de bu tablo numaraları kontrol edilecek referans verisinden verilen 
cevapların çıkarılmasıyla fark serisi elde edilmiştir. Bundan sonra Tablo 16’da 
her bir anketi cevaplayanın vermiş olduğu cevap kullanılarak her bir değişken 
için gri ilişki katsayıları formülü ((1) denklemi ile verilen)  kullanılarak 
hesaplanan gri ilişki katsayıları bulunmuştur. Bulunan gri ilişki katsayılarının 
ortalaması alınarak değişkenlere ait gri ilişki dereceleri elde edilmiştir. Bu işlem-
ler tutum ölçeğinde yer alan duyuşsal, bilişsel ve davranışsal boyutlar için ayrı 
ayrı yapılmıştır. 

Tablo 16: Gri ilişki katsayıları ve Değişkenlerin Gri İlişki Dereceleri 

),( SS Pk  P1 P2 P 3 P4 --- --- --- P11 P12 

K1 0,71 0,56 0,56 0,71 --- --- --- 0,38 0,71 

K2 1 1 0,56 1 --- --- --- 1 1 

K3 1 0,71 1 0,71 --- --- --- 0,71 1 

K4 1 0,45 0,38 0,38 --- --- --- 0,38 1 

K5 1 0,45 0,71 0,56 --- --- --- 1 0,45 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

K86 1 0,38 1 0,38 --- --- --- 0,71 0,38 

K87 1 0,71 1 0,38 --- --- --- 0,71 0,71 

Ortalama Gri İlişki Katsayıları= Gri İlişki Dereceleri 

sP           
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Tablo 16’da,  
sP  ile gösterilen gri ilişki dereceleri, büyüklük sırasına göre diz-

ilmiştir. Tutum ölçeği maddelerinin her bir tutum boyutuna göre değişiklik 
gösterip göstermediğini belirlemek için Tablo 15’da yapılan işlemler diğer 
boyutlar içinde tekrar edilerek gri ilişki katsayıları oluşturulmuştur. Elde edilen 
gri ilişki katsayıları büyükten küçüğe göre sıralanmış ve katsayıların karşılıkları 
tutum ölçeğindeki maddelerle eşleştirilerek elde edilmiştir.  

Tablo 17. Duyuşsal Tutum Ölçeği Verileri 

Düşük 
P2 P10 P11 P1 P5 P9 P7 P8 P12 P3 P6 P4 

0,781 0,769 0,769 0,758 0,758 0,758 0,725 0,704 0,685 0,658 0,658 0,625 

Orta 
P11 P2 P6 P5 P4 P7 P12 P10 P1 P8 P9 P3 

0,860 0,833 0,819 0,811 0,798 0,789 0,789 0,775 0,775 0,772 0,772 0,691 

Yüksek 
P9 P11 P8 P7 P10 P2 P5 P12 P1 P6 P4 P3 

0,849 0,822 0,798 0,798 0,792 0,781 0,773 0,772 0,752 0,695 0,688 0,601 

Tablo 17 te gösterilen gri ilişki katsayıları, büyüklük sırasına göre dizilmiştir. 
Buna göre katsayılar 0,849 ile 0,601 arasında değişiklik göstermektedir. En 
büyük gri ilişki katsayısı yüksek gelir grubunda P9. maddesinde “ Boş zaman ak-
tiviteleri bireylerin rahatlamasına yardımcı olur.” , orta gelir grubunda P11.mad-
desinde “ Boş zaman aktiviteleri sosyal ilişkiler için iyi bir fırsattır.”  ve düşük 
gelir grubunda P2.maddesinde “Boş zaman aktiviteleri bireyler ve toplum için 
faydalıdır.”  olmuştur. En düşük puanlara bakılacak olursa yüksek ve orta gelir 
grubunda P3.maddesinde “İnsanlar çoğunlukla arkadaşlık ilişkilerini boş zaman-
larında geliştirirler.” düşük gelir grubunda P4.maddesinde “Boş zaman ak-
tiviteleri sağlığa katkı sağlar.” maddeleri almıştır. Genel olarak baktığımızda; ge-
lir grubu yükseldikçe görüşler daha bireyselliğe doğru değişiklik göstermektedir.  

Tablo 18. Bilişsel Tutum Ölçeği Verileri 

Düşük 
P13 P17 P18 P14 P15 P23 P20 P16 P22 P21 P19 P24 

0,813 0,789 0,789 0,780 0,753 0,741 0,733 0,711 0,707 0,700 0,699 0,597 

Orta 
P14 P13 P23 P18 P17 P22 P19 P15 P20 P21 P16 P24 

0,793 0,788 0,775 0,772 0,767 0,767 0,758 0,749 0,740 0,740 0,696 0,609 

Yüksek 
P18 P13 P14 P19 P23 P17 P15 P16 P20 P22 P21 P24 

0,796 0,791 0,771 0,752 0,749 0,746 0,741 0,733 0,716 0,714 0,649 0,636 

Tablo 18’te gösterilen gri ilişki katsayıları, büyüklük sırasına göre dizilmiştir. 
Buna göre katsayılar gelir grubu için 0,813 ile 0,597 arasında değişiklik 
göstermektedir. En büyük gri ilişki katsayısı düşük gelir grubunda P13.mad-
desinde  “ Boş zaman aktiviteleri ile meşgul olduğumda zaman çabuk geçiyor.”, 
orta gelir grubunda P14.maddesinde “ Boş zaman aktivitelerim bana keyif veri-
yor.” ve yüksek gelir grubunda P18.maddesinde “Boş zamanın benim için iyi 
olduğunu hissediyorum.” . En düşük puanlara bakılacak olursa düşük, orta ve 
yüksek gelir grubunda P24.maddesinde  “Boş zaman aktiviteleri dikkatimin 
tamamını alıyor.” Bilişsel tutum maddelerine göre baktığımızda; gelir grubu 
değişkeni ile bilişsel tutum maddeleri arasında ki ilişkide genel olarak öğrenciler 
farklı tutum göstermiyorlar.  Düşük, orta ve yüksek gelir grubundaki öğrenciler 
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boş zaman kavramı ile hissettiklerini değerlendirmelerine en yüksek mad-
delerde ele alırken en son sırada yer alan madde öğrencilerin boş zaman 
kavramını da zorunlu ele aldıkları olması gereken bir aktivite olarak ele almak-
tadırlar.  

Tablo 19. Davranışsal Tutum Ölçeği Verileri 

Düşük 
P28 P30 P35 P32 P27 P31 P25 P29 P36 P26 P33 P34 

0,775 0,76 0,715 0,708 0,7 0,663 0,641 0,628 0,623 0,588 0,583 0,572 

Orta 
P30 P28 P31 P32 P33 P27 P26 P35 P36 P29 P25 P34 

0,833 0,767 0,732 0,726 0,721 0,686 0,682 0,658 0,637 0,616 0,616 0,593 

Yüksek 
P27 P28 P31 P30 P32 P26 P33 P29 P35 P36 P25 P34 

0,729 0,729 0,723 0,691 0,679 0,672 0,672 0,661 0,633 0,631 0,621 0,568 

Tablo 19’da gösterilen gri ilişki katsayıları, büyüklük sırasına göre dizilmiştir. 
Buna göre katsayılar gelir grubu için 0,833 ile 0,568 arasında değişiklik 
göstermektedir. En büyük gri ilişki katsayısı orta gelir grubunda P30.mad-
desinde  “Seçme şansım olsa boş zaman ihtiyaçlarını karşılayan bir şehir yada 
çevrede yaşarım.”, düşük gelir grubunda P28.maddesinde “Zamanım ve param 
yetse daha yeni boş zaman aktivitelerine katılırım.”  ve yüksek gelir grubunda 
P27.maddesinde  “Gelir durumum müsaade ettiği ölçüde boş zaman ak-
tivitelerimde kullanmak üzere araç gereç satın alırım. ” olmuştur.  En düşük pu-
anlara bakılacak olursa düşük, orta ve yüksek gelir grubunda P34.maddesinde  
“Meşgulken bile boş zaman aktivitelerine katılırım.” Genel olarak baktığımızda; 
gelir ile davranışsal boyut arasındaki ilişkide gelir grubu ne olursa olsun öğren-
ciler bir arayış ve yönlendirme aramaktalar. Kendi gelir durumlarına göre bu 
arayışlarını dile getirmekteler.   

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Boş zaman insanın var olduğu günden itibaren bir ih-
tiyaç olarak varlığını korumuştur. Boş zaman geçen zaman içinde kültürlerin, 
cinsiyetin ve küreselleşmenin de etkisiyle farklı şekillerde değerlendirilerek 
ortaya çıkmıştır. Bireylerin boş zaman faaliyetlerine katılmalarını etkileyen 
birçok değişken bulunmaktadır.  Bu çalışmada Devlet ve vakıf üniversitelerinde 
öğrenim gören üniversite öğrencilerinin boş zaman faaliyetlerine yönelik tu-
tumlarının gelir değişkenine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. 

Boş zaman kavramı teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişikliğe uğramış ve 
gençler arasında farklı değerlendirmelere ve algılamalara konu olmuştur. 
Araştırmamızda görülmüştür ki öğrenciler boş zamanlarının mutlaka olması ger-
eken ve bu zamanda da mutlaka yapılması gereken faaliyetler olarak ele almak-
tadırlar.  Boş zamanda ile ilgili değerlendirmelerini incelerken gençlerin pek 
çoğu internette geçirilen zamanı boş zaman aktivitesi olarak görmekte ve boş za-
manlarının büyük bit kısmını sosyal ağlarda dolaşarak geçirmektedir. Gelir 
grubu değişkeni gençlerin interneti kullanmaları için bütçelerini zorlamayacak 
oranda olması da cazipliğini sürdürmesine neden olmaktadır. Gençlerin bulun-
dukları mekanların ücretsiz wifi hizmeti vermesi bunun yanında öğrencilerin 
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büyük bir çoğunluğunun mobil olarak sahip olmalarının da bunda etkisi 
büyüktür.  

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte öğrenciler sosyalleşmekten uzaklaşarak birey-
sel olarak aktiviteler yapmaktadırlar. Boş zamanlarında yaptıkları aktiviteler 
sorulduğunda öğrencilerin büyük bir kısmı dinlenerek cevabını vermişlerdir. Bu 
cevapta dinlenirken sosyal ağlarda gezmelerini desteklemektedir. Burada da ge-
lir ile ilişkili olacak bir madde seçilmemiş yani dinlenme olarak tercih edilmiştir.  

Analizde gri ilişki analizi yöntemi kullanılmıştır. Gri ilişki analizi yöntemi ile 
ölçeğe cevap verilen frekansları değil doğrudan verilen cevapları kullanılarak 
yapılan bir yöntemdir. Bundan başka verilerin dağılımı için bir şart gerek-
tirmemesi ve analiz işlemlerinin kolaylığı bir avantaj sağlamaktadır. Analiz 
işlemlerinin kolay ve anlamlı sonuçlar vermesi araştırmalarda güvenle kullanıla-
bileceğini göstermektedir ((Kurt, 2008, Tektaş, Aydın, 2014). 

Örneklem hacminin küçük olması ve seçeneklere karşı gelen frekansların düşük 
olması ve dağılıma uygunluk araştırması yapılamadığında, hızlı çözümleme yap-
mak gerektiğinde ya da gerçekten az veriyle çalışılması zorunluluğu olduğunda 
yöntemin anlamlı sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olduğu Gri ilişki analizini 
kullanan pek çok istatistikçi ve araştırmacı tarafından vurgulanan yönleridir 
(Kurt, 2008:9, Tektaş, Aydın, 2014). Bu yönden kategorik verilerin analizinde 
güvenle kullanılan fakat fazla bilinmeyen ve kullanılmayan bir yöntemdir. Bu 
araştırmada kategorik verilerin analizi bu yöntem güvenle kullanılmıştır. 
Örneklem grubu olarak devlet ve vakıf üniversitesinde öğrenim gören birinci 
sınıf öğrencileri olarak sınırlı bir grupla çalışılmıştır.     

Bu çalışma ile öğrencilerin boş zaman aktiveleri farklı değişkenler ve farklı yaş 
grupları, farklı üniversiteler gibi değişkenler açısından ele almaları dikkat 
çekilmek istenmiştir.  
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İNHİSARI (1923-1950) 
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ÖZET 

Bu araştırmada Cumhuriyet döneminde barut ve patlayıcı maddeler inhisarının 
(tekel) ülkede çıkarılan çeşitli kanunlarla işletim süreci ve bu sürecin milli 
ekonomiye olan yansımaları ele alınmıştır. Konu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
döneminde barut ve patlayıcı maddelerin gelişme durumu (1923-1950) ile sınır-
landırılmış ve bu başlık etrafında incelenmiştir. Barut ve patlayıcı maddelerin 
işletim süreci ele alınırken sayısal veriler üzerinde değerlendirilmeler 
yapılmıştır. Araştırmanın konusu hakkında literatürde yer alan boşluklar Cum-
huriyet arşivi belgeleri, resmi yayınlardan kanunlar ve tutanak dergileri, zabıt 
ceridesi, resmi gazete, istatistik verileri, dönemin süreli yayınlarından olan der-
gilerinin makaleleri gibi birincil kaynakların kullanılması yoluyla 
tamamlanmıştır. Çalışmanın konusu incelenirken Osmanlı Devleti’nin son dö-
nemlerinden itibaren Cumhuriyet Türkiye’sinde barut ve patlayıcı maddelerin 
tarihi gelişimi süreci göz önüne getirilerek gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. 
Çalışmada elde edilen sonuç şudur: Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 456 
sayılı Kanunun üçüncü maddesi gereğince her çeşit av fişekleri ile saçma ve 
kapsüllerinin imali Hükümetin tekeli altında Askeri Fabrikalar Genel 
Müdürlüğüne verilmiştir. Akabinde çıkarılan kanun ve kararlarla barut ve 
patlayıcı maddelerin inhisarı belirli bir düzen altına alınmıştır. 1929 Dünya 
Ekonomik Krizi, barut ve patlayıcı madde satışlarını sekteye uğratmışsa da krizin 
etkilerinin ortadan kalkması satışları normal seyrine döndürmüş ve bu satışlar-
dan elde edilen gelirler ekonomiye katkı sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Barut, Patlayıcı Maddeler, İnhisar, Ekonomi 

GUNPOWDER AND EXPLOSIVES MONOPOLY IN THE REPUBLIC PERIOD OF 
TURKEY (1923-1950) 

ABSTRACT 

This study deals with gunpowder and explosıves monopoly based on various 
laws introduced and its effects on economy in the Republic period of Turkey. The 
subject is limited to and discussed under the title of growth of gunpowder and 
explosives in the period of Republican People’s Party (CHP) (1923-1950). Eval-
uations have been made based on numeric data in discussing the operation pro-
cess of gunpowder and explosives. The gap in the literature about the research 
subject has been filled through use of primary sources such as Republic archive 
documents, official publications, laws, journals of official reports, proceedings of 
memorandum, official gazettes, statistical data, and articles from the magazines 
of the period. The relevant evaluations have been made considering the histori-
cal development process of gunpowder and explosives in Turkey in the Republic 
period following the late Ottoman period. It has been found out that the produc-
tion of all kinds of shotgun shells, buckshot, and primers was monopolized by the 
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government through General Directorate of Arsenals as of the first years of Re-
public pursuant to the third article of the Law no. 456. The monopoly of gunpow-
der and explosives was put in order with the laws and decisions introduced after 
it. Though the Great Depression of 1929 disrupted the sales of gunpowder and 
explosives, the sales returned to normal as the effects of the depression disap-
peared. The revenue gained through such sales contributed to economy. 

Keywords: Gunpowder, Explosives, Monopoly, Economy 

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, nyurtoglu@kastamanu.edu.tr 
Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, megilmez@kastamonu.edu.tr 

GİRİŞ 

İnhisar kelimesi Türkçeye Arapçadan girmiş olup bir işi başkası yapmamak 
üzere yalnız bir kişiye veya bir müesseseye verme, yani tekel anlamına gelir 
(Develioğlu, 1997:438). Tekel kavramı Osmanlı Devletinden 1946 yılına kadar 
inhisar adıyla kullanılmıştır. İnhisarlar Umum Müdürlüğü tarafından işletilen ba-
rut inhisarı umumi bir tabir olup bu inhisar gerçekte her türlü bayındırlık ve 
maden işlerinde kullanılan barutları, lağım patlatmaya mahsus patlayıcı mad-
deleri, tabancalar ve bunlara mahsus fişek ve nişan fişeklerini, av fişek tapalarını, 
kapsüller, av saçmaları, şenlik fişekleri ve potas güherçilesini ihtiva eder (İk-
tisadi Yürüyüş, 1942: 33). 

İnhisar maddeleri arasında bulunan barut, Osmanlı İmparatorluğu zamanında 
silahların memlekete dağıtımı, ordulara kabulünden itibaren devlet kontrolü 
altında ve sonraları devlet inhisarı şeklinde memlekete ithal edilerek veya ülke 
içerisinde imal edilerek, ihtiyaç sahiplerine satılırken, 1287 yılı Şaban ayı 
başında çıkarılan nizamname ile zamana uygun hale getirilmiştir. Bu nizamname 
hükümleri de müteakip nizamnamelerle değiştirilerek barut inhisarına dinamit 
olarak bilinen ve pamuktan yapılan eczayı nariye adıyla bütün patlayıcı mad-
deler de ilave edilmiştir. 1287 Sayılı Nizamnameye göre illerin mahalli ihtiyaçları 
için Tophane-i Amire Müşirliği’nden her yıl talep edilen barut ve sair maddeler 
bu illerin adına zimmetlenerek kale ve askeri cephanelik olan mahallere sevk 
edilmiştir. Cephaneliğin bulunmadığı yerlerde özel depolarda muhafaza edilen 
barut maddesi emekli askeri zabitler ya da Osmanlı tebaasından mahalli 
hükümetçe seçilen barut bayileri tarafından ihtiyaç sahiplerine satılmak ve be-
deli mal sandıklarına yatırılıp her ay sonunda vilayet mal sandıkları tarafından 
barut satışı hasılatı nakit veya poliçe olarak Tophane Müşirliğine gönderilmiştir 
(İktisadi Yürüyüş, 1942: 33). 

Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında barutu ihtiva etmeleri dolayısıyla revolver 
fişekleri de inhisar konusuna dâhil edilmiştir. Dinamitlerin yabancı ülkelerden 
ithali verilen özel bir izinle maden sahipleri tarafından yapılmış ve yalnız bun-
ların getirdikleri patlayıcı maddelerin ithali sırasında Tophane Müşirliği depo-
larında korunması ve gerekli ihtiyaca göre azar azar kendilerine teslimi uygun 
bulunmuştur. Devletin yıkılış sürecine kadar bu şekilde işletilen barut inhisarı 
Birinci Dünya Savaşı ve akabinde gelen mütareke yıllarında inhisar işleri epey 
sıkıntılı günler geçirmiştir. Barut inhisarı, 1909 yılında kurulan İmalat-ı Harbiye 
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Umum Müdürlüğü akabinde de 1921 yılında kurulan Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü tarafından yeniden düzenlenmiştir  (İktisadi Yürüyüş, 1942: 33). 

CHP Döneminde Barut ve Patlayıcı Maddelerin Gelişme Durumu (1923-
1950) 

Cumhuriyetten önce ülkede ekonomik alanda atılan yetersiz adımlar devlet eli-
yle inhisar anlayışı ve uygulamasında kayda değer bir gelişme gösterilmesini en-
gellemiştir. Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasının bir semeresi olarak 
Lozan’da elde edilen ekonomik bağımsızlığın ülkeye sağladığı kazanımla bütün 
ticaret ve sanayi hayatındaki gelişmeler kapsamında inhisardan da devletin ve 
halkın faydalanması anlayışı getirilmiştir  (Baban, 1942: 4,7). 

Bu çerçevede, 456 sayılı Askeri Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 Senesi 
Mülhak Bütçe Kanununun üçüncü maddesi ile av mühimmatı, 627 sayılı 1341 
Senesi Muvazene-i Umumiye Kanununun 57. maddesi ile de şenlik fişekleri inhisar 
altına alınmıştır (TBMMKD, 1924: 298); (TBMMKD, 1925: 208); (Resmi Gazete, 
23 Nisan 1925); (İktisadi Yürüyüş, 1942: 33). 

Ayrıca 28 Kasım 1341 tarih ve 672 Sayılı Askeri Fabrikalara Ait Mevaddı İnhisa-
riyenin Maliye Vekâletine Devri Hakkındaki Kanun ile de inhisarın işletilmesi, 
Maliye Vekâletine devredilmiştir (TBMMKD, 1925: 16); (Resmi Gazete, 9 Aralık 
1925); (İktisadi Yürüyüş, 1942: 33). 

Maliye Vekâleti bu yetkiye dayanarak barut ve patlayıcı maddelerle fişek ve av 
mühimmatı inhisarları ile barut, dinamit ve fişek fabrikalarını, hazineye yılda be-
lirli miktarda aidat ödemek şartıyla biri Barut ve Mevadd-ı İnfilakiye İnhisarı Türk 
Anonim Şirketi diğeri Revolver ve Av Fişekleri Türk Anonim Şirketi adında iki şir-
kete devretmiştir. Şirketlerin hisselerinin yarıdan fazlası Türklere kalanı da 
yabancılara ait olmasına rağmen, bu teşekküllerin yaptığı faaliyetlerde yetersiz 
kalışı taahhütlerini yerine getirememesine neden olmuştur. *  7 Ocak 1932 tarih 
ve 1927 sayılı Kanunla inhisarlar, Barut ve Patlayıcı Maddeler Fişek ve Saçma 
İnhisarı İşletme Geçici İdaresi adı ile teşkil edilen bir Genel Müdürlük tarafından 
yönetilmesi kabul edilerek şirketler tasfiye edilmiştir.† (TBMMKD, 1927: 75); 
(Resmi Gazete, 12 Ocak 1932); (TBMMZC, 1933: 95); (İktisadi Yürüyüş, 1942: 
33). Şirketlerin tasfiye edilmesi üzerine 2436 sayılı Kanunla bu şirketlerin 
alacağı olan 1.203.808 liranın ilk taksiti 1 Haziran 1934 tarihinde başlamak 
üzere dört yılda taksit halinde ödenmesi için adı geçen şirketlere tasfiye heyeti 
emrine bonolar vermeye Gümrük ve İnhisarlar Vekili görevlendirilmiştir. 
(TBMMKD, 1934: 269). Şirketlerin tasfiye işleminin ardından Geçici İşletme 

                                                           
*Barut ve Mevadd-ı İnfilakiye İnhisarı Türk Anonim Şirketi ile Revolver ve Av Fişekleri Türk Anonim Şir-
ketinin sözleşmelerine birer madde ilavesi ile ilgili 01.05.1929 tarih ve 1/7966 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi için Bk. BCA, Fon No: 30 18 1 2-Kutu No: 3-Dosya No: 26-Sına No: 14; Ayrıca Barut ve 
Patlayıcı Maddeler İnhisarı Şirketinin yaptırmakta olduğu fabrika için malzeme satın alınması hakkında 
28.05.1930 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi için Bk. BCA, Fon No: 30 18 1 2-Kutu No: 11-Dosya No: 
39-Sıra No: 4.  

† Barut ve Patlayıcı Maddeler Fişek ve Saçma İnhisarı İşletme Geçici İdaresinin 27 Şubat 1933 tarihli 1933 
yılı bütçesi hakkındaki kanun tasarısı için Bk. BCA, Fon No: 30 18 1 2-Kutu No: 34-Dosya No: 12-Sıra No: 
3. 
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İdaresi de tasfiye edilerek barut inhisarı 1934 yılı Temmuzundan itibaren İnhi-
sarlar Umum Müdürlüğüne katılarak bu Müdürlüğe bağlı barut şubesi tarafından 
yönetilmeye başlanmıştır (TBMMKD, 1934: 289); (Resmi Gazete, 27 Mayıs 
1934);  (İktisadi Yürüyüş, 1942: 33). 

1929 yılından itibaren dünyada görülen ekonomik buhranın Türkiye’yi de etkisi 
altına alması barut inhisar maddesindeki satışların azalmasına yol açmıştır. An-
cak, patlayıcı maddelerden taş barutun sürekli azalması tüketicilerin verimi az 
olan bu madde yerine diğer cins patlayıcı türlerini tercih etmesinden ileri 
gelmiştir. Lağım fitilinin harcanan patlayıcı maddeler miktarına uygun olarak 
artması son yıllarda kömür havzalarında elektrik kapsülü kullanımının yaygın 
hale gelmesinden ileri gelmiştir (İktisadi Yürüyüş, 1942: 47). 

Av saçması satışlarında 1929 senesinden itibaren görülen azalmada kapatılmış 
şirketler için bilhassa saçma kilogram fiyatının 70 kuruşa kadar yükseltilmiş 
bulunmasının da etkisi vardır. Tüketiciler inhisar saçmasını alacak yerde 
kendileri tarafından ilkel yöntemlerle dökülen saçmaların kullanılmasını 
alışkanlık haline getirmiştir. Bununla beraber inhisarların Hükümet eline geçme-
sinden sonra saçma fiyatların da indirime gidilmesi saçma satışının yavaş yavaş 
artmasına yol açmıştır. Dolu av fişeği imali bilhassa inhisarların Hükümetin eline 
geçmesinden itibaren yıldan yıla artan bir satış grafiği izlemiştir (TBMMKD, 
1934: 98); (Resmi Gazete, 27 Aralık 1934);   (İktisadi Yürüyüş, 1942: 47). 

Barut tüketiminin Türkiye’de yıldan yıla değişiklik göstermesinin farklı neden-
leri olmuştur. Bunlar maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir: (İktisadi 
Yürüyüş, 1942: 33, 47). 

1.Diğer inhisar maddelerinde olduğu gibi barut inhisarı mallarının satışlarının 
ülkenin refah derecesine göre artması veya azalması, 

2. Devlet bütçesinde bayındırlık işlerine ayrılan ödeneğin azlığı veya çokluğunun 
barut tüketimi etkilemesi, 

3.Muhtelif yıllarda av mevsimlerinin avlanmaya uygun olup olmaması barut tü-
ketimine tesir ederken, bilhassa kış mevsiminin şiddetli ve uzun oluşu av 
mühimmatı sarfiyatını artırması, 

4.Çıkarılan bazı özel kanunlar barut inhisar maddelerinin satış miktarını etkile-
mesi, 

5.İnhisar maddelerinin satış fiyatlarındaki farklılıklar diğer inhisar maddelerin-
den daha ziyade barut inhisarı maddesinin satışına tesir etmesi. 

1932 yılında fişek satışlarında önemli azalmanın nedenlerinden biri de, 
feshedilmiş şirketlerin son zamanlarında geçirdikleri maddi sıkıntıyı gidermek 
için piyasaya  % 25’e kadar varan oranlarda iskontolu mal satması ve inhisar 
işlerinde Hükümet tarafından el konulan bayinin elinde fazla miktarda mal 
bulundurmasıdır. İnhisarların devlete geçmesinden itibaren bilhassa fişek 
satışlarında faaliyetine son veren şirketlerin vardığı satış hadlerine varama-
masında 2637 sayılı Kanun hükümlerinin yalnız silah taşıma vesikasını elinde 
bulunduran kimselere fişek satılması, alanların isim ve adreslerinin 
kaydedilerek zabıtaya bildirilmesi gibi bayilere bazı yükümlülüklerin 
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getirilmesinin etkili olduğu görülür. Bu hükümlerin kısmen av mühimmatını da 
içine alması bütün av mühimmatı satışının da bu durumdan etkilenmesine yol 
açmıştır. Buna rağmen dolu av fişekleri ile kovan satışlarında azalmanın çok 
önemli olmadığı görülmüştür.* (İktisadi Yürüyüş, 1942: 47). 

İnhisarlar İdaresinin ülkede barut ve fişek satılması hususunda önemli bir işlevi 
yerine getirmesi Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün TBMM’nin 1 Kasım 1939 ta-
rihli birinci toplanma yılının açılış konuşmasında gündeme taşınmıştır. İnönü ko-
nuşmanın bir bölümünde,  İnhisarlar İdaresinin ekonomik hayatta yardımcı 
görevini yerine getirmeyi sürdürdüğünü bildirmiştir (TBMMZC, 1939: 5). 

Bu çerçevede 1940 yılı içerisinde inhisarlar idaresi 2.078.878 liralık barut, dina-
mit, dinamit kapsülleri, lağım ve şenlik fitilleri, şenlik fişekleri, revolver fişekleri, 
av malzemeleri, av saçması ve çeşitli özellikte patlayıcı madde satmıştır. (Cavid, 
1942: 7,76).  Ayrıca bu kurum, fabrikasyon safhasında fabrika, atölye ve çeşitli iş 
alanlarında sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik elemanları artırması ve satış 
aşamasında ülkenin her yanında küçük satıcılara kâr vererek geçim vasıtası ol-
masının yanı sıra patlayıcı maddelerin fiyatlarını bütün ülkede sabit tutarak tü-
ketici açısından yaşanacak fiyat karışıklıklarını önlemiştir (Karadeniz, 1942: 7).  

14 Ocak 1943 tarih ve 4374 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddeler, Silah ve Teferruatı 
Hakkındaki Kanun ile her nevi av ve taş barutları, lağım patlatmakta kullanılan 
patlayıcı maddeler, yasak olmayan tabanca ve fişekler, şenlik fişekleri, dolu veya 
boş av fişekleri, tapa, kapsül gibi av malzemeleri, av saçması ve kurşunları, yivli 
av tüfekleri ve fişekleri ve tababet ve sanayide kullanılanları dışında potas 
güherçilesi gibi maddelerin yapılması, ülkeye sokulması ve satılması Devlet inhi-
sarı altına alınmıştır.† (TBMMKD, 1943: 212); (Resmi Gazete,  21 Ocak 1943);( 
TBMMTD, 1949: C/12); (TBMMTD, 1951: C/12). 

İnhisarlar İdaresi, hizmetlerini yurt içerisinde başta Çanakkale ili merkezinde 
satış, barut, müskirat, muhasebe ve muamelat şubelerinden meydana gelen 10 
kişilik ayrı bir kadrodan müteşekkil bir müdürlük ile yürütmüştür. Ayrıca Bay-
ramiç, Ezine, İmroz, Bozcaada, Gelibolu, Lapseki, ve Eceabat kazalarında birer 
katma bütçe ile idare edilen müesseseleri vardır. (Cafer, 1945: 6). (TBMMKD, 
1941: 287). 

                                                           
*Barut ve İspirtolu İçkiler İnhisarı İdaresinin 1932 yılı Mayıs ayına kadar olan ihtiyaçlarının takastan ayrı 
olarak alınması hakkındaki 1 Mayıs 1932 tarih ve 72759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararname için Bk. BCA, 
Fon No: 30 18 1 2-Kutu No: 28-Dosya No: 34-Sına No: 16; Maden idarelerinin ihtiyaçları için Barut ve 
Patlayıcı Maddeler, Fişek, Av Mühimmatı Saçma İnhisarı İşletme İdaresince Avrupa’dan kapsül ve gliserin 
satın alınması ile ilgili 23.03.1932 tarih ve 12443 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi için Bk. BCA, Fon 
No: 30 18 1 2-Kutu No: 26-Dosya No: 18-Sıra No: 20; Madenlere taş barutlarının maliyet fiyatı üzerinden 
satılması 10.06.1933 tarihinde çıkarılan 14451 sayılı Kararla tespit edilmiştir. TBMM, Zabıt Ceridesi, 
1935 Yılı Masraf Bütçeleri, C Cetveli, s. 280; Yine madenlere yapılacak patlayıcı madde satışlarının mali-
yet fiyatı üzerinden icrası 14 Ocak 1933 tarihinde çıkarılan 13759 sayılı Kararla belirlenmiştir. TBMM, 
Zabıt Ceridesi, 1936 Yılı Masraf Bütçeleri, C Cetveli, s. 297. 
†Barut ve patlayıcı maddeler ile silah ve teferruatından alınacak inhisar resmi 21 Ocak 1943 tarihinde 
2/20244 sayılı Kararname ile belirlenmiştir. TBMM, Tutanak Dergisi, 1946 Yılı Gider Bütçeleri, Dönem: 
7, Toplantı: 3, Cilt: 20, 17.12.1945, s. C/ 11; TBMM, Tutanak Dergisi, 1947 Yılı Gider Bütçeleri, Dönem: 8, 
Toplantı: 1, Cilt: 3, 18.12.1946, s. C/11; TBMM, Tutanak Dergisi 1948 Yılı Gider Bütçeleri, Dönem: 8, Top-
lantı: 2, Cilt: 8, 26.12.1947,  s. C/11. 
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Kurum, hizmetlerini daha da artırmak için yeni fabrikalar tesis etmeyi 
amaçlamıştır. Başbakan Recep Peker, 14 Ağustos 1946 tarihinde TBMM’de 
açıkladığı hükümet programında “Türlü av malzemesi ve bu arada kapsül imali ve 
mümkün olan ucuz fiyatla piyasanın ihtiyacının temini için yeni bir fabrika ku-
racağız” diyerek çeşitli av malzemesi ve kapsül üretimi için ihtiyaç hâsıl 
olduğunu dile getirmiştir.* (TBMMTD, 1946: 33); (Arar, 1968: 178). 

Ülkede barut ve patlayıcı maddelerin imal edilmesi bu alanda duyulan ihtiyacın 
giderilmesi sağlandığı gibi milyonlarca lira harcanması suretiyle dış ülkelerden 
ithal edilecek patlayıcı maddelerin getirilmesinin önüne geçilmiştir. Bu sayede 
patlayıcı maddelere tahsis edilecek ülke kaynaklarının bir kısmının yatırım 
olarak başka alanlara tahsis edilmesinin de önü açılmıştır. 

Tablo 1’de 1938 ile 1950 yılları arasında barut ve patlayıcı maddelerin satış 
değerleri lira cinsinden gösterilmiştir. 

Tablo: 1.Türkiye’de Patlayıcı Madde Satışları (1938-1950) 
Yıl-
lar 

Du-
mansız 
Barut 

Kara Av 
Barutu 

Patlayıcı 
Maddeler 

Revolver 
Fişekleri 

Şenlik 
Fişekleri 

Av Malze-
mesi 

Av 
Saçması 

Toplam 

1938 18.318 208.179 1.023.956 242.740 51.651 189.111 147.616 1.881.571 

1939 14.351 207.287 1.069.204 252.207 25.845 176.580 164.720 1.910.194 

1940 11.678 181.359 1.230.419 338.068 14.316 144.265 158.773 2.078.878 
1941 11.622 206.493 1.169.215 179.455 15.207 168.831 267.615 2.018.438 

1942 21.580 357.300 1.684.999 203.808 21.438 183.330 417.771 2.890.146 
1943 15.654 361.800 2.144.167 111.719 32.616 204.062 500.285 3.370.303 

1944 23.252 416.787 1.973.169 162.864 10.807 289.685 573.958 3.450.522 
1945 13.241 297.058 1.390.206 95.825 24.946 180.781 332.042 2.334.099 

1946 29.496 465.399 2.557.269 303.991 27.439 565.703 428.965 4.378.262 
1947 71.426 736.774 4.014.056 588.956 30.436 901.481 1.129.432 7.427.561 

1948 63.138 936.409 4.422.823 905.411 58.509 1.016.258 1.332.596 8.375.144 
1949 110.006 1.238.983 6.078.647 1.079.571 38.252 1.172.458 1.728.458 11.447.351 

1950 66.541 867.315 6.465.308 1.494.683 28.720 1.186.551 1.186.551 10.925.478 

Kaynak: İGM, 1959:  320; İGM, 1953: 293. 
 
Tablo 1’de 1938 yılları ile 1950 yılları arasında Türkiye’de patlayıcı maddelerin 
satış değerleri verilmiştir. Bu rakamlara göre, 1938 yılında 18.318 lira tutarında 
yapılan dumansız barut satışı 48.223 lira artışla 1950 yılında 66.541 liraya;  
208.179 lira tutarında yapılan kara av barutu satışı 659.136 lira artışla 1950 
yılında 867.315 liraya; 1.023.956 lira tutarında gerçekleştirilen patlayıcı madde 
satışı 5.441.352 lira artışlı 6.465.308 liraya; 242.740 lira tutarında yapılan re-
volver fişekleri satışı 1.251.943 lira artışla 1.494.683 liraya; 51.561 lira tutarın-
daki şenlik fişekleri satışı 25.841 lira düşüşle 25.720 liraya; 189.111 lira tutarın-
daki av malzemesi satışları 630.249 lira artışla 819.360 liraya; 147.616 lira 
tutarında av saçması satışı 1.038. 935 lira artışla 1.186.551 liraya yükselmiştir. 
Ayrıca, 1938 yılında 1.881.571 lira tutarında toplamda yapılan barut, patlayıcı, 

                                                           
*CHP Hükümetinden sonra 14 Mayıs 1950 tarihinde iktidara gelen Demokrat Parti Hükümetinin ilk 
yıllarında diğer inhisarlarla birlikte av malzemelerinin inhisarının devlet tekelinden çıkarılması için 
çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın 1 Kasım 1950 tarihinde 
TBMM’nin 1 toplanma yılının açılışı münasebetiyle yaptığı konuşma için Bk. TBMM, Tutanak Dergisi, Dö-
nem: 9. Toplantı: 1, Cilt: 2, Birinci Birleşim, 01.11.1950, s. 7; Bu çalışmalar semeresine vermiş, barut ve 
patlayıcı maddeler 9 Mayıs 1955 tarihinde çıkarılan 6551 sayılı kanunla inhisardan çıkarılmıştır. TBMM, 
Kanunlar Dergisi, Dönem: 10, Cilt: 37, 09.05.1955, s. 969;Resmi Gazete, Sayı No: 9009, 18 Mayıs 1955 
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fişek ve av malzemeleri satışı 9.043.907 lira artışla 1950 yılında 10.925.478 li-
raya yükselmiştir. 
Böylece 1938 yılından 1950 yılına kadar 13 yıllık dönemde dumansız barut satışı 
tutarında % 263,25; kara av barutu satışında %316,61; patlayıcı maddeler 
satışında %531,40; revolver fişekleri satışında %515,75; av malzemesi satışında 
%333,26; av saçması satışında %703,80 ve toplamda barut, patlayıcı, fişek ve av 
malzemeleri satışında %480,65 oranında muazzam bir artış kaydedilmiştir. 
Buna rağmen, 1938 yılından 1950 yılına sadece şenlik fişekleri satışında  
%100,47 oranında bir düşüş yaşanmıştır. 
 
SONUÇ 
 
İnhisar teriminin Osmanlı Devletinde kullanılmaya başlamasından itibaren ba-
rut ve patlayıcı maddeler alanında yapılan faaliyetlerin ve düzenlenen ni-
zamnamelerin yeterli görülmemesi inhisardan devletin ve halkın faydalı bir 
şekilde istifade etmesine mani olmuştur. Bu durumun farkına varan Cumhuriyet 
hükümetleri düzenledikleri yeni kanun ve kararnamelerle barut ve patlayıcı 
maddelerin devlet ile halkın faydalanabileceği bir düzeye eriştirmek için gerek 
kurulan anonim şirketler vasıtasıyla gerekse Devlet tarafından sarf edilen çaba-
lar sayesinde üretim yıldan yıla artırılarak, verimli bir seviyeye ulaşmıştır. 
Ülkede barut ve patlayıcı maddelerin üretiminin artırılması bu alanda duyulan 
ihtiyacın giderilmesi sağlandığı gibi milyonlarca lira harcanması suretiyle dış 
ülkelerden ithal edilecek patlayıcı maddelerin getirilmesi ve bu şekilde ülke 
kaynakların bir kısmının sarf edilmesinin önüne geçilmiştir. Bu sayede ülke 
ekonomisine yeni bir yük getirilmesi önlenmiş, cari açığın artması ve ülkenin bir 
ekonomik sıkıntıya düşmesinin önü alınmıştır. Ayrıca, patlayıcı maddelere 
ayrılacak ülke kaynaklarının bir kısmının yatırım aracı olarak başka alanlarda 
kullanılması da temin edilmiştir. 
Netice itibariyle barut ve patlayıcı maddelerin Cumhuriyetin ilk yıllarından iti-
baren Türkiye’de imal edilmesi ve kullanılması iktisadi hayatta varlığını hisset-
tirmiş, ülke ekonomisini etkilemesi bakımından önemli bir gelişme olmuştur.  
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BORSA İSTANBUL’DA HİSSE SENETLERİ İŞLEM GÖREN DAYANIKLI 
TÜKETİM ÜRÜNLERİ ÜRETEN ŞİRKETLERİN YAPMIŞ OLDUĞU AR-GE 
YATIRIMLARININ ŞİRKET PERFORMANISNA ETKİSİNİN PANEL VERİ 

ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI 

Dr. Cevdet A. KAYALI* Dr. Mert SOYSAL† 

 

ÖZET 

Küreselleşme süreci ile başlayan ve yeni ekonomi olarak adlandırılan günümüz 
ekonomisinin temel özelliği sürekli bir değişim içinde olmasıdır. Bu değişim şir-
ketlere yeni ürün geliştirme, üretilen ürünlerin kalitesini artırma ya da üretim 
sürecinde daha hızlı ve verimli olunması şeklinde yansımaktadır. Şirketlerin rek-
abet güçlerinde fiyat ikinci planda kalırken ürün ve üretimde teknolojiye yapılan 
yatırımların neticelerinin olumlu olması ön plana çıkmaktadır. 

Bu çalışmada hem iç pazar (ulusal) hem de dış pazarlar (uluslararası) açısından 
rekabetin yoğun olarak yaşandığı beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren da-
yanıklı tüketim ürünleri üreten şirketler seçilmiştir. Burada amaç bu sektörün 
Türkiye’nin ihracatında önemli bir payının bulunmasının yanında faaliyet 
gösteren şirketlerin büyüme politikalarının ulusal ve uluslararası işletmeden 
çokuluslu ve global işletmeye yönelmeleridir. 

Çalışmada BİST dayanıklı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şir-
ketlerin AR-GE yatırımlarının şirketlerin finansal performanslarına etkisi panel 
veri analizi yöntemi ile araştırılacaktır. Araştırmada kullanılacak olan veriler ise 
şirketlerin kamuya açıklamış olduğu faaliyet raporlarından alınacaktır. AR-GE 
yatırımlarının zaman açısından özelliğinden (ürün yaşam seyri) dolayı etkileri 
yapıldığı dönemi takip eden yıllar içinde incelenecek ve değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: AR-GE Harcamaları, Rekabet Gücü, Türk Beyaz Eşya 
Sektörü 

ABSTRACT 

The basic characteristic of today's economy, which starts with the globalization 
process and is called the new economy, is a constant change. This change reflects 
to companies as new product development, increasing the quality of the prod-
ucts produced, or being faster and more productive in the production process. 
On the competitive power of companies prices remain in the second plan while 
the positive results of the investments made in product and pruduction technol-
ogy become the first. 

In this study companies producing durable goods operating in the household ap-
pliances sector, where competition is intense in terms of both domestic and for-
eign markets, were selected. The aim here is that this sector has a significant 
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share in Turkey's exports and that the companies' growth policies are oriented 
towards multinational and global operations from national and international op-
erations. 

In the study the effect of R&D investments on companies' financial performance 
of companies operating in Borsa İstanbul durable goods sector will be investi-
gated by panel data analysis method. The data that will be used in the research 
will be taken from the activity reports that the companies have disclosed to the 
public. The effects of R&D investments will be examined and evaluated within 
the years following the period in which they are made due to the investments' 
property in terms of time (product life cycle). 

Keywords: R&D Expenditure, Competitiveness, Turkish Household Appliances 
Industry 

GİRİŞ 

Küreselleşme ile birlikte şirketlerin rekabet edebilirliği iç (ulusal) pazarlardaki 
rekabetten uluslararası pazarda rekabete taşınmıştır. Böylelikle şirketler sadece 
ulusal pazarlara yönelik ürün üretmekten uluslararası pazarlara göre ürün üret-
mek zorunda kalmışlardır. Aksi durumda ulusal pazarlarını da kaybetmek riski 
ile karşı karşıya kalabilmektedirler. 

Rekabet şirketler için daha yenisini daha kalitelisini verimli bir şekilde üretmek 
biçimindedir. Şirketlerin amaçlarını gerçekleştirmek için mevcudiyetlerini 
sürdürmelerinin yanında karlı ve büyümeye yönelik olması gerekliliği söz ko-
nusu olmaktadır. Bu da şirketlerin yeni ürünler geliştirmesine fonksiyonel ve 
tasarımsal yenilikler yapmasına, üretim süreçlerinde kaliteyi artırarak üretim 
zamanını kısaltacak ve enerji verimliliğini artıracak üretim yöntemleri 
geliştirmeye zorlamaktadır. Bunun neticesinde şirketler için AR-GE çalışmaları 
ve harcamaları endüstrideki rekabet gücünü koruyabilmeleri için önemli olmak-
tadır. 

Bu çalışmada şirketlerin gelecekteki konumu bakımından önemli rol oynayan 
AR-GE kavramı açıklanarak Borsa İstanbul’da Dayanıklı Tüketim Ürünleri 
sektöründe hisse senetleri işlem gören şirketlerin AR-GE harcamaları ile 2010-
2016 yılları arası maddi olmayan duran varlık, hisse senedi fiyatı, net satışlar ve 
öz sermaye ilişkisi Panel Veri analizi yöntemi ile değerlendirilecektir. 

1. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KAVRAMI 

OECD tarafından AR-GE; sistematik bir temele dayalı olarak beşeri, toplumsal ve 
kültürel bilgi birikimini artıran yaratıcı faaliyetlerin yüru tu lmesi ve bu gibi bilgi 
birikiminin yeni uygulamalarda kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca 
OECD’ye go re AR-GE u ç farklı uygulamayı bu nyesinde barındırmaktadır. 

Temel Araştırma: Belirli, özgün bir uygulama veya kullanım düşünülmeden, ku-
ramsal veya deneysel çalışmalarla olguların ve gözlemlenebilir durumların 
altında yatana ilişkin yeni bilgi edinmeye denir. 

Uygulamalı Araştırma: Uygulamalı araştırma da o zgu n bilgi u retmeye yo neliktir. 
Ana hedef olarak dog rudan o zgu n ve pratik bir amaç̧ içerir. 
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Deneysel Geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyimden edinilmiş̧ ve halen 
var olan bilginin u zerinde yu kselen, ancak yeni materyaller, u ru nler, devreler 
u retmeye; yeni sureciler, sistemler, hizmetler oluşturmaya veya u retilmiş̧ ya da 
oluşturulmuş̧ olanları büyük ölçüde iyileştirmeye yönelik sistemli çalışmalardır 
(OECD, 2002). 

Ar-Ge harcamaları, bir ülkenin veya firmanın teknoloji yeteneğini tanımlamakta 
yaygın olarak kullanılan değişkenlerden biridir. AR-GE’nin başlıca görevi 
teknolojik gelişmeleri kullanarak şirketin kar edebilirliğini devamlı olarak ye-
nilemek ve artırmaktır (Kocamış, Güngör, 2014: 129). 

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS 38) maddi olmayan duran varlık uygula-
maları standardında araştırma, yeni bir bilimsel teknik bilgi ve anlayış kazanma 
amacıyla üstlenilen özgün ve planlı incelemedir şeklinde, geliştirme ise ticari 
üretim ya da kullanıma başlamadan önce, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş 
malzeme, aygıt, ürün, süreç, sistem ya da hizmetlerin üretim planı veya 
tasarımında araştırma sonuçları ya da diğer bilgilerin uygulanmasıdır şeklinde 
tanımlanmaktadır. 

Maddi olmayan duran varlıklar, bir harcama şeklinde ortaya çıkan ve herhangi 
bir fiziksel niteliği olmayan tanımlanabilir nitelikte, parasal olmayan, işletmede 
fayda yaratma potansiyeli olan, malların üretilmesinde ve hizmetlerin yerine 
getirilmesinde kullanılabilen, üçüncü kişilerin faydalanmasına bırakılabilen veya 
sahibi tarafından kullanılması mümkün olan nakde dönüşebilir ve bir yıldan 
daha uzun süre kullanılan, aşınma yıpranma ve değer kaybına uğrayan varlıklar 
grubudur (Sağlam vd., 2015: 313). 

Maddi olmayan duran varlıkların yaygın örnekleri; 

 Pazar ilişkili maddi olmayan duran varlıklar, (örneğin ticari marka) 

 Müşteri ilişkili maddi olmayan duran varlıklar, 

 Sanata ilişkin maddi olmayan duran varlıklar, 

 Sözleşme bazlı maddi olmayan duran varlıklar, (örneğin lisans telif hakkı) 

 Teknoloji bazlı maddi olmayan duran varlıklar. (örneğin patent ve patent-
siz teknoloji) gibidir. 

Araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyeti; bilim ve teknolojinin gelişmesini 
sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilere yeni malzeme, ürün ve 
araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem süreç ve hiz-
metler oluşturmak veya mevcutları geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardır 
(Sağlam vd., 2015: 334). 

2. AR-GE FAALİYETLERİNİN REKABET GÜCÜNE ETKİSİ 

İşletmeler için rekabet büyük ölçüde müşteri etrafında şekillenir. Bu durum, 
işletmeleri müşteri merkezci yapılanmaya yöneltir ve müşteri ilişkilerini öne 
çıkartır. Bu bakımdan işletmeler açısından rekabetin iki temel unsuru; mali-
yetleri du şu rmek ve teknolojik yeteneg i geliştirmektir. Gerek maliyetlerin 
du şu ru lmesi gerekse teknoloji yeteneg inin geliştirilmesi hedefleri, işletmeleri 
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yeni organizasyon yapılarına ve iş yapma biçimlerine yo nlendirmiştir. So zgelimi; 
işletmenin temel yetenekleri u zerinde yog unlaşılması; işletmenin esnek ve 
öğrenen bir yapıya sahip olması, organizasyonel değişime açık bir biçimde ye-
nilik odaklı olması gibi. Bu bağlamda çalışmanın temel amacını, küresel teknoloji, 
AR-GE ve yenilik ilişkisinin ortaya konması oluşturmaktadır (Zerenler vd., 2007: 
655). 

Rekabet gu cu   kavramı genel olarak firma, endu stri ve uluslararası (ulusal) olmak 
u zere u ç̧ farklı du zeyde ele alınmakta ve tanımlanmaktadır. Firma du zeyinde 
rekabet gu cu  , herhangi bir firmanın ulusal ya da uluslararası piyasalarda 
rakiplerine go re daha du şu k maliyetle u retimde bulunabilmesi (fiyat ve maliyet 
rekabet gu cu ), u ru n kalitesi, sunulan hizmet veya u ru nu n çekicilig i (kalite reka-
bet gu cu  ) gibi unsurlar acısından rakiplerine denk veya daha üstün bir durumda 
olması, ayrıca yenilik ve icat yapabilme yeteneği olması seklinde tanımlanmak-
tadır (Eroğlu, Özdamar, 2006: 86). 

Şirketlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edilebilirliği için ürettikleri 
ürünün kalitesi, çeşitliliği tüketici zevk ve tercihlerindeki değişikliğe anında 
yanıt verebilme yeteneğini arttırmaya bağlıdır. Bunu yapabilmesi için de üretim 
teknolojisini geliştirmeye yönelik AR-GE faaliyetleri fonksiyonel ve ürün bazında 
da tasarımsal AR-GE faaliyetleri ön plana çıkmaktadır. 

3. AR-GE YATIRIMLARI 

Genel olarak AR-GE giderleri yeni bir ürün geliştirmek, mevcut üründe yenilikler 
yapmak veya kullanılan üretim teknolojilerini geliştirmek için katlanılan gider-
lerden oluşmaktadır. Burada önemli olan konu bu giderlerin araştırma veya 
geliştirme için mi olduğunun değerlendirilmesidir. Bu durum işletmelerin ticari 
ve mali karlarının belirlenmesinde de önemli bir konudur (Gerşil, Soysal, 2012: 
59). 

Araştırma giderleri ile geliştirme giderleri birbirinden ayrıştırılabiliyor ise 
araştırma giderleri aktifleştirilemez iken, geliştirme giderleri aktifleştirilir. 
Çu nku   araştırma giderleri yeni bir bilgi edinilmesi, daha o nceki bilgi ve bulgu-
ların başka bir ürün veya hizmet üretimi için değerlemesi, üretim sistem ve 
araçların alternatiflerinin araştırılması, yeni alet, edevat, u ru n, su reç̧ sistem ve 
hizmetlerin deg erlendirilmesi gibi faaliyetleri kapsar ve bu faaliyetlerin 
sonuçları henu z belirsizdir. Geliştirme giderinde sonuç̧ belirlenmiş̧, artık bu bilg-
inin nasıl kullanılacag ı u zerinde veya bir projeye adaptasyonunda çalışılıyordur. 
Eg er bir projede araştırma faaliyetleri ile geliştirme faaliyetleri birbirinden 
ayrılamıyorsa araştırma gideri yapılmış̧ sayılır ve aktifleştirilemez (O rten vd., 
2013: 604). 

AR-GE giderlerinde aktifleştirebilme şartlarına uyan harcamalar maddi olmayan 
duran varlıklar içerisinde aktifleştirilir. Aktifleştirilemeyen giderler ise dönem 
gideri olarak kayıt altına alınır. Günümüzde marka, patent, beratlar vb. Şir-
ketlerin diğerlerinden ayıran ve rekabette avantaj sağlayan unsurlar olarak ön 
plana çıkmaktadır. Bu yüzden şirketlerin aktiflerinin içinde yer alan maddi olma-
yan duran varlıkların oranı gittikçe artmaktadır. Yüksek teknoloji içeren sektör-
lerde ise maddi olmayan duran varlıklar, şirketlerin aktiflerinde büyük oranda 
yer almaktadır. 
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AR-GE çalışmalarına bağlı olarak geliştirilen ve buna ilişkin olarak da ak-
tifleştirilen ürünler özellikle yüksek teknoloji içeren sektörlerde ürün yaşam 
eğrilerinin kısa olmasından dolayı şirketlerin devamlılıklarını sürdürebilmeleri 
için sürekli olarak AR-GE’ye bağlı yeni ürünleri piyasaya sunmaları gerekmekte-
dir. 

4. TÜRK BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ 

Metal iş kolunun en hızlı büyüyen alt sektörü, beyaz eşya ve kahverengi eşya da 
denilen elektrikli ev aletleri yapımıdır. Beyaz eşya üretimi 1960’lı yıllarda mon-
taj sanayisine dayalı olarak başlamış ve o yıl içinde 7.500 adet buzdolabı, 4.500 
adet çamaşır makinesi üretilmiştir. Türkiye’de ilk buzdolabı ve ilk çamaşır 
makinesi üretimi 1959-1960’da Arçelik şirketi tarafından yapılmıştır (Ansal, 
1999: 192). 

1960-1990 yılları arasında beyaz eşya üretici firmaları Arçelik A.Ş., Aygaz ve 
Beko markaları ile üretim yaparken, Profilo Holding A.Ş. ise AEG ve Profilo 
markalarıyla üretim yapmaktaydı. Bu iki şirketten başka üreticiler olmasına 
rağmen her iki firmanın toplam pazar payı %50’nin üzerinde bir konumdaydı. 
Lider Arçelik, Bosch-Siemens lisansı ile üretim yaparken Profilo AEG lisansı ile 
üretim yapmaktaydı. 1980’li yıllara kadar ithal ikamesi politikalarının da uygu-
lanmış olması pazarda lider konumda olan şirketler için bir avantaj sağla-
maktaydı. 

Kahverengi eşyanın ülkemizde gelişimi radyodan siyah-beyaz ve renkli televizy-
ona, videoya doğru bir seyir izlemiş 1968 yılında 1.532 adet gibi düşük bir 
rakamla başlayan televizyon üretimi, 1980 yılına gelindiğinde 327.000 adete 
yükselmiştir. (Ansal, 1999: s.197). Vestel A.Ş. Manisa’da ilk önce kahverengi eşya 
üretimine girmesiyle birlikte hem kapasite hem de rekabet artmıştır. 09 Ağustos 
1989 kararları ile gümrük vergisi ve fonlardaki düşüş ithal mallarına olan talebi 
artırmıştır (Ansal, 1999: 193). 

1990’lı yıllar ithal marka sayısının arttığı yerli üreticilerin pazar payının ürün 
rekabeti açısından azalmaya başladığı dönemdir. Lisans veren şirketlerin hem 
ithalatçı hem de üretici konuma gelmeleri (Bosch-Siemens, AEG-Profilo’yu satın 
almıştır) yerli üreticileri rekabet edebilmek için yenilikler yapmaya zorlamıştır. 
AR-GE yatırımlarının arttığı bu dönemde hem fonksiyonel hem de tasarım açısın-
dan yenilikler söz konusu olmaya başlamıştır. Vestel A.Ş.’nin beyaz eşya 
sektöründe de faaliyet göstermeye başlamasıyla birlikte kapasite artırımları söz 
konusu olmuş, iç pazarın (ulusal) yanında dış pazarlarda (uluslararası) da Türk 
şirketleri önemli üretici konumuna gelmiştir. Türk şirketleri yabancı sermaye 
yatırımı yaparak da birçok ülkede üretim, pazarlama ve AR-GE faaliyeti 
sürdürmektedir. 

En büyük 500 şirket arasında 5 şirket ve 6,5 milyar Dolar ihracatıyla Türkiye 
ekonomisinde önemli bir yere sahip olan dayanıklı tüketim malları sektörünün 
rekabet üstünlüğünün temelinde AR-GE faaliyetleri bulunmaktadır. 
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5. UYGULAMA 

Bu çalışmada Borsa İstanbul’da hisse senetleri işlem gören dayanıklı tüketim 
malları üreten dört şirketin 2010-2016 yılları arasında rekabet açısından (ulusal 
ve uluslararası) yapmış oldukları AR-GE yatırımlarının etkisi araştırılmıştır. AR-
GE harcamalarının Türkiye Muhasebe Standartlarına göre aktifleştirme 
şartlarına uygun olarak kayıt edildiği varsayımı altında maddi olamayan duran 
varlıklardaki değişimlerin şirketlerin hisse senedi fiyatı, net satışlar ve  de öz 
sermaye üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

5.1. Ekonometrik Metodoloji 

Çalışmada Panel Veri Yöntemi kullanılmıştır. Panel veri analizi, ülkeler, firmalar, 
endüstriler, hane halkları vb. gibi yatay kesit gözlemlerinin belli bir zaman do-
nemi içinde bir araya getirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Baltagi, 2005: 1). Bu 
bağlamda panel veri için oluşturulan ve hem zaman serisi hem de yatay kesit 
verilerini bir arada bulunduran regresyon modeli (1) numaralı denklemdeki gibi 
ifade edilebilir:  

Yi,t = β0 + β1 x’i,t + εi,t  

(1) Bu modelde i=1,2,…,N yatay kesit birimlerini ve t=1,2,…,T her bir yatay kesit 
birimine ait gözlem sayılarını yani zaman boyutunu ifade etmektedir. Diğer 
taraftan i’inci ekonomik birimin t dönemindeki hata terimini ifade etmektedir. 
Hata terimleri tüm yatay kesit birimleri ve zaman boyutu için bağımsız ve IID (0 
ve σ2) olmalıdır (Maddala, 2002: 274). 

Panel Veri Yöntemi’nde ele alınan serilere ait birim kök özellikleri büyük önem 
arz etmektedir. Birinci kuşak panel birim kök testlerinde genel olarak, ADF’ye 
(Geliştirilmiş Dickey Fuller) benzeyen dinamik sabit etkiler modelinden hareket 
edilmektedir; 

Yi,t = μi  + τi,t + ρ Yi,t-1 + δi θt + εi,t 

(2) Burada μi ve τi parametreleri sırasıyla sabit etkileri ve trend parametrelerini 
göstermek için kullanılmaktadır. ρ’nun uygun yöntemlerle test edilmesi ile du-
rağanlığın varlığı araştırılabilmektedir (Selim vd., 2014: 16). 

Birim kök sınamalarıyla durağanlıkları araştırılan ve durağan hale getirilen ser-
iler arasındaki ilişkilerin varlığı Panel Regresyon Analizi uygulanarak analiz 
edilebilmektedir. 

5.2. Uygulama 

Çalışmada, maddi olamayan duran varlılar ile hisse senedi fiyatı, net satışlar ve 
öz sermaye arasındaki bir ilişkinin varlığı araştırılmaktadır. Bu amaçla, ilk olarak 
panel birim kök test sınamaları yapılarak değişkenlerin durağanlığı araştırılmış 
ve aynı dereceden durağan olan seriler arasında Panel Regresyon Analizi uygu-
lanmıştır. 
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5.2.1. Veri Seti ve Değişkenler 

Çalışmada, dört beyaz eşya şirketinin 2010-2016 yılları arası maddi olmayan du-
ran varlık, hisse senedi fiyatı, net satışlar ve öz sermaye yıllık verileri 
kullanılmıştır. Söz konusu veriler şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 
(KAP) açıklamış oldukları faaliyet raporlarında yer alan finansal tablolarından 
elde edilmiş ve değişkenlerin logaritması alınmıştır. 

Tablo 1: Veri Seti 2010-2016 Yıllarına İlişkin Şirketlere Ait Finansal Veriler 

ŞİRKETLER YILLAR GMDV Net Satışlar HSF Öz Sermaye 

ARÇELİK 

2010 461417 6936420 6,12 3407734 

2011 783094 8437239 5,05 3651641 

2012 964681 10556861 10,21 3927235 

2013 1058974 11097711 11,06 4138756 

2014 1091195 12514033 14,18 4398698 

2015 1170930 14166100 13,69 4675837 

2016 2304260 16096172 21,1 6004577 

VESTEL BEYAZ 

2010 22098 1424256 2,86 512006 

2011 34276 1973169 1,48 509747 

2012 48501 1883377 2,32 491256 

2013 58342 2028695 2,66 540804 

2014 67976 2337141 9,79 662563 

2015 84963 2524068 10,58 714273 

2016 97030 3037017 12,02 919931 

VESTEL 
ELEKTRONİK 

2010 126710 5289967 2,44 1142011 

2011 153200 6976564 1,81 1131938 

2012 403688 7028972 1,89 1341682 

2013 433299 6217957 1,55 1345190 

2014 482229 7767303 6,35 1370649 

2015 542762 9250461 5,11 1573808 

2016 593018 9540494 6,35 1839125 

SILVERLINE 
ENDÜSTRİ 

2010 283485 87405284 1,71 28586271 

2011 346819 117239811 0,93 29113773 

2012 2467300 103318809 0,9 26765090 

2013 2281425 127245930 0,69 28397468 

2014 2025267 135433252 0,94 37293771 

2015 869718 145654391 0,86 35905018 

2016 782785 161006631 1,12 37952194 
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5.3. Uygulama Sonuçları 

Çalışmada, ilk olarak beyaz eşya firmalarına ait olan maddi olmayan duran varlık, 
hisse senedi fiyatı, net satışlar ve öz sermaye değişkenleri arasındaki ilişkiyi 
inceleyebilmek için, ilk olarak serilerin durağanlıkları Birinci Kuşak Panel Birim 
Kök testlerinden Levin, Lin, Chu sınamasıyla araştırılarak, sabitli ve trendli birim 
kök sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.  

 Tablo 2: Panel Birim Kök Sınama Sonuçları 

Değişkenler 
Levin, Lin, Chu 
t İstatistiği (Düzey) 

Levin, Lin, Chu 
t İstatistiği (I. Fark) 

Gmdv -1.74749** -2.64255* 

Hsf -4.92833* -8.15801* 

Ns -5.62141* -12.5600* 

Ozs -0.34721 -4.34790* 

Not: Sabitli ve trendli sonuçlar gösterilmektedir. (*), %1; (**), %5 ve (***), %10 
düzeyindeki istatistiki anlamlılığı göstermektedir. 

 

 Tablo 2’de yer alan Levin, Lin, Chu Panel Birim Kök Testi sonuçlarına 
göre, öz sermaye değişkeni hariç serilerin düzey verisi halinde birim kök içerme-
diği, yani durağan olduğu; öz sermaye değişkeninin ise birim kök içerdiği an-
laşılmaktadır. Durağanlaştırılan seriler arasında Panel Regresyon Analiz yapıla-
bilmesi artık mümkündür. Regresyon analizinin Random Effect altında yapılması 
gerektiği sonucu Hausman Test sonuçlarında Tablo 3’te görülmektedir. 

 Tablo 3: Hausman Test Sonuçları 
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     
Cross-Section Random 4.907138 3 0.1787 

 
Chi-Sq. İstatistiğinin olasılık değeri %5 önem seviyesinden büyük olduğu için 
Random etkiler altında tahmin edilen panel regresyon sonuçları Tablo 4’te yer 
almaktadır. 
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 Tablo 4: Panel Regresyon Analizi Sonuçları 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 207707.4 122883.3 1.690282 0.1065 
DHSF 24861.05 41493.72 0.599152 0.5558 

DNS -0.027797 0.012687 -2.190982 0.0405 

DOZS -0.024546 0.055581 -0.441623 0.6635 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.019318 0.0000 
Idiosyncratic random 491794.4 1.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.254584     Mean dependent var 120141.0 

Adjusted R-squared 0.142772     S.D. dependent var 555921.1 

S.E. of regression 514708.5     Sum squared resid 5.30E+12 

F-statistic 2.276888     Durbin-Watson stat 1.278898 
Prob(F-statistic) 0.110805    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.254584     Mean dependent var 120141.0 

Sum squared resid 5.30E+12     Durbin-Watson stat 1.278898 

 
Tablo 4 incelendiğinde, hisse senedi fiyatı ve öz sermaye değişkeni hariç net 
satışlar değişkeninin anlamlı ve güçlü sonuçlar verdiği anlaşılmaktadır. Maddi 
olmayan duran varlıklar ve net satışlar arasında ters yönde bir ilişki olduğu an-
laşılmaktadır. 

SONUÇ 

Türkiye’de 1960’larda başlayan beyaz eşya üretimi, ithal ikamesinin sanayi poli-
tikasında uygulanmış olmasından dolayı yenilik ve ürün çeşitlendirmesi ger-
ekliliği duymadan büyüme trendini sürdürmüştür. 1990’larda ise başlayan dış 
ticaretteki serbestleşme iç pazarda (ulusal) faaliyetlerini sürdüren şirketlerin 
ürün ve teknoloji bakımından rekabet edememesine neden olmuştur. Sürekli 
olarak Pazar payının azalması şirketleri yeni ürün ve teknoloji geliştirmeye ve 
ulusal pazarda dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticileri ile rekabet edebilir 
düzeye gelebilmeleri için hem fonksiyonel hem de tasarımsal yenilikler 
gerçekleştirmeye yöneltmiştir. Bunun temelinde de şüphesiz AR-GE çalışma-
larının altında yatan başarıdır. 

Bu çalışmada beyaz eşya sektöründe (kahverengi eşya) faaliyet gösterip hisse 
senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık dört şirketin 2010-2016 yılları 
arasında yapmış olduğu AR-GE yatırımlarının şirket performanslarına olan 
ilişkisi araştırılmıştır. Belirtilen yıllar içerisinde yapılmış olan AR-GE harcama-
larının neticelerinin maddi olmayan duran varlıklar içinde aktifleştirildiği, 
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bunun da hisse senedi fiyatı, net satışlar ve öz sermayeye olan etkisi yıllık verileri 
kullanılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Söz konusu veriler şirketlerin 
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamış oldukları faaliyet rapor-
larında yer alan finansal tablolarından elde edilmiştir. 

Çalışmanın neticesinde hisse senedi fiyatı ve öz sermaye değişkeni hariç net 
satışlar değişkeninin anlamlı ve güçlü sonuçlar verdiği anlaşılmaktadır. Maddi 
olmayan duran varlıklar ve net satışlar arasında ters yönde bir ilişki olduğu an-
laşılmaktadır. 
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CARİ AÇIK, PORTFÖY YATIRIMLARI VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 
ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Doç. Dr. Mehmet Emin ERÇAKAR* Yrd. Doç. Dr. Çağatay BAŞARIR2 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin cari açığı ile portföy yatırımları ve doğrudan 
yabancı yatırımlar arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkinin 1987-2016 yılları için 
analiz edilmesidir. Değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkileri zaman 
serisi analizi tekniklerinden ARDL(Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model)  ve 
VEC (Hata Düzeltme Modeli) kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda 
uzun dönemde doğrudan yabancı yatırımlarının cari açık üzerinde negatif etkisi 
tespit edilirken, portföy yatırımlarının pozitif olarak etkilediği görülmüştür. Kısa 
dönemde de değişkenler arasında uzun dönemdekine benzer bir ilişki tespit 
edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Cari Açık, Portföy Yatırımları, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, 
Kointegrasyon, ARDL. 

RELATIONSHIP BETWEEN CURRENT ACCOUNT DEFICIT, 
PORTFOLIO INVESTMENT AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT: TURKEY 

APPLICATION 

ABSTRACT 

The aim of the study is to analyze the short run and long run relationship of Tur-
key’s current account deficit, portfolio investments and foreign direct invest-
ment between the years 1987-2016.  The short run and long run relationships 
between the variables are analyzed with the ARDL (Autoregressive Distributed 
Lag) model and VEC (Vector Error Correction) methods which are the time series 
analysis technique. As a result of the study, foreign direct investment has nega-
tive but portfolio investment has positive effects on current account deficit in the 
long run. Same relationship in the short run are found between the variables.  

Key Words: Current Account Deficit, Portfolio Investment, Foreign Direct In-
vestment, Co integration, ARDL 

1. GİRİŞ 

Günümüzde bütün ülke ekonomilerinin dışa açık yapıda olduğu söylenebilir. An-
cak dışa açık ekonomilerde genellikle dış açık - dış ticaret açığı, dış fazla – dış 
ticaret fazlası kavramları birbirine karışabilmektedir. Bir ülkenin dış ticaret 
dengesi, mal ihracatı ile mal ithalatı arasındaki eşitlik olarak ifade edilebilir. Eğer 
bir ülkede mal ihracatı (X-Export) mal ithalatına (M-Import) eşitse dış ticaret 
dengesi sağlanmıştır. İhracat ithalattan fazla ise (X>M) dış ticaret fazla vermiş 
olurken, tersi durumda ithalatın ihracatı geçtiği durumda ise (M>X) dış ticaret 
açığının varlığı akla gelmektedir.  
                                                           
* Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF İktisat Böl. Öğretim Üyesi   mercakar@bandirma.edu.tr 
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Bir ülkenin dış ticaret açığı, ticarete konu olan kalemleri oluşturan ithalat ve ih-
racat arasındaki ithalat lehine olan farkı göstermektedir. Dolayısıyla dış ticaret 
dengesi sadece mal ihracat ve ithalatını kapsarken, hizmet ihracatı ve ithalatı, 
turizm gelir ve giderlerini dış ticaret dengesi ile birlikte ele aldığımızda mal ve 
hizmet dengesini elde etmiş oluruz. Bu nedenle, bir ülkede cari işlemler 
hesabının açık veriyor olması bu açığın kapatılma biçimi ne olursa olsun ülkenin 
toplam kaynaklarının ülke gayrisafi yurtiçi hasılasına dış açığın toplamı kadar 
katkı sağlamış olmaktadır. Bu durumda ülke iç tasarruflarına net bir katkı 
sağlamış olduğundan kendi kaynakları ile yapabileceğinin üzerinde bir yatırım 
potansiyeline sahip olur. Bu duruma dış açığın tasarruf etkisi adı verilir(Karluk, 
2013:652-653). 

Diğer yandan ülkenin cari işlemler hesabının açık veriyor olması, dönüşüm etkisi 
denilen bir başka etkiye neden olmaktadır. Bu etki özellikle henüz gelişmesini 
sağlayamamış ülkelerde yatırımlar için gerekli olan sermaye mallarının ülke 
içerisinde üretilememesi nedeniyle bu malların en azından bir kısmı başka 
ülkelerden temin edilmekte ve bu durumda ülke içerisindeki tasarrufları 
yatırıma dönüştürmek mümkün olamamaktadır. Sonuç olarak cari işlemler 
hesabının açık vermesi halinde ülkenin sahip olduğu döviz gelirleri ile yapa-
bileceğinden daha fazla yatırım yapması mümkün hale gelmektedir. Zira bir 
ülkenin cari açık vermesi ve ürettiğinden daha fazla mal ve hizmet kullanması 
ancak dışarıdan borç almasıyla mümkündür. Şayet ülke ürettiğinden daha az mal 
ve hizmet kullanıyorsa ülkenin cari hesap fazlası vardır ve ülke dışarıya borç ver-
mektedir(Krugman vd., 2017:320-321). 

Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde ödemeler dengesinin cari işlem-
lerinin dış ekonomik yardım ve sermaye akımlarının sağladığı imkânlar nispet-
inde açık veriyor olması normal olmakla birlikte bu hesaptaki dengesizlik iki 
farklı biçimde ortaya çıkmaktadır. Birinci durumda; dış ticaret fazlalığının 
uluslararası hizmetlerden doğan giderler ile transfer giderlerinden büyük 
olmaktadır. İkinci durum ise, dış ticaret açığı cari işlemleri oluşturan diğer 
kalemlerden sağlanan gelirlerden daha küçük olmaktadır.  

Dış açığın ortaya çıkışı 3 farklı nedenle olabilmektedir (Karluk, 2013:652-653). 
Bunlardan ilkinde, dış açık ülkenin dış ticaretinin açık vermesinden kaynak-
landığından ekonominin dış ticaret dengesinde eksiklik vardır ve bu eksiklik hiz-
met gelirleri veya ülkenin dışarıdan sağladığı transferlerle giderilememektedir. 
İkinci durumdaki dış açık, ülkenin dış ticareti dengede olmasına karşın 
uluslararası hizmet ödemeleri, dış dünyaya yapılan transferler, dış dünyadan 
sağlanan hizmet gelirleri ile dışarıdan elde edilen transferlerden daha fazla 
olmaktadır. Bu takdirde açık uluslararası hizmet ödemelerinden veya karşılıksız 
transferlerden kaynaklanabilmektedir. Açık karşılıksız transferlerden ortaya 
çıkıyorsa ya ülkeden dışarıya sermaye ve faiz ödemesi yapılmakta ya da ülke 
yabancılara yardım yapmaktadır. Üçüncü durumda ise, ülkenin hizmet gelir ve 
giderleri ile özel karşılıksız transfer kalemlerinde denge sağlandığı halde dış ti-
caretin açık vermesinden dolayı dış açık oluşabilmektedir. 

Günümüzde Türkiye ekonomisi dâhil pek çok ülkenin ekonomisi cari işlem-
lerdeki açık sorunu ile karşı karşıyadır.  Her ne şekilde olursa olsun, cari işlemler 
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açığı veren ülkelerin bu açıklarının karşılığını bir şekilde bulmaları gerekmekte-
dir. Bu durumda açıkların giderilmesi örneğin ülkeye net yabancı sermaye gi-
rişleri ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu sermaye girişlerinin bir kısmı 
yabancıların ülkeye (ya sabit tesis, fabrika kurma gibi doğrudan nitelikli 
yatırımlar, yada bono, tahvil ve hisse senedi satın alam gibi portföy yatırımları) 
yatırım yapmaları ile karşılanırken, yeterli gelmeyen kısım için ise ülkenin 
dışarıya borçlanması yada biriktirmiş olduğu dış rezervleri kullanması ile 
karşılanabilmektedir(Seyidoğlu, 2015:347-348). Gerek büyüyen dış borç stoku 
gerekse rezervlerin düşmesi ekonomik sonuçlar yanında siyasi sonuçlar da 
doğurabilmektedir. Yeterli yabancı sermaye girişi sağlayamayan ya da sürekli dış 
açık veren ülkeler kaçınılmaz olarak dış rezervlerin erimesi ve borçlanmanın art-
ması ile yüz yüze kalacaklardır. Bu çalışmamızda da dış açıkların kapatılmasında 
yabancı yatırımcıların gerçekleştirecekleri doğrudan ve/veya dolaylı nitelikli 
yatırımların cari açıklar üzerindeki etkisi analiz edilmeye çalışılmaktadır. 

Uluslararası çaptaki sermaye akımlarının önemli bir bölümü ülke dışına yapılan 
dolaysız ya da doğrudan nitelikli sermaye akımlarından oluşmaktadır. Çok uluslu 
bir işletmenin ana merkezi dışında yer alan ülkelerde fabrika veya benzer niteli-
kli başka üretim tesisi kurması ya da mevcut tesisleri satın alarak kendine bağla-
ması doğrudan nitelikli yabancı sermaye yatırımıdır. Doğrudan yabancı yatırım 
denildiğinde; “bir firmayı satın alma, yeni kurulacak bir firma için kuruluş 
sermayesi sağlama ve/veya mevcut bir firmanın sermayesine katılma yoluyla, 
bir ülkenin firmaları tarafından diğer bir ülkeye yapılan ve teknoloji, know how, 
işletmecilik bilgisi, işgücü ve yatırımcının kontrol yetkisini de kendisi ile birlikte 
getiren yatırımlar” biçiminde ifade edilmektedir (Selamoğlu:1985:4).  

Bu tür yatırımların en önemli özelliği, yurtdışında yeni kurulan veya satın alınan 
şirketlerin yönetim ve denetiminin çok uluslu nitelik taşıyan bu işletmelerin 
elinde bulunması ve bu işletmelerin üretime dönük faaliyette bulunmalarıdır 
(Seyidoğlu, 2015:649-652). Bir işletmenin hangi durumlarda çokuluslu sta-
tüsünde olacağına dair ise, örneğin ABD merkezli bir şirketin çokuluslu olarak 
değerlendirilebilmesi için şirketin hisselerinin %10 veya daha fazlasının yabancı 
firmaya ait olması gerekmektedir. Şirketi yöneten firma çokuluslu akraba olarak 
adlandırılırken, kontrol edilen firma çokuluslu şirket ile bağlı şirket olarak 
adlandırılmaktadır(Krugman vd., 2017:190).   

Dolaysız yabancı sermaye yatırımları özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
ortaya çıkan bir olgudur. Bu tür yatırımların gerçekleşmesi durumunda ev sahibi 
ülkeler üretim kapasitesine katkı, teknoloji transferi sağlama, işletme ve yönetim 
bilgisi getirme, ekonomiye rekabet ve hareketlilik getirme, istihdam sağlama, 
hazineye gelir yaratma gibi pek çok faydalar getireceği beklenir. 

Diğer yandan tasarruf sahiplerinin yurtdışındaki şirketlere ait hisse senetlerini 
satın alma şeklinde yapmış oldukları yatırımlar ise dolaylı (portfolyo) yatırımları 
olarak adlandırılmaktadır. Bu tür yatırımlar, tasarruf sahiplerinin ellerindeki 
fonu, gittiği ülkedeki faiz, temettü, hisse senedi, tahvil gibi yatırım araçlarına 
yöneltip, ilgili ülkede doğrudan üretime girmeden, istihdam ve katma değer 
yaratmadan yaptıkları yatırımlardır. Portföy yatırımları; genellikle yabancı 
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bankalar, yatırım fonları ve elinde büyük fon bulunduran kişi yahut kurumlarca 
yapılmaktadır (Aslan, 1995:47).                               

1950’lerde Markowitz (1952) ve Tobin (1958) tarafından ortaya atılan portföy 
teorisine göre, yatırımcılar beklenen getiri ve alınacak riske bağlı olarak değişik 
aktiflerden azami faydayı sağlamak isteyeceklerdir. Ancak Markowitz, portföy 
oluşturma sürecinde kazandıracağı beklenen senetlerin seçilmesinin, portföy 
çeşitlendirmesinin risk üzerindeki etkisini göz ardı etmesi yüzünden bunun zayıf 
bir yöntem olduğunu ifade etmiştir. Portföy teorisindeki yatırımcılar değişik 
ülkelerdeki yatırım araçlarının getirilerini, ülke paralarında beklenen değer 
değişmelerini de göz önünde bulundurarak, portföy yatırımları yoluyla da 
sermaye akışı meydana getirmiş olurlar. Portföy yatırımcıları yönetiminde pay 
almaksızın şirket hisselerine sahip olarak finansal sermaye birikimi sağla-
maktadır. Doğrudan nitelikli yabancı sermaye yatırımları ürün ve hizmetlerin 
üretimi ile ilgili faaliyetlerde söz konusu iken yabancı portföy yatırımlarında ise, 
çoğunlukla finansal kurumlardan emeklilik fonları, sigorta şirketleri veya 
yatırım firmaları gibi kurumsal yatırımcılardan yada yatırımların kendilerine fi-
nansal getiri sağlayacağını bekleyen bireylerden oluşmaktadır(Karluk, 
2013:759). 

Doğrudan ve dolaylı nitelikli yatırımları birbirinden ayıran en önemli fark, 
dolaysız yatırımı yapanın karar alma, yatırım ve üretim sürecini doğrudan 
kontrol edebilme yetkilerine sahip olmasına karşılık, faiz veya temettü (kar payı) 
elde etmek üzere yabancı bir ülkeye ait menkul kıymetlerin uluslararası sermaye 
piyasalarından satın alınması ile gerçekleştirilen portföy yatırımlarında (dolaylı 
yatırımlar) ise yatırımcının yatırım ve üretim üzerinde herhangi bir denetimi 
olmayışıdır. Ayrıca yabancı portföy hisse yatırımları yatırımcıya risk üzerinde 
yönetim özgürlüğü sağlaması sebebiyle de doğrudan nitelikli yabancı yatırımlar-
dan ayrılmaktadır. 

2. LİTERATÜR 

Cari işlemler dengesi ev sahibi konumundaki ülkenin ekonomik gücünün bir 
göstergesi olarak görülebilir. Kötüleşen bir cari işlemler dengesi ilgili ülkenin 
para biriminin değer kaybetmesi de dâhil olmak üzere ekonomik değer 
kayıplarına yol açabilir. Cari açık problemi olan ülkelere doğrudan ya da dolaylı 
yatırım yapacak olan yatırımcılar cari dengeyi dikkate alacaklardır. Ayrıca bu 
açıkların enflasyona ve döviz kuru değişimlerine neden olabileceği aşikârdır. 
Böyle bir durumda cari işlemler açığındaki artış yabancı yatırım girişlerinin azal-
masına neden olabilecektir. Şayet yabancı yatırımcılar cari açığı olan ev sahibi 
ülkeden bir ayrıcalık sağlayabilirlerse doğrudan nitelikli yatırımlarını artıra-
bilirler. Bu durumda söz konusu yatırımcılar döviz kurundaki değer kaybından 
dolayı kazanç ya da kayba uğrayabilirler. Örneğin değer kaybeden bir döviz kuru 
ihracatın artmasına yol açarak doğrudan yabancı yatırım girişlerinde artışa 
neden olabilir.  

Diğer yandan ise yabancı yatırımcılar kur düştüğünde işlem ve dönüşüm mali-
yetlerinden dolayı kayba uğrayabilirler. Ancak bu konuda Froot ve Stein (1991), 
Klein ve Rosengren (1994), Grosse ve Trevino (1996), Tuman ve Emmert (2004) 
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gibi iktisatçılar yaptıkları bazı çalışmalarda döviz kurundaki düşmelerin cari 
denge ve yabancı yatırımcıların davranışları üzerine etkisi konusunun karmaşık 
olduğunu belirtmişlerdir. 

Liederman ve Thorne (1996), Meksika üzerine yapmış oldukları çalışmalarında 
Meksika’ya gelen yabancı yatırımların bu ülkede yaşanan 1994 devalüasyonu ve 
cari denge krizinden çok az etkilendiğini, ayrıca 1980’li yıllar süresince ABD 
dolarının yüksek seyrine rağmen ABD’nin, Meksika’ya giden yabancı yatırımların 
net alıcısı konumunda olduğunu tespit etmişlerdir. Dolayısıyla yazarlara göre 
döviz kurundaki değer kaybı ve cari dengenin doğrudan yabancı yatırım girişin-
deki payı belirsiz görünmektedir. Bu haliyle döviz kuru oynaklığından kaynaklı 
döviz kuru riski doğrudan yabancı yatırımları ithalat ihracat değişmeleri 
kanalıyla cari hesap dengesinin etkilemektedir. Ancak yazarlar farklı çalışmalar 
da bu etkinin pozitif ya da negatif olabildiğini belirtmektedirler.  

Iavorschi (2014), Romanya üzerine yapmış olduğu çalışmasında, orta vadede 
Romanya’nın ödemeler dengesi ve cari hesabının doğrudan yabancı yatırımlar 
üzerindeki etkisi araştırmıştır. Rumen Leyi’nin Euro para birimi karşılığının dö-
nüşümünü etkilediğini istatistiki olarak göstermiş ve cari işlemler hesabının art-
masının döviz kuru ve doğrudan yabancı yatırımlardaki artışında dövizdeki 
artışı beraberinde getirdiğini iddia etmiştir. Iavorschi’ye göre, ley/euro 
paritesindeki oynaklık ekonomik göstergelerinde etkisiyle belli bir noktaya ka-
dar açıklanabilmektedir ki bu değişkenler de cari denge ve doğrudan yabancı 
yatırımların etkisiyle ortaya çıkmaktadır. 

Kennedy’nin (2013) yaptığı çalışmada elde ettiği bulgular ise, doğrudan yabancı 
yatırım akışının artmasıyla yatırımcılar ticaret dengelerini artırabilecek şekilde 
ithal ikameci yurtiçi üretimin artacağına dair beklentilerdir. Ticaret dengesi, 
ithal ikame stratejisi yoluyla daha fazla mal ve hizmet üretildiği için doğrudan 
yabancı yatırımların ihracat üzerindeki olumlu etkisi olacağından azalma 
beklenmektedir. Kennedy’nin ulaştığı sonuçlar, bütçe açığı katsayısının pozitif 
olduğunu göstermekle birlikte etkinin belirsiz olduğu şeklindedir. Bu durum 
bütçe açığındaki artışın Mundell-Fleming modelince ticaret açığında artışa yol 
açacağı varsayımı ile uyumlu görünmektedir. Kurulan denklemde ticaret 
dengesi, reel döviz kuru, bütçe açığı ve doğrudan yabancı yatırım arasındaki 
uzun vadeli ilişkiyi ortaya koymuş görünmektedir.   

Hindistan üzerine Shah ve Patnaik (2007) tarafından yapılan bir analizde, Hin-
distan’ın dünya ekonomisine entegrasyonu konusunda ilginç bir vaka çalışması 
niteliği taşımaktadır. Çalışmada başlangıç koşulları küçük bir ticaret-GSYİH oranı 
ve yüksek düzeyde sermaye hesabı gerektirmektedir. Aynı zamanda Hindistan 
küresel boyutta finansal sermayeye katılım için iyi bir potansiyele sahip bulun-
makta birlikte güçlü hukuk ve muhasebe gelenekleri ile spekülatif piyasalar 
üzerinde uzun süredir sermaye sahipliği ve fiyat tespiti kabiliyetine sahip olarak 
ifade edilmektedir.  

Sonuç olarak, Hindistan’ın sermaye hareketliliği konusundaki deneyimi para bi-
rimi rejimi ile iç içe geçmiş durumdadır. Sermaye hareketleri de para birimi re-
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jimi şekillendirirken, para birimi rejimi de sermaye hareketlerini şekillen-
dirmiştir. Ticaret hesabındaki açıklık, doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy 
akımları ekonomik aktörlere para hareketleri ile spekülatif davranma imkanı 
sağlamıştır.  

Diğer yandan yazarlara göre, Hindistan portföy akımları yönünden Çin’den 
farklılıklar taşımaktadır. Zira portföy akımları yurtiçi akımlar ve yurtdışı 
akımları güçlendirmeyi gerektirir. Örneğin Hindistan’da 2003-2004 döneminde 
portfolyo akımı girişleri portfolyo akımı çıkışlarından 1,67 kat daha fazla olduğu 
ifade edilmektedir ve brüt portfolyo akımları da Hindistan GSYİH’sının %7’sini 
oluşturmaktadır. Ayrıca dışa bağımlı sermaye akımlarına ilişkin politikalar 
kararsız iken, cari işlemler, doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy akımları 
üzerinde ortaya konan reformlar tutarlılık yönünden eksik kalmış görünmekte-
dirler. 

Türkiye üzerine doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki 
ilişkiye dair yapılan çalışmada (Alagöz vd. 2008) ise, 1992-2007 dönemi 
incelenmiş ve bu çalışma sonuçlarına göre ilgili dönemde doğrudan yabancı 
yatırımlar ile ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. 
Ayrıca çalışmanın 2002-2007 dönemine ilişkin regresyon analizinde modelin 
esneklik katsayılarına göre doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisinin “orta şiddette” olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Ayhan (2014) tarafından yapılan konuya ilişkin bir başka çalışma da ise, BRICS 
(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ve Türkiye’de portföy girişleri ile 
cari açık ilişkisi 1994-2009 dönemi için panel veri seti kullanılarak incelenmiştir. 
Çalışmadan elde edilen bulgular, finans hesabının cari açığa neden olduğu şeklin-
deki hakim paradigmayı destekler nitelikte ve ele alınan ülkelerde portföy gi-
rişlerinin cari açığın Granger nedeni olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlara 
göre, dış dengeyi sağlamak amacıyla uygulanan makroekonomik politikalar, aynı 
zamanda uluslararası sermaye akımlarının yönetimiyle doğrudan 
ilişkilendirilmelidir şeklinde bir yargıya varılmıştır. 

3. VERİ SETİ VE METODOLOJİ 

Çalışmanın bu bölümünde çalışmada kullanılan değişkenlere ve kullanılan 
ekonometrik yönteme ilişkin bilgiler verilmiştir. 

3.1 Veri Seti 

Çalışmada üç değişken kullanılarak Türkiye’nin cari açığı ile portföy yatırımları 
ve doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişki 
araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenler, çalışmadaki kısaltmaları ve 
kullanım şekilleri ile temin edildikleri kaynak tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Veri Seti 

Değişken Kısaltma Veri Aralığı Veri Kaynağı 

Current account balance (% of GDP) CAD 1987-2016 
World Bank 

Indicator(2017) 
Foreign direct investment, net inflows 

(BoP, current US$) 
FDI 1987-2016 

World Bank 
Indicator(2017) 

Portfolio Investment, net (BoP, 
current US$) 

PDI 1987-2016 
World Bank 

Indicator(2017) 

  Tablo 1 incelendiğinde, cari açık verisinin ekonomik büyümenin oranı olarak, 
doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy yatırımları verilerinin milyon dolar 
olarak kullanıldığı görülecektir. Veriler, Dünya Bankası istatistiklerinden yıllık 
olarak 1987-2016 dönemi için temin edilmiştir. 

Çalışmada kullanılan değişkenlerin fonksiyonel denklemi denklem 1 de yer 
almaktadır.  

CADt
=βo +β1FDIt +β2PDIt
+εt(1) 

Denklem 1’de yer alan t indisi zamanı, β terimleri katsayıları ve εt hata terim-
lerini ifade etmektedir. 

3.2 Metodoloji 

Çalışmada cari açık, doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy yatırımları arasın-
daki uzun dönemli ilişki ARDL(An Autoregressive Distributed Lag) yaklaşımına 
dayalı kointegrasyon yöntemi ile incelenmiştir. Değişkenler arasındaki kointe-
grasyon ilişkisinin araştırılmasında kullanılan çok farklı zaman serisi analizleri 
yaklaşımları söz konusudur. Ancak ARDL modelinin diğer tekniklere göre üç 
önemli avantajı vardır(Çilyavuz, 2015 417); 

 ARDL modeli değişkenlerin durağanlık özelliklerini dikkate almamaktadır 

 Küçük örnekler için Engle-Granger(1987) ve Johansen(1989) tarafından 
geliştirilen eşbütünleşme testlerinden daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. 

 Modelde kısa ve uzun dönem parametreleri tahmin edilebilmektedir. 

 Değişkenlerin dışsallık problemi dikkate alınmaktadır. 

ARDL modelinde değişkenlerin aynı düzeyden durağan olmasına gerek yoktur, 
ancak modelin en önemli dezavantajı serilerden herhangi birisi 2. Düzeyden du-
rağan ise model uygulanamaz (Çağlayan, 2006: 427). Bundan dolayı öncelikle 
serilerin birim kök düzeylerinin araştırılması gerekmektedir. Eğer serilerden hiç 
biri I(2) çıkmaz ise o zaman ARDL modeli ile kointegrasyon ilişkisi test edile-
bilecektir.  

ARDL modeli tahmin edilmeden önce modelde yer alacak değişkenlerin du-
rağanlık derecelerinin test edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla değişkenlere bi-
rim kök test uygulanmıştır. Birim kök testlerine ilişkin sonuçlar tablo 2 de 
görülmektedir.  
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Tablo 2. Birim Kök Testi Sonuçları 
Değişken ADF PP  

İntegrasyon 
Düzeyi  

Trendsiz 
Sabit Terim 

Trend ve 
Sabit Terim 

Trendsiz 
Sabit Terim 

Trend ve 
Sabit Terim 

CAD -2.518014 
(0.1214) 

-4.600823 
(0.0049) 

-2.423077 
(0.1442) 

-4.572267 
(0.0052) 

I(1) 

FDI -1.061013 
(0.7177) 

-3.395838 
(0.0716) 

-0.814840 
(0.8004) 

-1.927676 
(0.6154) 

I(1) 

PDI -4.982429 
(0.0004) 

-6.041014 
(0.0002) 

-2.218968 
(0.2040) 

-2.016832 
(0.5689) 

I(1) 

Birinci Farkları 
dCAD -7.861657 

(0.0000) 
-6.627237 
(0.0000) 

-9.737378 
(0.0000) 

-9.514933 
(0.0000) 

 

dFDI -4.714382 
(0.0008) 

-4.633852 
(0.0049) 

-5.602387 
(0.0001) 

-5.692808 
(0.0004) 

 

dPDI -4.960610 
(0.0005) 

 

-4.292671 
(0.0124) 

-4.976173 
(0.0004) 

-4.989626 
(0.0020) 

 

Tablo 2 incelendiğinde serilerin hiç birinin 2. Düzeyden integre olmadıkları ser-
ilerin tamamının I(1) olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ARDL modelinin uygu-
lanması için herhangi bir sakıncalı durum görülmemektedir. Çalışmanın bundan 
sonraki kısmında ARDL modeli tahmin edilecektir. Çalışmada tahmin edilen 
ARDL modeli denklem 2’deki gibi olacaktır. 

∆CADt

= δo +∑ζi

l

i=1

. ∆CADt−i +∑ϑi

m

i=0

∆FDIt−i +∑ωi

n

i=0

∆PDİt−i +φ1. CADt−1

+φ2FDIt−1 +φ3. PDIt−1
+ηt(2) 

 

Denklem 2 sonucunda edilen uzun dönemli sonuçlar için test edilen H0 hipotezi 
ve alternative hipotez aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir. 

Ho : 𝜑1 =𝜑2 = 𝜑3 = 0                                             H1: 𝜑1 ≠𝜑2 ≠ 𝜑3 ≠ 0 

Tahmin edilen model sonucunda elde edilen F değeri eğer Peseran ve Diğ.(2001)  
tarafından geliştirilen kritik değerden büyükse değişkenler arasında uzun dö-
nemli ilişki olduğu söylenebilecektir. Eğer küçük ise H0 hipotezi reddedilemey-
ecek dolayısıyla uzun dönemli ilişki olmadığı sonucuna varılacaktır.  

Uzun dönem ilişki için tahmin edilen denklem aşağıda yer almaktadır.  
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CADt =γo +∑∂1iCADt−i

k

i=1

+∑µ1iFDIt−i

p

i=0

+∑θ1i𝑃𝐷𝐼t−i

q

i=0

+ ε1t (3) 

 

Değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkisi ise ARDL modeline dayanan hata 
düzeltme modeline dayanmaktadır. Denklem 4 de kısa dönem ilişkisini 
göstermektedir. 

∆CADt =∝o+∑∂2i∆CADt−i

g

i=1

+∑µ2i

h

i=0

∆FDIt−i +∑θ2i

u

i=0

∆PDIt−i +θectt−1

+ε2t(4) 

 

Uzun dönem ilişkiyi ölçen 3 numaralı denklem ile kısa dönemli ilişkiyi test eden 
4 numaralı denklem arasındaki tek fark 3 numaralı denklemde 𝑒𝑐𝑡𝑡−1  hata 
düzeltme teriminin yer almasıdır. Hata düzeltme terimi katsayısı 3 numaralı 
denklemden elde edilen kalıntıların bir dönem gecikmeli değeridir ve katsayısı 
kısa dönemde meydana gelecek bir dengesizliğin ne kadarlık kısmının uzun dö-
nemde ortadan kalkacağını göstermektedir. Bu değişkenin katsayısının 
işaretinin negatif olması ve anlamlı olması beklenmektedir. Ayrıca değeri ne ka-
dar yüksek olursa o kadar hızlı bir şekilde dengesizlik ortadan kalkacaktır. (Esen 
ve Diğ., 2012: 258). 

4. AMPİRİK SONUÇLAR 

Çalışmada öncelikle paket program aracılığı ile ARDL modeli tahmin edilmiştir. 
Peseran ve Shin(1999) yapmış oldukları çalışmalarında değişkenler yıllık veri 
ise tahmin edilecek ARDL modelinin gecikme sayısının 2 olmasını önermişlerdir. 
Çalışmada Akaike bilgi kriterine göre maksimum gecikme sayısı 2 alınarak tah-
min edilen ARDL(1,2,0) modeline ait sınır testi sonuçları tablo 3 de yer almak-
tadır. 



527 
 

527 

Tablo 3. ARDL Sınır Testi 
ARDL Sınır Testi 
Tarih: 04/08/17   Time: 02:52 
Örneklem: 1988 2016 
Gözlem İçeriği: 29 
Sıfır Hipotezi: Uzun Dönem İlişkisi Yoktur 

Test İstatistiği Değer k 
F-İstatistiği 8.804022 2 

Sınırlar İçin Kritik Değerler 
Kritik Değer I0 Sınır I1 Sınır 

            10%                 2.17                           3.19 
             5%                  2.72                           3.83 
            2.5%                3.22                            4.5 
             1%                  3.88                            5.3 

Tablo 3 sonuçlarına göre F değeri kritik değerlerden büyük olduğu için cari açık, 
doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy yatırımları değişkenleri arasında uzun 
dönemli ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın bundan sonraki kısmında 
uzun dönem katsayılarını tespit etmek gerekmektedir.  

Tablo 4. Uzun Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları 
Uzun Dönem Katsayıları 

Değişken Katsayı         t-Değeri Olasılık 

FDI -0.000332 -12.6193 0.0000 

PDI 0.000095 4.9642 0.0000 

Tablo 4 incelendiğinde değişkenlerden doğrudan yabancı yatırımlar değişkeni 
ile cari açık arasında negatif bir uzun dönemli ilişki bulunmuşken porftöy 
yatırımları ile pozitif bir ilişki bulunmuştur. Uzun dönemli ilişki tespit edilmesine 
rağmen katsayıların değerlerinin çok küçük düzeyde olması etki oranlarının 
düşük olduğunu göstermektedir. Yani portföy yatırımlarında meydana gelecek 
%1’lik bir artış cari açığı  %0.000095’lik bir oranda arttıracaktır. Benzer şekilde 
doğrudan yabancı yatırımlarda meydana gelecek % 1’lik bir azalış cari açığı 
%0.000332 oranında azaltacaktır.   

Hata düzeltme modeline dayanan kısa dönem eş bütünleşme ilişkisi tablo 5 de 
yer almaktadır.  

Tablo 5. ARDL(1,2,0) Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 
Değişken Katsayı Standart Hata t-Değeri Olasılık 

D(FDI) -0.000448 0.000081 -5.500286 0.0000 
D(FDI(-1)) 0.000184 0.000076 2.403444 0.0243 

D(PDI) 0.000112 0.000030 3.742539 0.0010 
Ect(-1) -0.299108 0.181943 -7.140198 0.0000 

                Ect = CAD - (-0.0003*FDI + 0.0001*PDI ) 
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Tablo 5 incelendiğinde doğrudan yabancı yatırımların kendisinin ve bir dönem 
gecikmeli değerinin cari açık üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu, benzer 
şekilde portföy yatırımlarının da istatiksel açıdan anlamlı bir etkiye sahip olduğu 
görülmektedir. Hata düzeltme teriminin işareti beklendiği gibi negatif ve anlam-
lıdır.  Meydana gelecek bir şokun etkisinin yaklaşık olarak  %29.91 gibi bir hızla 
ilk yılda dengeye geleceğini göstermektedir.    

Çalışmanın sonucunda modele ilişkin tanı testleri yapılmıştır. Bu testlere ilişkin 
sonuçlar tablo 6 da yer almaktadır. Tablo sonuçlarına göre tahmin edilen mod-
elde herhangi bir doğrusallık, değişen varyans, otokorelasyon problemine 
rastlanılmazken, Modelin fonksiyonel formu doğru bir şekilde belirlenmiş olup, 
hata terimlerinden elde edilen artıklar da normal dağılım sergilemiştir.     

Tablo 6. Öntest Sonuçları 

Test Türü Test İstatistiği P-Değeri 

Otokorelasyon F_İstatistiği = 1.305607 0.2968 
Fonksiyonel Form F_İstatistiği=  1.144669 0.3016 

Normallik X(2)
2 =0.41547 0.81241 

Değişen Varyans Obs*R-kare= 2.635607 0.9551 

Şekil 1 incelendiğinde modelin kararlı bir model olduğu modelin artıklarının 
sınır içinde kaldığı, modelin parametrelerinin anlamlı olduğu ve herhangi bir 
yapısal değişme olmadığı görülmektedir. 

Şekil 1. 
CUSUM ve CUSUM Kare Testleri 

5. SONUÇ 

Dış ticaret açığındaki artış ile beraber para krizinin öncü göstergelerinden olan 
cari işlemler hesabının açık vermesi ülkeler açısından kaçınılmaz olabilmektedir. 
Aynı zamanda sermaye hareketliliğinin yüksek olması da cari işlemler açığın 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Net sermaye girişlerinin pozitif olması, 
serbest kur rejimi koşullarında nominal ve reel döviz kurunun değerlenmesi ile 
birleşerek yine cari işlemler açığını ortaya çıkarabilmektedir. Bütün bu etken-
lerin sebebi olarak da yurtiçi tüketim ve yatırım harcamalarının yüksek olması 
halinde sermaye girişlerinin sınırlı kalmasına bağlı olarak cari açığın ortaya 
çıkışı tetiklenmiş olmaktadır.  

-15

-10

-5

0

5

10

15

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

CUSUM 5% Significance

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

CUSUM of Squares 5% Significance



529 
 

529 

Çalışmada, Türkiye’nin cari açık verileri ile doğrudan yabancı yatırımlar ve port-
föy yatırımları arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişki 1987-2016 dönemi için 
ARDL modeli kullanılarak test edilmiştir. Çalışmanın sonucunda değişkenler 
arasında hem kısa hem de uzun dönemli ilişki tespit edilmiş, fakat katsayıların 
değer olarak çok küçük kaldığı dolayısıyla her ne kadar istatistiksel olarak cari 
açığı etkileseler de büyüklük olarak çok etkili olmadıkları söylenebilmektedir. 
Uzun dönemde doğrudan yabancı yatırımlar ile cari açık arasında ters yönlü bir 
ilişki bulunmuşken, portföy yatırımları ile aynı yönde bir ilişki bulunmuştur. Kısa 
dönemde de yine benzer bir ilişki ortaya çıkmıştır. Kısa dönem analizlerinde ol-
ması gereken hata düzeltme katsayısının işareti olması gereken gibi negatif ve 
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur.  

Tahmin edilen modelin tanı testlerinde de herhangi bir problem ile karşılaşıl-
mamış ve modelde herhangi bir şekilde değişen varyans, otokorelasyon, normal-
lik, fonksiyonel form sorunları olmadığı görülmüştür. Modelden elde edilen 
kalıntıların kararlı olup olmadıklarına yönelik olarak yapılan testler sonucunda 
modelin kararlı bir model olduğu görülmüştür. Dolayısıyla herhangi bir yapısal 
değişmeye rastlanılmamıştır. 
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EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE 
YATIRIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SEÇİLMİŞ ÜLKELERE YÖNELİK PANEL 

EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 

Doğan Uysal*Oktay Kızılkaya†Emrah Sofuoğlu‡ 

 

ÖZET 

Bu çalışmada ekonomik özgürlükler ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları 
arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu amaçla, çalışmada en çok doğrudan yabancı 
sermaye yatırımı çeken 10 ülke (ABD, Hong Kong, Çin, İrlanda, Hollanda, İsviçre, 
Singapur, Brezilya, Kanada, Hindistan) ele alınmıştır. Çalışma 2004-2015 döne-
mini kapsamakta olup değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek için panel 
FMOLS ve panel DOLS yöntemlerinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, 
ekonomik özgürlükler ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları arasında uzun 
dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. Bununla beraber hem panel FMOLS hem de 
panel DOLS uzun dönem katsayı tahmincileri ekonomik özgürlüklerde meydana 
pozitif gelişmelerin söz konusu ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımla-
rını arttırdığını göstermektedir. Bu bulgular sonuç kısmında değerlendirilmiş ve 
bazı politika önermelerinde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Özgürlükler, DYY, FMOLS, DOLS 

RELATIONSHİP BETWEEN ECONOMIC FREEDOM AND FOREIGN DIRECT 
INVESTMENT: PANEL COINTEGRATION ANALYSIS FOR SELECTED 

COUNTRIES 

Abstract 

This study aims to examine the relationship between economic freedom and fo-
reign direct investment. To this extent, most attractive foreign direct investment 
countries (The U.S, Hong Kong, China, Ireland, Netherlands, Switzerland, Singa-
pore, Brazil, Canada and India) are investigated in the study. The study covers 
the period 2004-2015 and panel FMOLS and panel DOLS methods are utilised to 
determine the relationship between the variables. According to analysis findings, 
there is a long-term relationship between economic freedom and foreign direct 
investment. In addition, both panel FMOLS and DOLS results indicate that econo-
mic freedom has a positive impact on foreign direct investment in the long term. 
These findings are evaluated and some policy recommendations are suggested 
in the conclusion part. 

Keywords: Economic Freedom, FDI, FMOLS, DOLS 

1. Giriş 

Bir ülkede ekonomik büyümenin gerçekleştirmesi ve sürdürülebilir bir büyüme-
nin sağlanmasında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının (DYY) önemi ol-
dukça büyüktür. Ülke ekonomisinde meydana gelen DYY girişi ile söz konusu ül-
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532 
 

kede fiziki sermaye yatırımı artar. Yatırımlarda meydana gelen artış ise istihda-
mın artmasına katkı sağlar. Buna ek olarak, DYY ile birlikte ev sahibi ülkeye tek-
noloji sağlanır ve yönetim becerilerinde artış görülür. Bir ülkeye DYY girişi ol-
ması için o ülkede; ekonomide belirsizliklerin düşük, beklentilerin iyimser, eko-
nomik özgürlüklerin yüksek, kurumların işleyişinin etkin, bürokratik kalitenin 
ve demokrasi düzeyinin yüksek, politik riskin düşük, hukukun üstünlüğünün ge-
çerli olması gibi göstergelerin var olması gerekmektedir. Aksi takdirde, DYY, bu 
göstergelerin daha iyi olduğu ekonomilere yönelecektir. Bu bağlamda DYY giriş-
lerinde meydana gelecek artış söz konusu ülke ekonomisine duyulan güvenin 
yüksek olduğunu göstermekte ve gelecekteki yatırımlara yeşil ışık yakmaktadır. 

Özellikle küreselleşme süreci ile beraber dünyada DYY akımlarında önemli artış-
lar meydana gelmiştir. (UNCTAD, 2017). Şekil 1’de 1970-2015 yılları arasında 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere DYY girişleri hakkında bilgivermektedir. 

Şekil 1: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Yıllara Göre DYY Girişleri (1970-
2015) 

 

Kaynak: UNCTAD, 2017. 

Şekil 1 incelendiğinde, 1980’li yıllardan itibaren ülkelerin DYY girişlerinde artış-
lar başlamıştır. 2000’li yılların başlangıcına denk gelen dönemde gelişmiş ülkeler 
ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki DYY girişi farkı en yüksek seviyeyi gördük-
ten sonra söz konusu fark azalmaya başlamış ve gelişmekte olan ülkelere DYY 
girişi ciddi bir biçimde artış göstermiştir. Gelişmekte olan ülkelerde yatırım ma-
liyetlerinin düşük olması, yasal düzenlemelerin daha az olması ve vergilerin dü-
şük olması çok uluslu şirketleri bu ülke gruplarına yöneltmektedir. Bu bağlamda 
gelişmekte olan ülkelere DYY girişlerinin artış göstermesi gelişmiş ülkeler ile 
olan farkın azalmasına katkı sağlamıştır. 
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Önemli kurumsal göstergelerden birisi olan ekonomik özgürlük kavramı, genel 
olarak, ekonomik faaliyetler esnasında bireylerin herhangi bir sınırlama veya 
baskı hissetmemesine atıf yapmaktadır. Bu anlamda, ekonomik özgürlükler, ik-
tisadi faaliyetlerde, bireylerin mülkiyet haklarının temin edilerek hak ve özgür-
lüklerini özgür bir biçimde kullanabilmesini ifade etmektedir.  

Ekonomik özgürlüklerin ölçümü konusunda farklı kurumların farklı çalışmaları 
bulunmaktadır. Bu anlamda, günümüzde farklı değişkenlerin bir araya getirildiği 
hesaplamalarda, farklı ağırlıklar kullanılarak oluşturulan ekonomik özgürlükler 
endeksleri araştırmacıların çeşitli analizler yapmasına fırsat sağlamaktadır. Bu 
çalışmada The Heritage Foundation veri tabanından elde edilen veriler kullanıl-
mıştır. The Heritage Foundation kurumunun yayınladığı 2017 Index of Economic 
Freedom (2017) Raporu’na göre ekonomik özgürlükler endeksi 12 farklı bileşen-
den oluşmaktadır. Bu bileşenler dört ayrı grup altında kategorize etmek müm-
kündür. Bunlar: 

 i) Hukukun Üstünlüğü: Mülkiyet hakları, adli etkinlik, kamu kesimi bütünlüğü. 

ii) Kamu Kesiminin Büyüklüğü: Vergi yükü, kamu harcaması, mali sağlamlık 

iii) Bürokratik Kalite: İş dünyası özgürlüğü, emek özgürlüğü, parasal özgürlük. 

iv) Piyasa Açıklığı: Ticari özgürlük, yatırım özgürlüğü ve finansal özgürlük. 

The Heritaga Foundation’ın yayımladığı rapora göre 1995-2017 yılı için ekono-
mik özgürlüklerin gelişimi Şekil 2’de sunulmuştur.  

Şekil 2: Dünyada Ekonomik Özgürlüklerin Gelişimi 

 

Kaynak: The Heritage Foundation, 2017 

Şekil 2’de dünyada ekonomik özgürlüklerin seyri gösterilmektedir. 1995 yılı son-
rasında dünyada ekonomik özgürlüklerin bir artış trendinde olduğu görülmek-
tedir. 2008 küresel finansal kriz sonrasında bir düşüş eğilimine geçen ekonomik 
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özgürlükler endeksi ardından tekrar yükselişe geçmiştir. The Heritage Founda-
tion tarafından oluşturulan ekonomik özgürlük endeksi 0 ila 100 puan arasında 
değişmektedir. Bu anlamda 2017 yılında dünyada 60,9 olan endeks, ekonomik 
özgürlüklerin “kısmi özgür” (moderately free) seviyesinde gerçekleştiğini gös-
termektedir. 

Bu çalışmada ekonomik özgürlüklerin DYY üzerinde etkisi olup olmadığı araştı-
rılmıştır. Bu bağlamda örneklem olarak 2015 yılı itibariyle en çok DYY çeken 10 
ülke incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde DYY ve ekonomik özgürlükler 
hakkında teorik ve güncel bazı bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise eko-
nomik özgürlükler ile DYY arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar özetlenmiştir. 
Çalışmanın üçüncü bölümünde model ve veri seti tanıtılmış ve dördüncü bölü-
münde ise ampirik analiz bulgularına yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde 
ise ampirik bulgular değerlendirilmiş, karşılaştırılmış ve bir kısım politika öner-
melerinde bulunulmuştur. 

2.Literatür Özeti 

Çalışmanın literatür bölümünde ekonomik özgürlükler ile doğrudan yabancı ser-
maye yatırımları arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar özetlenmiştir. Ekonomik 
özgürlükler ile DYY girişleri arasında pozitif bir ilişki olduğu literatürde genel 
kabul gören bir olgudur. Bu sebeple, çalışmada söz konusu ilişkiyi inceleyen ça-
lışmaların dönemi ve yöntemlerinden çok, analiz sonuçlarına yer verilerek daha 
öz bir literatür oluşturmak hedeflenmiştir. Literatür iki ayrı grupta kategorize 
edilmiştir. Birinci grupta ekonomik özgürlük ile DYY arasındaki ilişkiyi inceleyen 
çalışmalardan, ikinci grup ise ekonomik özgürlük ile ekonomik büyüme arasın-
daki çalışmalardan oluşmaktadır. 

Birinci grup çalışmalar; Gwartney, v.d (1999), ekonomik özgürlükler ile ilgili ilk 
çalışma yapan yazarlar arasındadırlar. Yaptıkları çalışmada ekonomik özgürlük-
lerin yüksek olduğu ülkelere DYY girişlerinin de yüksek olduğunu saptamışlar-
dır. Bengoa ve Sanchez-Robles (2002) ekonomik özgürlükler, DYY ve ekonomik 
büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Buna göre daha yüksek ekonomik öz-
gürlük seviyesine sahip ülkeler, yüksek ekonomik büyüme oranlarına sahip ol-
dukları için daha fazla DYY çekmektedirler. Foreman (2007), gelişmekte olan ül-
kelerde DYY ve ekonomik özgürlükler arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Analiz so-
nucuna göre ekonomik özgürlük bileşimlerinde meydana gelen pozitif gelişme-
ler ile beraber gelişmekte olan ülkelerde DYY girişleri de artmaktadır. Quazi 
(2007), yaptığı çalışmada Doğu Asya ülkelerinde ekonomik özgürlüklerin DYY 
girişlerinde pozitif ve güçlü bir etkisi olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Beheshtitabar 
(2008), gelişmekte olan ülkeleri ve özellikle bazı Ortadoğu ülkeleri için yaptığı 
çalışmada DYY ile ekonomik özgürlükler arasındaki ilişkiyi incelemiş, dört ayrı 
ekonomik özgürlük bileşenin (kamu kesimi büyüklüğü, ticari özgürlükler, 
yatırım özgürlükleri ve yolsuzluk) etkisine ayrı ayrı odaklanmıştır. Analiz sonu-
cuna göre Ortadoğu ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerde sadece ticari 
özgürlükler ve yatırım özgürlüklerinin katsayıları anlamlı çıkmıştır. Bununla be-
raber genel olarak ekonomik özgürlüklerin DYY girişlerini arttırdığı sonucuna 
ulaşmıştır. Yazar, DYY girişlerinin arttırılması için daha iyi bir yatırım çevresinin 
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oluşturulmasını ve ticaretin önündeki engellerin azaltılmasını önermektedir. Az-
man-Saini v.d (2010), DYY miktarı ve ekonomik özgürlükler arttıkça ekonomik 
büyümenin de arttığını savunmuşlardır. Caetano ve Caleiro (2009) yaptıkları ça-
lışmada MENA ülkeleri ile AB ülkelerini ekonomik özgürlükler ve DYY arasındaki 
ilişkiye göre kıyaslamışlardır. Buna göre, DYY girişleri her iki ülke grubu için de 
ekonomik özgürlük seviyelerine bağlı olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, yolsuz-
luk ve şeffaflık konusunda meydana gelecek gelişmeler her iki ülke grubu için de 
daha faydalı olacaktır. Çalışmada bazı MENA ülkelerinin AB ülkeleri ile aynı so-
nuçları vermesi ayrıca dikkat çekmektedir. Herzer D.  (2010), gelişmekte olan 
ülkeler üzerine yaptığı çalışmada artan özgürlüklerin DYY girişlerine katkı sağ-
ladığını belirtmiştir. Pourshahabi v.d (2011), OECD ülkelerini incelemişler ve 
ekonomik özgürlüklerin DYY üzerinde pozitif ancak istatistiki olarak anlamsız 
bir etkisinin olduğunu bulmuştur. Bello ve Eregha (2014), Batı Afrika Ülkeleri 
Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkeleri için yaptıkları çalışmada DYY ile ekono-
mik özgürlükler arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre 
ekonomik özgürlüklerin DYY girişleri üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır. 
Ancak, iş dünyası ve mülkiyet hakları özgürlükleri söz konusu ülkelerde DYY gi-
rişlerine engel olmaktadır. Ajide ve Eregha (2015), Sahra altı ülkeler için yaptık-
ları çalışmada ekonomik performansın ekonomik özgürlükler ile ilişkili oldu-
ğunu bulmuşlar ve bazı politika önermelerinde bulunmuşlardır. Buna göre DYY 
girişleri birincil sektörlerden ziyade diğer sektörlere çekilmeli ve bölgede eko-
nomik özgürlüklerin arttırılması gerekmektedir. Arslan v.d (2015) Nordik ülke-
leri (Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç) için yaptıkları çalışmada ekonomik 
özgürlüklerde meydana gelecek gelişmelerin neticesinde çok uluslu şirketler için 
yeşil alan yatırımlarının öne çıkan bir tercih olduğunu saptamışlardır. Moussa 
v.d (2016), yaptıkları çalışmada Kırılgan ve iç karışıklıkların olduğu ülkelerde 
(Sahrı altı ülkeler, Okyanusya ve Sovyet sonrası ülkeler) ekonomik özgürlüklerin 
DYY üzerine etkisini araştırmışlardır. Analiz sonucuna göre ekonomik 
özgürlüklerin söz konusu bölgelerde DYY girişlerini arttırdığı görülmektedir. 
Hossain (2016), gelişmekte olan ülkelerde ekonomik özgürlükler, ekonomik 
büyüme ve DYY arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Analiz sonucuna göre iş dünyası 
özgürlüğünde, ticari özgürlükte, kamu kesimi büyüklüğünde, yatırım özgürlü-
ğünde, mülkiyet haklarında, emek özgürlüğü, finansal özgürlük, mali özgürlük ve 
parasal özgürlükte meydana gelecek pozitif gelişmeler DYY girişlerini artırmak-
tadır. Zghidi v.d (2016), yaptıkları çalışmada Kuzey Afrika ülkelerinde ekonomik 
özgürlüklerin, ekonomik büyüme üzerinde DYY’nin etkisini artırıp artırmadığını 
incelemişlerdir. Analiz sonucuna göre DYY ile ekonomik büyüme arasında güçlü 
ve pozitif bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca ekonomik özgürlerin DYY’yi tamamlayıcı 
bir nitelik taşıdığını, DYY’nin ekonomik özgürlüklerin varlığında daha belirgin 
olduğunu vurgulamışlardır. Buna göre ekonomik özgürlükleri arttıran ülkelerin 
çok uluslu şirketlerden daha fazla yararlandığını ifade etmişlerdir.  

İkinci grup araştırmalar ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme arasında 
ilişkiyi sınamaktadır. Carlsson ve Lundström (2002), çalışmalarında ekonomik 
özgürlük bileşenlerinin ekonomik büyümeyi ne yönde etkilediğini araştırmışlar-
dır. Analiz sonuçlarına göre, alternatif para birikimi kullanma özgürlüğü, ekono-
mik yapı ve piyasa kullanımı, sermaye piyasalarında mübadele özgürlüğü ve hu-
kukun üstünlüğü ve mülkiyet edinme özgürlüğünün ekonomik büyümeyi olumlu 
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etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Uluslararası ticaret özgürlüğü ve kamu kesimi 
büyüklüğünün ise ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir. Dehaan ve 
Sturm (2000), 80 ülkeyi inceledikleri çalışmalarında ekonomik özgürlükler ve 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiş, düzey değerde ekonomik özgür-
lüklerin ekonomik büyümeyi etkilememsine rağmen ekonomik özgürlüklerde 
meydana gelen artışları ekonomik büyümeyi arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. 
Beşkaya ve Manan (2009), Türkiye için yaptıkları çalışmada ekonomik özgürlük-
lerin ekonomik performansı pozitif etkilediğini, ancak demokrasinin ekonomik 
performans üzerindeki etkisine dair kesin bir bulguya ulaşamamışlardır. Yıldı-
rım (2009), ekonomik büyüme ve ekonomik özgürlükler arasındaki ilişkiyi Ag-
hion-Howitt modeli çerçevesinde incelemiştir. Analiz sonuçlarına göre, ekono-
mik özgürlük seviyesinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi pozitif ve anlamlı-
dır. Sarıbaş (2009), literatürden farklı olarak ekonomik özgürlükler ile ekonomik 
büyümeyi arasında negatif bir ilişki olduğunu ileri sürmüştür. Sonuçlara göre, 
ticaret özgürlüğü, kamu kesimi büyüklüğü ve mali özgürlüğün büyüme ile bir iliş-
kisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Yalman v.d (2011), Latin Amerika ülkelerini in-
celedikleri çalışmalarında mülkiyet özgürlüğü, ticari özgürlüğü ve rüşvet ver-
meme özgürlüğünün kalkınma üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu ifade etmiş-
lerdir. Merter v.d (2014), yaptıkları gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ül-
keler üzerine yaptıkları çalışmada ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme 
arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını tespit etmiş, ekonomik özgürlükle-
rin ekonomik büyümenin nedeni olduğunu vurgulamışlardır. Buna göre, ekono-
mik özgürlüklerde meydana gelen değişmeler ekonomik büyüme hızlandırmak-
tadır. Tunçsiper ve Biçen (2014), yaptıkları çalışmada dokuz yükselen piyasa 
ekonomisinde ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki in-
celemişlerdir. Analiz sonucuna göre mülkiyet özgürlüğü ve yatırım yapma özgür-
lüğü endekslerinin ekonomik büyüme ile negatif, çalışma endeksi ve ticaret öz-
gürlüğü endeksinin pozitif bir etkisi olduğunu ileri sürmüşlerdir.  

3. Model ve Veri Seti 

DYY, ve ekonomik özgürlükler arasındaki ilişkiyi araştıran bu çalışmada 
aşağıdaki gibi panel veri formatında bir doğrusal regresyon modeli kurulmuştur.  

DYYit = α0i + α1iEOit + uit                     i=1, ..., N; t=1, ...T                             (1) 

Burada; DYY kişi başına düşen doğrudan yabancı sermaye yatırımını, ve EO ise 
ekonomik özgürlük endeksini temsil etmektedir. Çalışmada EO değişkeninin 
katsayısının pozitif olması beklenilmektedir. 

Analizde kullanılan veri seti 2004-2015 dönemi yıllık verilerinden oluşmakta 
olup, en çok DYY çeken 10 ülkeyi kapsamaktadır.  Bu ülkeler sırasıyla ABD, Hong 
Kong, Çin, İrlanda, Hollanda, İsviçre, Singapur, Brezilya, Kanada ve Hindistan’dır. 
DYY değişkenine ait veriler UNCTAD istatistiksel veritabanından, EO değişkenine 
ait veriler ise The Heritage Foundation kurumsal websitesinden elde edilmiştir. 

4. Metodoloji ve Ampirik Sonuçlar 

Bu çalışmada DYY ve ekonomik özgürlük arasındaki ilişki panel eşbütünleşme 
çerçevesinde test edilecektir. Söz konusu ilişki üç aşamada incelenecektir. Birinci 
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aşamada değişkenlerin durağanlıkları IPS, Maddala ve Wu (1999) panel birik kök 
testleri ile araştırılmıştır. İkinci aşamada Pedroni (1999) panel eşbütünleşme 
testi ile değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki test edilmektedir. Üçüncü 
aşamada Panel DOLS ve Panel FMOLS tahmincileri ile eşbütünleşme katsayıları 
tahmin edilmiştir.  

4.1. Panel Birim Kök Testleri   

Ampirik analize geçmeden önce değişkenlerin durağanlığının kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Eğer değişkenlere ait veriler durağan ise değişkenler arasındaki 
ilişkileri tespit etmek amacıyla regresyon analizi kullanılacak, durağan değilse 
sahte regresyon sorunu ile karşılaşılacaktır. Değişkenlerin durağan olduğunun 
anlaşılması durumunda eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığı incelenecektir. 
Bu bağlamda, çalışmada Im, Pesaran ve Shin (2003, IPS) testi ve Maddala ve Wu 
(1999) tarafından geliştirilen Fisher-ADF testi panel birim kök sınamasında 
kullanılacaktır. 

IPS panel birim kök testi için şu modelin tahmin edilmesini gerektirmektedir: 

Δyit = µi + ρyit-1 + ∑ αj∆yit-jm
j=1  + δit + θt + εit                               (2) 

Denklem 2’de, Δ birinci fark operatörü, m gecikme uzunluğu, µi ve θt sırasıyla 
birime özgü sabit ve zaman etkileridir. Tüm i’ler için ρ = 0 sıfır hipotezi, tüm i’ler 
için ρ < 0 hipotezine karşı test edilmektedir. Sıfır hipotezinin reddedilmesi duru-
munda serinin durağan olduğu anlaşılmaktadır. 

Maddala ve Wu (1999) tarafından geliştirilen Fisher-ADF testi ise, her yatay kesit 
i için birim kök testlerinden elde edilen ρ değerlerini birleştirmektedir. Test par-
ametrik değildir ve 2n serbestlik derecesiyle ki-kare dağılımına sahiptir. Testte 
“n”, paneldeki yatay kesit verisi sayısını göstermektedir. Söz konusu test istatis-
tiği Denklem 3’de gösterilmiştir. 

λ = -2∑ loge(pi)~χ22n(d.f.)n
i=1                 (3) 

Denklem 3’de ρi birim i için ADF birim kök testinden elde edilen p değerini 
göstermektedir. ADF-Fisher testi, bireysel ADF regresyonlarındaki farklı 
gecikme uzunluklarına bağlı olmama avantajına sahiptir (Hossain and Saeki, 
2011: 322). 

Panel birim kök testinden elde edilen ampirik bulgular Tablo ’de gösterilmekte-
dir. Birim kök test bulgularına göre değişkenlerin genel görünümü düzey 
değerde durağan değilken ilk farkta durağan, yani I(1)’dır. Bu durumda 
değişkenler arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkinin olup olmadığı test 
edilebilmektedir. Eğer değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi varsa bu du-
rumda elde edilen regresyon yanıltıcı olmayacaktır. 
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Tablo 3: Panel Birim Kök Test Sonuçları 

Variables 
                                   IPS Testi                               ADF-Fisher Testi 

İstatistik Değeri Prob. Değeri İstatistik Değeri Prob. Değeri 

DYY -1.26 0.10 30.54 0.06 

EO -0.67 0.25 21.82 0.35 

ΔDYY -4.35 0.00* 57.42 0.00* 

ΔEO -2.26 0.01* 37.15 0.01* 

*, %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

4.2. Panel Eşbütünleşme Testi 

Literatürde durağan olmayan değişkenler arasında uzun dönemli bir 
eşbütünleşme ilişkisi olup olmadığını sınamak için kullanılan yöntemlerden bi-
risi de Pedroni (1999; 2004) tarafından geliştirilen panel eşbütünleşme testidir. 
Pedroni, eşbütünleşme ilişkisi yoktur şeklinde tanımlanan sıfır hipotezini test et-
mek için 7 farklı test istatistiği geliştirmiştir. Bu istatistikleri panel eşbütünleşme 
regresyonundan elde edilen artılardan elde etmektedir. Bu testlerin dört tanesi 
grup içi (panel-v, panel-ρ, yarı parametrik panel-t ve parametrik panel-t) istatis-
tiklerden, diğer üç tanesi gruplar arası (grup- ρ istatistiği, yarı parametrik group-
t istatistiği ve parametrik group-t) istatistiklerden oluşmaktadır.  

Tablo 2, Pedroni panel eşbütünleşme test sonuçlarını göstermektedir. Sabitli 
model değerlendirildiğinde, yedi istatistiğin 1’i %5, 3’ü %1 anlamlılık düzeyinde 
sıfır hipotezinin reddedildiğini göstermektedir. Sabitli ve trendli modelde ise, 
yedi istatistiğin 5’i %1 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezinin reddedildiğini 
göstermektedir. Bu sonuçlar değişkenler arasında uzun dönemde eşbütünleşme 
ilişkisinin olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir.  

Tablo 4: Pedroni Panel Eşbütünleşme Test Sonuçları 
Test Sabitli Sabitli ve Trendli 
Panel v-Statistic 3.81* 5.13* 
Panel rho-Statistic 0.21 -0.46 
Panel PP-Statistic -0.34 -9.21* 
Panel ADF-Statistic -2.40* -8.17* 
Panel rho-Statistic 0.76 1.45 
Group PP-Statistic -1.94** -5.82* 
Group ADF-Statistic -2.21* -4.21* 

*, %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. **, %5 anlamlılık düzeyini 
göstermektedir. 

4.3. Panel Eşbütünleşme Katsyılarının Tahmini 

Panel eşbütünleşme ilişkisinin elde edilmesi ardından sonra ikinci aşama uzun 
dönem eşbütünleşme katsayılarının tahmin edilmesidir. Bu amaçla Pedroni 
(2000, 2001) tarafından geliştirilen panel fully modified ordinary least squares 
(FMOLS) and panel dynamic ordinary least squares (DOLS) yöntemleri tercih 
edilmiştir. FMOLS ve DOLS tahmincileri, aralarında uzun dönemli ilişki bulunan 
serilerin en küçük kareler yöntemiyle tahmin edilmesi durumunda sapmalı 
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sonuçların ortaya çıkması üzerine geliştirilmiştir. FMOLS yöntemi, oto korela-
syon ile içsellik problemini parametrik olmayan bir yaklaşım ile düzeltmekte 
iken; DOLS yönteminde ise değişkenler gecikmeli değerleri ile alınarak oto ko-
relasyon giderilmekte ve tahmin yapılmaktadır. Tablo ’de panel DOLS ve FMOLS 
analizlerinden elde edilen sonuçlar gösterilmiştir. 

Tablo 5: Panel Eşbütünleşme Katsayıları (DYY bağımlı değişken) 

Değişken Panel FMOLS Panel DOLS 

EO 
0.38* 
(0.00) 

0.36* 
(0.00) 

*, %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. ( ), değişkenlerin prob değerlerini 
göstermektedir. 

Analizden elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde hem Panel FMOLS hem de 
Panel DOLS sonuçlarına göre uzun dönem katsayıları EO için %1 önem düzey-
inde anlamlı ve işaretleri pozitiftir.  Bu bulgulara göre ekonomik özgürlüğü 
temsil eden EO değişkeni doğrudan yabancı sermayeyi temsil eden DYY 
değişkenini pozitif yönde etkilemektedir. Dolayısıyla ekonomik özgürlüklerde 
meydana gelen pozitif gelişmeler söz konusu ülkelere DYY akşının artmasına 
katkı sağlamaktadır. Ayrıca her analizden de elde edilen sonuçların aynı olması 
modelin tutarlılığı konusunda öneme sahiptir. 

Sonuç 

Bu çalışmada ekonomik özgürlükler ile DYY arasındaki ilişki incelenmiştir. Söz 
konusu ilişkiyi incelemek için en çok DYY çeken 10 ülke (ABD, Hong Kong, Çin, 
İrlanda, Hollanda, İsviçre, Singapur, Brezilya, Kanada, Hindistan) analize dahil 
edilmiştir. Bu amaçla, 2004-2015 dönemi için panel FMOLS ve panel DOLS yön-
temleri kullanılmıştır. Analiz bulguları, ekonomik özgürlükler ile DYY arasında 
uzun dönemli bir ilişki olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak, hem panel FMOLS 
hem de panel DOLS uzun dönem katsayı tahmincileri ekonomik özgürlüklerde 
meydana artışların söz konusu ülkelere DYY girişlerini arttırdığını ortaya koy-
muştur. Ampirik analiz sonuçları; Gwartney v.d (1999), Bengoa ve Sanchez-Rob-
les (2002), Foreman (2007), Quazi (2007), Herzer D.  (2010), Bello ve Eregha 
(2014), Hossain (2016), Moussa v.d (2016) yapmış oldukları çalışmalardan elde 
edilen bulgular ile benzerlik göstermektedir. 

Bu çalışmanın en temel amacı, ülkelerin DYY girişlerini arttırabilmek için 
ekonomik özgürlükleri arttıracak politikalar üretme gerçeğini ortaya koymaktır. 
Çalışmada en çok DYY çeken 10 ülkeye yer verilmiştir. Bunun nedeni ise 
ekonomik özgürlük endeksi incelendiğinde söz konusu ülkelerin büyük bir 
kısmının bu listede de ilk 10’a girdiğini göstermektedir. Söz konusu ülkelerin 
incelenmesinin ikinci önemli nedeni ise bu ülkelerin sadece gelişmiş ülkelerden 
oluşmadığıdır. Hem en çok DYY çeken hem de en çok ekonomik özgürlüklelere 
sahip olan ülkelerin yarısına yakını gelişmekte olan ülkelerden oluşmaktadır 
(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Şili, Singapur,   gibi). Dolayısıyla her iki ülke 
grubunda da ekonomik büyümeyi arttırmak için gerekli olan DYY girişlerini 
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teşvik etme adına ekonomik özgürlüklerin artırılmasında fayda olduğu 
düşünülmektedir. 

Ekonomik özgürlükler ülkelerin DYY girişlerine katkı sağlayarak ekonomik 
büyümelerini arttırmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Uzun dönemli bir 
etkiye sahip DYY, ev sahibi ülkelere teknoloji transferi ve yönetim becerileri 
sağlamasıyla da ayrıca önem arz etmektedir. Bu anlamda hem ekonomik 
büyümeyi arttırmak, hem istihdamı arttırmak hem de sürdürülebilir bir büyüme 
oranı yakalamak için ekonomik özgürlükler noktasında düzenlemelere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Gelişmiş ülkeler bürokratik kalite, hukukun üstünlüğü, mülkiyet 
hakları, finanansal özgürlükler, demokrasi düzeyi ve yolsuzlukların azaltıl-
masında önemli aşamalar kaydetmişlerdir. Gelişmekte olan ülkeler ise aynı 
reformların gerçekleştirilmesi, söz konusu iyileştirilmelerin arttırılması duru-
munda DYY için daha cazip konumda olacaktır. Çünkü çok uluslu şirketler için 
gelişmekte olan ülkeler vergi, teşvikler, yasal düzenlemeler ve standartlar açısın-
dan maliyet avantajları bulundurmaktadır. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler 
bu durumu da göz ardı etmeyecek şekilde ekonomik işleyişlerde etkin, şeffaf ve 
adil bir mekanizma oluşturmalıdırlar. Son olarak, gelişmekte olan ülkeler için 
önemli bir diğer husus yukarıda bahsedilen avantajlarından olan vergiler 
üzerinedir. Çünkü özellikle çevre vergilerinin düşük olması nedeniyle gelen ve 
kirliliğe sebep olan DYY girişleri uzun dönemde hem o ülke hem de dünya için 
sorun teşkil edebilir. Dolayısıyla her ülkenin DYY çekmek için, temiz bir çevreyi 
göz ardı etmeyecek şekilde gerekli düzenlemeleri yapması gerekmektedir. 
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STOCK MARKETS, BANKS, CAPITAL FLOWS AND ECONOMIC GROWTH: 
PANEL EVİDANCE FOR APEC COUNTRIES 

Res. Ass., Elanur TÜRKÜZ* 

Abstract 

The APEC country group, has achieved a high level of financial development due 
to the substantial trade integration during the 1990s. When APEC was first es-
tablished, its main goal was to promote and improve economic cooperation 
across the Asia-Pacific region. Specifically, its objective was to promote a more 
open and freer environment for trade and investment among its member econo-
mies while promoting economic growth. Lately, it included financial develop-
ment and regional integration among its objectives. There has been a vast litera-
ture using economic growth models nonetheless there has been very limited em-
pirical work conducted on APEC. This paper investigates the impact of stock mar-
kets, bank sector and capital flows on economic growth among the Asia-Pacific 
Economic Cooperation (APEC) countries. Specifically, it investigates whether the 
financial sector development and liberalization in stock markets, bank sector 
and capital flows facilitate high growth in the member countries.  

This study is examined with panel annual data of APEC countries within the pe-
riod 1993-2014 by Panel Vector Autoregression (VAR) techniques. The co-move-
ment of the stock market, bank and capital flow aspects is explained by interpret-
ing the impulse – response functions and variance decomposition in order to in-
vestigate short and long run dynamics. This study attempts to contribute to the 
existing literature by investigating the economic growth among APEC countries 
by considering the potential effect of stock markets, banks and capital flows  by 
estimating the Panel VAR.  

Keywords: Financial Development, Economic Growth, APEC Countries 

1. Introduction  
The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)† represents a potentially large-
scale trade area. Considering many APEC countries experiencing extraordinary 
economic growth in the recent years economists, researchers and policy analysts 
have given considerable attention to the economic growth of the cooperation 
countries. When APEC was first established, its main goal was to promote and 
improve economic cooperation across the Asia-Pacific region. Specifically, its ob-
jective was to promote a more open and freer environment for trade and invest-
ment among its member economies while promoting economic growth. Lately, it 
included financial development and regional integration among its objectives. 
The co-operations collective efforts have contributed unrivaled significant 
growth and rapid economic development after being established in 1989 and has 
promoted free open trade and investment. Furthermore the APEC country group, 

                                                           
* Corresponding author, Istanbul Kultur Universitesi, Atakoy Kampusu 4.Kat, Iktisadi ve Idari Bilimler 
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has achieved a high level of financial development due to the substantial trade 
integration during the 1990s (Tang, 2006:1889). There are many reasons of 
APEC’s unprecedented economic performance that deserve attention. The dra-
matic growth has been accompanied by the growth of finance and service indus-
tries. The industrial composition has changed and the volume of international 
flows speaking for both trade and investment have shown an increasing trend. 
APEC has contributed to the progressive reduction of tariffs and other barriers 
to trade in the region over time, leading to the expansion of economic growth 
and international trade in the region (USTR,2017) and has taken concrete steps 
towards the realization of a Free Trade Asia-Pacific (FTAAP).  

 
Table 1. GDP Growth (annual percent), 2015 

 

In 2015, the APEC region slightly outperformed the rest of the world (ROW) in 
terms of real GDP growth, growing 2.7% as compared to the ROW’s 2.2% growth. 
However, real GDP growth in Brunei Darussalam and Russia contracted due to 
the impacts of declining oil prices (APEC Policy Support Unit,2016:4).  

APEC has grown to become a dynamic engine of economic growth and one of the 
most important regional forums in the Asia-Pacific. Its 21 member economies 
are home to around 2.8 billion people and represent approximately 59 per cent 
of world GDP and 49 per cent of world trade in 2015. As a result of APEC’s work, 
growth has soared in the region, with real GDP increasing from USD 16 trillion in 
1989 to USD 20 trillion in 2015. Meanwhile, residents of the Asia-Pacific saw 
their per capita income rise by 74 per cent, lifting millions out of poverty and 
creating a growing middle class in just over two decades. Since 1989, APEC’s role 
in facilitating regional integration has proven essential to promoting trade and 
economic growth in the Asia-Pacific. For example, reducing trade barriers be-
tween members, harmonizing standards and regulations, and streamlining cus-
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toms procedures have enabled goods to move more easily across borders. To im-
prove behind-the-border barriers to trade, APEC has been working to foster 
transparency, competition and better functioning markets in the Asia-Pacific 
through regulatory reform, improving public sector and corporate governance, 
and strengthening the legal infrastructure. To support sustainable economic 
growth in the Asia – Pacific region, APEC has built a dynamic and harmonious 
community by decreasing the number of obstacles in trade, reducing tariffs 
across APEC nations, encouraging the flow of goods, services, capital and tech-
nology by market transparency (APEC,2017). According to APEC policy brief 
analysis of Kuriyama and Andreas (2014) data shows that APEC region is one of 
the most vibrant and dynamic communities in the world. While the development 
has been happening all over the world, the interdependence among economies 
is seen more vividly in APEC. Regarding their unusual growth this paper aims to 
investigate if the cooperation could continue its expanding growth in the short 
run and examine whether the growth effect may depend on the level of stock 
markets and banking sector development.  

The relationship between financial development and economic growth has re-
ceived a considerable amount of attention in recent theoretical and empirical lit-
erature. When we look at the studies that explain the relationship between finan-
cial development and economic growth, it is seen that some studies claim that 
there is no relation between financial development and economic growth and 
some studies claim to be opposite. Numerous potential growth determinants 
have been identified over the years, but mapping reliable channels of growth has 
been a major problem for analysis (PIIE, 2017). Although there has been a vast 
literature on economic growth many empirical studies have found various find-
ings due to the subject this paper investigates whether financial development 
promotes economic growth by three main aspects: stock markets, capital flows 
and the banking sector. While most studies have confirmed that stock markets 
and the banking sector have a positive impact on economic growth, with the im-
portance of financial liberalization in the markets capital flows have also become 
significantly important. Although stock market development is a common fea-
ture of financial and economic development, many analysts view stock markets 
in developing countries as "casinos" that have little positive—and potentially a 
large negative— impact on economic growth (Demirgüç-Kunt and Levine, 
1996:229). Almost all empirical growth studies have shown that that open econ-
omies grow faster than closed economies. The conclusions are partly based on 
the claim that outward-oriented economies consistently have a higher growth 
rate than inward-oriented countries. It is argued that trade openness and trade 
liberalization packages bring many economic benefits. Trade is considered not 
only a device for achieving productive efficiency, but also an “engine of growth” 
(Bahmani et al., 1999:557). Even though capital is the oldest known determinant 
of economic growth accumulate more capital and grow faster, investment with-
out openness would produce immediate growth but would be disastrous for 
growth in the long term (PIIE, 2017). Levine (2001) argues that the liberalization 
of the financial markets across countries may encourage the capital flows and 
thus increase stock market liquidity. Banks, stock markets and investment banks 
enhance growth by promoting the efficient allocation of investment through 
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channels (Gregorio, Guidotti, 1995:435). In addition to their being means in mon-
etary policy and monetary control, banks are effective in creating a stable macro 
economy (Turgut, Ertay, 2016:1). This study attempts to contribute to the liter-
ature by exploring if the growth effect may depend on the level of stock markets, 
banking sector development and capital flows with a Panel VAR analysis. 

2. Literature  

The previous studies have discussed the relationship between financial develop-
ment and economic growth both theoretically and empirically. No consensus has 
been reached about this relationship and the determinants of economic growth. 
The first studies on behalf economic growth started with Bagehot (1873) and 
Schumpeter (1911). According to Schumpeter (1911) the banking sector has an 
important role by easing credit constraints and information The study states that 
a well-functioning banking system will financially support investors and techno-
logical innovations. Goldsmith (1969) comes to the conclusion with a study of 35 
countries between the year 1860-1963 that the size of financial system is closely 
related to economic growth. The findings of Rubini and Martin (1991) are that 
growth is negatively correlated with bank reserves and financial repression has 
negative consequences on growth. Atje and Jovanovic (1993) have studied 94 
countries in the 1960-1985 period and found that both stock exchange market 
and bank credits effect economic growth positively. The theoretical work of Ob-
stfeld (1994) reveals that liquid stock markets are associated positively with eco-
nomic growth. Jayaratne and Strahan (1996) have analyzed 50 US states with a 
panel regression model for time setting of 1972-1992 and found that the in-
crease in the quality of bank loans caused economic growth to grow faster.  Ac-
cording to the study Demirgüç-Kunt and Levine (1996) carried out with a 44 
cross country analysis of industrial and developing countries between the years 
1976-1993 to analyze general characteristics of stock markets development and 
financial intermediaries. Results suggest that policymakers should push stock 
market development by removing impediments to stock markets such as tax, le-
gal, and regulatory barriers. Levine and Zervos (1998) find positive correlation 
between stock markets and banking sector. They conclude that stock market and 
banking sector improvement lead to higher economic growth. Phylaktis (1999) 
argues that the Pacific Basin region countries are closely linked with world fi-
nancial markets in terms of capital market integration as a result of the time se-
ries impulse-response analysis which sample periods varied from country to 
country. The open trade policy with low restrictions in the investment flow has 
contributed to the high degree of financial liberalization. Phylaktis and Ravaz-
zolo (2002) results indicate that the APEC countries have become stronger dur-
ing the 1990s while most of the pacific countries have increased their investment 
flows through stock market liberalization. Manning (2002) analyzed data from 
nine Asian equity markets at weekly and monthly frequencies over an 11 year 
period with Johansen VAR approach. Following rapid development in trade lib-
eralization findings clarify that financial markets have become highly integrated 
in the East Asian countries Caporale et al. (2004) investigates the causality be-
tween stock markets, financial development and economic growth with a group 
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of seven countries covering the period 1977:1 – 1998:4 with VAR analysis. Re-
sults suggest that a well-developed stock market can foster economic growth in 
the long run by promoting growth with faster capital accumulation and better 
resource allocation. Tang (2006) carried out a study by expanding the conven-
tional growth models and examined 14 APEC countries within the period 1981-
2000. Panel regression techniques were used to estimate the modified growth 
model. Results indicate that even though the stock market development has no 
impact on capital flow increase among the APEC countries, well-functioning 
banking sector would boost economic growth. Naceur and Ghazouani (2006) 
have researched the link of stock markets, banks and economic growth with an 
unbalanced panel data set of 11 MENA region countries between the period 
1979-2003. The Panel GMM results show no significant relationship between the 
stock markets, banks and economic growth. The results are linked to the under-
developed financial systems in the MENA region. Naceur et al. (2008) develops 
their former study with a panel data set of 11 MENA countries between the pe-
riod 1979-2005. The empirical results of the panel regression with short run 
dummy variables indicate that stock market liberalization has no effect on eco-
nomic growth, whereas the impact on stock market development is negative in 
the short run but turn positive in the long run. Seetanah et al.(2016)  investigate 
the link between trade flows and economic growth and reveal the causality of 
the determinants in 20 African countries with Panel VAR models between the 
2007-2014 period. Hassan and Yu (2011) investigated panel data set of 168 
countries sorted according to their income level. The causality analysis shows 
that there is positive correlation between financial integration and economic 
growth in developing countries while short run bilateral causality is encountered 
in some countries. Aric (2015), studies the determinants of savings in 16 APEC 
countries within the period 2000-2013 with panel regression and has found neg-
ative effects of financial depth. Turgut and Ertay (2016) has researched the cau-
sality link between banking sector and economic development while determin-
ing the long term relationship with a cointegration analysis. The study is carried 
out between the period 2003:1-2013:4 and findings present that banking sector 
plays an important role in economic growth.  

3. Data and Variables 

This study aims to investigate whether the financial development of the banking 
sector, stock markets and capital flows would promote economic growth among 
the APEC* countries with annual data between the periods of 1993-2014. The 
dependent variable is the growth rate of per capita GDP (GROWTH). A conven-
tional variable to measure the banking sector development is Bank Credits 
(BCREDIT) which measures the credits issued to the private sector, as opposed 
to the credit issued to governments and other public enterprises (Levine and 
Zervos, 1998:542). Data were taken from the Global Financial Indicators (GFI) of 
World Bank Dataset. The common indicator to measure stock market is Stock 
Market Capital (SCAPITAL) which is calculated by the total value of all listed 
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laysia, Mexico, New Zealand, Papua New Gina, Peru, Phillipines, Singapore, Thailand, United States. Other 
countries were omitted due to their data unavailability. 
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shares in a stock market as a percentage of GDP. Data were taken from the GFI of 
the World Bank Dataset. The final indicator is the Capital flow openness 
(CFLOW) which is measured by the inflows of foreign direct investment and 
portfolio investment to GDP. Data was collected from the World Development 
Indicators (WDI) of World Bank Dataset. The total of export and import shares 
in the GDP is to measure trade openness (TRADE). The data was also taken from 
WDI.  

4. Econometric Methodology and Results  

A univariate autoregression is a single-equation linear model in which the cur-
rent value of a variable is explained by its own lagged values (Sims, 1980). VAR 
models are theory free models. Each variable is in turn explained by its own 
lagged values, plus current and past values of the remaining variables. This sim-
ple framework provides a systematic way to capture rich dynamics (Stock and 
Watson, 2001:101). Holtz-Eakin, Newey and Rosen (1988) were the first to de-
velop the traditional time series model of Sims (1980) as a Panel Vector Auto-
regression (PVAR) model within the framework of Chamberlain (1983) GMM 
method.  A PVAR model which treats all the variables in the system as endoge-
nous while allowing for unobserved individual heterogeneity can be expressed 
in the following way: 

𝑦𝑖𝑡 = 𝜇0 + 𝛤1𝑦𝑖𝑡−1 +⋯+ 𝛤𝑘𝑦𝑖𝑡−𝑘 + 𝑓𝑖 + 𝜆𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Here 𝛤𝑗 is the parameter vector matrix and 𝜆𝑡 the time effects. In applying the 

VAR procedure to panel data, we need to impose the restriction that the under-
lying structure is the same for each cross-sectional unit. Since the constraint is 
likely to be violated in practice, one way to overcome the restriction on parame-
ters is to allow for “individual heterogeneity” by introducing fixed effects which 
is donated by 𝑓𝑖  in the equation. 

The PVAR model must meet certain conditions before prediction. Andrews and 
Lu (2001) proposed consistent moment and model selection criteria (MMSC) for 
GMM models based on Hansen’s (1982) J statistic of over-identifying restrictions 
(Ambrigo and Love, 2015:5). It is expected that the proposed information crite-
ria would minimize the (p,q) vector. The information criteria calculated in this 
direction are as follows: 

𝑀𝑀𝑆𝐶𝐵𝐼𝐶,𝑛(𝑘, 𝑝, 𝑞) = 𝐽𝑛(𝑘
2𝑝, 𝑘2𝑞) − (|𝑞| − |𝑝|)𝑘2 ln 𝑛 

𝑀𝑀𝑆𝐶𝐴𝐼𝐶,𝑛(𝑘, 𝑝, 𝑞) = 𝐽𝑛(𝑘
2𝑝, 𝑘2𝑞) − 2𝑘2(|𝑞| − |𝑝|) 

𝑀𝑀𝑆𝐶𝐻𝑄𝐼𝐶,𝑛(𝑝, 𝑞) = 𝐽𝑛(𝑘
2𝑝, 𝑘2𝑞) − 𝑅𝑘2(|𝑞| − |𝑝|) ln 𝑙𝑛 𝑛 ,𝑅 > 2 

The fact that the dynamic relations investigated in the VAR analysis are not real-
ized with the coefficient interpretations. This reduces the importance of the sig-
nificance and signs of the parameters. Impulse-response and variance decompo-
sition analyzes are conducted to investigate structural changes. Impulse-re-
sponse functions reflect the effect of one standard deviation shock in the random 
error terms on the present and future values of the endogenous variables. In 
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other words, an impulse-response analysis analyzes the impact of a random 
shock on other variables in the system and thus plays an important role in guid-
ing economic policy. Variance decomposition is a structural analysis that aims to 
reveal the mutual relationship between variables by showing what percentage 
of a shock in a variable in itself, and what percentage is derived from other vari-
ables. The estimated PVAR model takes place in the direction of the choice of the 
optimal lag length for each variable itself, the establishment of the model, the 
causality relationship, stability analysis, variance decomposition and impulset-
response analysis. 

Before moving on to the PVAR analysis it is necessary to investigate the stability 
of the variables. In order to conduct the panel unit root analysis of the variables 
the choice of the panel unit root test to be applied is closely related to whether 
there is cross sectional dependency between residuals of the cross sectional 
units forming the panel. Therefore , Pesaran (2004) Cross-Section Dependence 
(CD) Test was conducted to examine if there is cross sectional dependence be-
tween cross sections. Results are tabulated in Table.2.  

Table.2 Pesaran (2004) Cross-Section Dependence (CD) 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑒𝑠𝑡𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠  𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 

𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻17.350.000 
𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸15.990.000 
𝐵𝐴𝑁𝐾𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇9.750.000 
𝑆𝑇𝑂𝐾𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿16.730.000 
𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝐹𝐿𝑂𝑊1.210.228 

𝑇𝑒𝑠𝑡𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐: 𝑪𝑫𝑳𝑴
∗ = √

𝟏

𝑵(𝑵 − 𝟏)
∑ ∑ (𝑻�̂�𝒊𝒋

𝟐 − 𝟏

𝑵

𝒋=𝒊+𝟏

)

𝑵−𝟏

𝒊=𝟏

 

𝑇ℎ𝑒𝑛𝑢𝑙𝑙ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡ℎ𝑒𝑠𝑖𝑠:𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 

According to the results in Table.2 it is evident that the null hypothesis is rejected 
at 1% significance level for all variables except CFLOW. Thus cross sectional de-
pendence is present for all variables except CFLOW. Therefore the CADF (cross-
sectional Augmented Dickey Fuller) test which considers cross sectional depend-
ence by Pesaran (2007) is conducted for GROWTH, TRADE, BCREDIT and 
SCAPITAL while the stationarity of CFLOW will be investigated with Breitung 
(2000). The results of the test are tabulated below in Table.3. 
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Table.3 Results Panel Unit Root Tests 

Pesaran  (2007) CADF Test    

Variables                                     z- bar  test statistics                    p-value    
               Level    
GROWTH                                        -4.656***                                                   0.000 
TRADE                                             1.481                                                          0.931 

   

BCREDIT                                         1.498                                                          0.933    
SCAPITAL                                       0.799                                                          0.788    
               First Difference    
∆TRADE                                          -6.673                                                         0.000    
∆BCREDIT                                      -3.265                                                         0.001    
Breitung (2000) Test    
               Level                    
CFLOW                          -4.2320***                                                 0.000    
(i) ***states that test statistics are not unit rooted according to 5% significance level. 
(ii) Both fix and trend were included in the test equations. 
(iii) The null hypothesis: panels contain unit roots 
(iv) Critical values obtained from Pesaran (2007) 

   

The test statistics in Table.3 were compared with the critical values obtained 
from Pesaran (2007).  The results declare that both GROWTH and CFLOW varia-
bles are stationary at level. In other words, the null hypothesis stating both var-
iables are stationary is rejected. TRADE, BCREDIT and SCAPITAL were found to 
be non stationary as a result of rejecting the null hypothesis. Whereas the first 
differences show that ∆TRADE, ∆BCREDIT and ∆LSTOKCAPITAL are found sta-
tionary by rejecting the hypothesis. As a result GROWTH and CFLOW ~ I(0) while 
TRADE, BCREDIT and SCAPITAL ~ I(1).  The Panel VAR is estimated to analyze 
the dynamic relationships in the short term for the variables considered above. 
Causality between variables will be examined following by estimation of the 
PVAR models, Impulse Response analysis and Variance Decomposition.  The re-
sults of the Granger causality Wald tests for each equation of the underlying 
PVAR model are presented in Table.4. 
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Table.4 Panel Granger Causality results 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑜𝑓 
𝐶𝑎𝑢𝑠𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝝌𝟐𝑡𝑒𝑠𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒𝑠 

 

∆𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸
→ 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻2.6170.106𝐷𝑜𝑒𝑠𝑛𝑜𝑡𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒 

∆𝐵𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇 → 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻47.6940.000 ∗∗
∗ 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠 

∆𝑆𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 → 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻198.3420.000 ∗∗
∗ 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠 

∆𝐶𝐹𝐿𝑂𝑊 → 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻17.4950.000 ∗∗
∗ 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠 

𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻 → ∆𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸67.3630.000 ∗∗
∗ 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠 

 

∆𝐵𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇 → ∆𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸16.0390.000 ∗∗
∗ 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠 

 

∆𝑆𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 → ∆𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸141.9290.000 ∗∗
∗ 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠 

 

∆𝐶𝐹𝐿𝑂𝑊 → ∆𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸23.5970.000 ∗∗
∗ 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠 

𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻 →∆𝐵𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇247.2200.000 ∗∗
∗ 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠 

∆𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸 → ∆𝐵𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇22.2920.000 ∗∗
∗ 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠 

 

∆𝑆𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 → ∆𝐵𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇18.9990.000 ∗∗
∗ 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠 

∆𝐶𝐹𝐿𝑂𝑊
→ ∆𝐵𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇0.0320.858𝐷𝑜𝑒𝑠𝑛𝑜𝑡𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒 

𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻 → ∆𝑆𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿125.9660.000 ∗∗
∗ 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠 

∆𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸
→ ∆𝑆𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿3.0080.083𝐷𝑜𝑒𝑠𝑛𝑜𝑡𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒 

∆𝐵𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇 → ∆𝑆𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿35.5780.000 ∗∗
∗ 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠 

∆𝐶𝐹𝐿𝑂𝑊 → ∆𝑆𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿19.7690.000 ∗∗
∗ 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠 

 

𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻 → ∆𝐶𝐹𝐿𝑂𝑊60.6670.000 ∗∗
∗ 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠 

∆𝑇𝑅𝐴𝐷𝐸
→ ∆𝐶𝐹𝐿𝑂𝑊1.6370.201𝐷𝑜𝑒𝑠𝑛𝑜𝑡𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒 

∆𝐵𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇 → ∆𝐶𝐹𝐿𝑂𝑊8.7150.003 ∗∗
∗ 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠 

∆𝑆𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 → ∆𝐶𝐹𝐿𝑂𝑊138.0110.000 ∗∗
∗ 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠 

 

(𝑖)𝑇ℎ𝑒𝑛𝑢𝑙𝑙ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡ℎ𝑒𝑠𝑖𝑠:𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒𝑖𝑠𝑛𝑜𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 
𝑖𝑖)𝑇𝑒𝑠𝑡𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠𝑤𝑒𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝝌𝟐. (𝑖𝑖𝑖)  ∗∗∗ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑠𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡5% 

 

The panel granger causality results in Tablo.4 indicate that other than ∆TRADE 
all variables granger cause GROWTH. There is a unilateral causality between 
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∆TRADE and GROWTH, ∆CFLOW and ∆BCREDIT, ∆TRADE and ∆SCAPITAL, 
∆TRADE and ∆CFLOW.  In order to estimate a PVAR model, the appropriate lag 
length was chosen by the criteria proposed by Andrews and Lu (2001). Results 
are tabulated in Table.5.  

Table.5.  Panel VAR optimal lag length results 
Lag            CD             J              Jpvalue                MBIC                 MAIC               MQIC 

1             0.4472        92.7596       0.0803              -313.1138              -57.2403          -160.5233     
2             0.8923        56.8940       0.1595              -210.6882              -40.1059          -108.9613 
3             0.9412        32.8238       0.1355              -102.4673             -17.1761           -51.60384 

     

According to Table.5 the models should be estimated using only one lag since it 
has the smallest MBIC, MAIC and MQIC values. The following analysis concerns 
the PVAR model which has been estimated with GMM which is a suitable way to 
obtain efficient estimators by reason of the added lagged values. The results of a 
lagged one PVAR models is tabulated in Table.6. 

Table.6 Main Results  of a 5- variable PVAR model 
𝑮𝒓𝒐𝒘𝒕𝒉𝒕  
∆𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆𝒕∆𝑩𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒕∆𝑺𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒕𝑪𝒇𝒍𝒐𝒘𝒕 

𝑮𝒓𝒐𝒘𝒕𝒉𝒕−𝟏               -0.8562              -3.5970                1.7149               -13.5595             -1.0054 
∆𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆𝒕−𝟏               -0.0277              -0.0662               -0.0972               -0.3776               -0.0272 
∆𝑩𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒕−𝟏            -0.1938              -0.3944               -0.7251               -2.2461               -0.0999 
∆𝑺𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒕−𝟏            0.0406               0.1589               -0.0255               -0.2712                 0.0491 
𝑪𝒇𝒍𝒐𝒘𝒕−𝟏                  0.1892              -0.8082                 0.0095               -3.4914                0.9941 

    

Prior to estimating Impulse-Response and Variance Decomposition, the stability 
condition is checked. The roots of the companion matrix and Eingenvalues ma-
trix of the estimated coefficients are given respectively in Figure.1 and Table.7. 

Figure.1 Roots of the companion matrix 

 

                        Note: All root are in the companion matrix 
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The resulting Table.7 and Figure.1 of eigenvalues confirm that the estimates are 
stable.  Furthermore it could be said that the PVAR model fulfills the stability 
conditions. 

Table.7 Eingenvalue stability condition 
Eingenvalue 
Real               Imaginary Modulus  
 0.8759769                   0                                                               0.8759769   
-0.1468619             0.5616867  0.580569   

-0.1468619             0.5616867 
 0.3091727            -0.3915008 
 0.3091727             0.3915008 

 0.580569 
0.4988593 
0.4988593 

  

Note: All eingenvalues are below one.  

To analyze the dynamic effects of a PVAR analysis, the direct and indirect effects 
between stock markets, bank sector and capital flows are investigated. The or-
thogonalized impulse-response functions (IRF) which show the response of one 
variable of interest (i.e. BCREDIT) to an orthogonal shock in another variable of 
interest (i.e. LGROWTH). By orthogonalizing the response we are able to identify 
the effect of one shock at a time, while holding other shocks constant (Love and 
Zicchino, 2006: 192). The IRF confidence intervals are computed using 200 
Monte Carlo draws based on the estimated PVAR model. The impulse-response 
charts of the PVAR model with a 5% error band are shown in Figure.2. 

Figure.2 Impulse – Response Functions 
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The general results are discussed first before proceeding to the ones of particular 
interest. Growth increases in response to a trade shock while it decreases in re-
sponse to bank credits. During the entire period, the reaction of growth in re-
sponse to one standard deviated impulse given to stock market capitalization is 
as decreasing by reaching it minimum level in the first period. This negative re-
sponse leaves its self to a rising trend after the second period but diminishes 
throughout the periods. The response of trade to a shock in the bank credits is 
negative during the entire period. However the response of this variable shows 
a decreasing tendency. A standard deviated shock in the bank credits has fluctu-
ated the response of the stock market capital similar to the response of trade to 
a standard deviated shock in the bank credits. Yet trade has had a difficult time 
coming to equilibrium. Even though impulse responses give information about 
the size of the stock markets, banks and capital flow through growth, they do not 
show how important these variables are in explaining growth fluctuations. In or-
der to examine the variation of the variables, the estimated variance error de-
compositions 10 periods ahead are tabulated in Table.8. 

Table.8 Variance Decomposition Results 
Response  
Variable 

Impulse Variable 

𝑮𝒓𝒐𝒘𝒕𝒉𝒕 ∆𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆𝒕∆𝑩𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒕∆𝑺𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒕𝑪𝒇𝒍𝒐𝒘𝒕 

𝑮𝒓𝒐𝒘𝒕𝒉𝒕 
                 0 
                 1 
                 2 
                 3 
                 4 
                 5 
                 6 
                 7 
                 8 
                 9 
               10 

            
 0                        0                           0                          0                        0 
 1                        0                           0                          0                        0 
 0.79571           0.01675              0.04059            0.11794            0.02898 
 0.79096           0.01605              0.03962            0.12036            0.03298    
 0.77724           0.01598              0.03855            0.12678            0.04142    
 0.77510            0.01596             0.03947            0.12770            0.04165    
0.77387             0.01588             0.04106            0.12697            0.04219    
0.77141             0.01588             0.04134            0.12772            0.04363   
0.77063             0.01587             0.04169            0.12762             0.04417  
0.77001             0.01585             0.04214             0.12750            0.04447                  
0.76938             0.01584             0.04238             0.12750            0.04487       
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Response  

Variable 

Impulse Variable 

𝑮𝒓𝒐𝒘𝒕𝒉𝒕  ∆𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆𝒕∆𝑩𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒕∆𝑺𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒕𝑪𝒇𝒍𝒐𝒘𝒕 

∆𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆𝒕 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

  0                     0                  0           0                           0  

.1855595       .8144405 0           0                          0 

.3318306        .5584744 .0144384          .0694029            .0258537 

.2942668        .4357842 .0147605          .1041795            .151009 

.2842883         .3907583 .0172989          .1150757            .1925787 

.2763097         .3794461        .0350106          .111313              .1979206 

.2730143          .3678941       .0491015          .1089759            .2010142 

.2675551           .3601781  .0549335          .1101753           .207158 

.2640938           .3555405       .0592013           .1097246          .2114398 

.2616995            .3518471       .0628259           .1091639         .2144636 

.2596142            .3488497       .0652969           .1090894        .2171497 

 

Response  

Variable 

Impulse Variable 

𝑮𝒓𝒐𝒘𝒕𝒉𝒕  ∆𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆𝒕∆𝑩𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒕∆𝑺𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒕𝑪𝒇𝒍𝒐𝒘𝒕 

∆𝑩𝑪𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒕 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

                 

        

 0                0                         0                       0                     0 

.2360724             .0050077       .75892     0                               0 

.2661252            .078237            .6429883 .0126269 .0000226 

.275913             .0747522      .566668 .0303814 .0522854 

.2502265          .0679396      .5278381 .0435741 .1104217 

.2355884         .0652549             .5154464 .0438581                .1398523 

.2255056         .0629821     .507948 .0454323 .158132 

.2177427        .0611607     .5025447 .0477052 .1708467 

.2126548        .0598218 .5001335 .0484461 .1789437 

.2091667         .0587929 .4983428 .0489047                .1847929 

.2064412         .0580226 .4965308 .04949                 .1895154 

 



556 
 

Response  

Variable 

Impulse Variable 

𝑮𝒓𝒐𝒘𝒕𝒉𝒕  ∆𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆𝒕∆𝑩𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒕∆𝑺𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒕𝑪𝒇𝒍𝒐𝒘𝒕 

∆𝑺𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒕 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10                 

 

 0            0                       0                     0                   0 

.3384503         .1504748 .0000847 .5109902                0 

.598718          .0721754 .0349941 .2564985 .037614 

.4621096       .0745272 .0281909 .2992541 .1359182 

.470559        .073269 .0319884 .2790102 .1451734 

.4621193      .0714167 .0484371 .273307                  .14472 

.4559219      .0696949 .0550567 .269862                 .1494644 

.4499349      .0687974 .0576538 .2686988 .1549151 

.4464421      .0682814 .0606987 .2668321 .1577456 

.4436266      .0678093 .0630963 .2653517 .1601161 

.4411235      .0674662 .0646023 .2645259 .1622821 

 

Response  

Variable 

Impulse Variable 

𝑮𝒓𝒐𝒘𝒕𝒉𝒕  ∆𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆𝒕∆𝑩𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒕∆𝑺𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒕𝑪𝒇𝒍𝒐𝒘𝒕 
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    0                     0                       0                      0                   
0.2500363 .0160573 .0123622 .0085693 

.7129749                 .1176925 .0830249 .0297192 

.1038384 .6657249                 .1165513 .0869349 

.0670221 .1023252 .6271665                 .1069565 

.0803756 .1133248 .0949774 .6043658 

.1045995 .0748434 .1370057 .0936536 

.5898978                  .1002157 .0713316  .147666  

.0945852 .5862014                 .0972122 .069055  

.1554005 .0939208 .5844114                .0952466  

.0673847 .1611338 .0934967 .5827382 

.0935745 .0661686 .165129                   .0935057 

.5816222                 .0923123 .0652833 .168248  

.0933946 .5807618 
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Finally, in Table.8 the variance decompositions are presented which show the 
percentage of the variation in one variable that is explained by the shock to an-
other variable, accumulated over time (Love and Zicchino, 2006: 195).By taking 
the granger causality results into consideration the results of Table.8 shows that 
80% of variability in growth results from its own disturbances while the remain-
ing results from the remainders 10 periods ahead. This confirms that growth is 
more important in explaining itself in the APEC countries. The errors predicting 
trade are sensitive to disturbances in all other variables; after 10 periods almost 
65% of trade is split between the shocks from growth (26%), stock markets 
(11%), banks (6%) and capital flows (21%). Moreover, the variance decomposi-
tion of the bank credits are also sensitive. In 10 periods of time half of the varia-
tion is mainly due to growth (20%) and capital flows (19%). The results of stock 
markets are very surprising. Although stock markets tend to explain itself in the 
first period it is seen that growth and capital flows are more successful in ex-
plaining the shocks that occur in the future periods. The success of bank loans in 
explaining the variability in the capital flows is seen to increase after the 6th pe-
riod whereas at the end of the 10th period 10% of the remaining 40% is ex-
plained by growth. To sum up, for the 14 APEC countries growth is driven by its 
own shocks and influenced by its past values.  

Conclusion  

The goal of this study was to examine the determinants of economic growth in 
14 APEC countries. In accordance with the broad literature this study was con-
ducted with a panel vector autoregression (VAR) approach to contribute to the 
existing literature on APEC countries. Before estimating a PVAR model the sta-
tionarity of the variables were determined by paying attention to cross-sectional 
dependency. Causality between variables were examined and both bilateral and 
unilateral causality was found between variables. By using impulse-response 
functions and variance decomposition, the response of one variable of interest 
to an orthogonal shock in another variable of interest and the decompositions of 
the shocks were investigated respectively. It is found that the majority of the 
APEC countries’ growth is due to their lagged growth rates. Stock market capi-
talization has the highest effect on growth in the long run among other variables 
while only has a boosting effect of one period in the short run. Findings present 
that stock markets play an important role in economic growth which are con-
sistent with Obstfeld (1994), Demirgüç-Kunt and Levine (1996) Levine and Zer-
vos (1998), Phylaktis and Ravazzolo (2002) etc.  
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EXPLAINING THE EURO CRISIS WITH THE CONCEPTS OF 
ACCOUNTABILITY, REPRESENTATION AND CONTROL 

Osman Nuri ŞAHİN1, İslam ALTUN1* 

 

Abstract 

After accounting and auditing scandals accounting field gain more importance. In 
this context studies on accounting are increasing. Studies aimed to investigate and 
explain the economic developments and events in the view of accounting science 
will be useful and contribute to existing literature.  

The aim of the study is to discuss whether the concepts of accountability, represen-
tation and control can help   explain the Euro crisis. 

Keywords: Euro Crisis, Accountability, Representation, Control  

1. INTRODUCTION 

In the new global economy, accounting has become a central issue for people, 
companies and Governments to encounter in today’s global economic situations. 
The current economic condition of the world requires an extremely effective ac-
counting system to control and manage the economy in these turbulent times. 
Over the past century there has been a dramatic increase in economic problems. 
One of them is Eurozone crisis. The past decade, Eurozone countries have faced 
a significant number of severe economic crises, which include banking, debt and 
growth crisis. The main reason of the Eurozone crisis is lack of accurate account-
ing and financial analysis.  

The aim of this study is to explain the Eurozone economic crisis by explaining the 
accounting, which consists of accountability, representation and control. The 
study also explaining the the concept of accountability, representation and con-
trol. The first section of this study will examine the concepts of accounting, ac-
countability, representation and control. In the second part and third part, the 
Eurozone crisis will be mentioned and it will then go on to the effect of account-
ing on the Eurozone crisis to clarify the Eurozone financial crisis. 

2. CONCEPTUAL FRAMEWORK 
2.1. Accounting 

Accounting has an extraordinarily crucial role at international economic level be-
cause it includes momentous information, which is based on financial data (Ro-
man, 2010). According to the American Institute of Accounts’ Committee on Ter-
minology, “Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a 
significant manner and in terms of money, transactions and events which are, in 
part at least, of a financial character, and interpreting the result thereof” (Young, 
2006; Grady, 1965). 
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The main function of accounting is preparing financial statements for business 
managers, investors, creditors, Governments (Young, 2006; Sanders, Hatfield, 
and Moore, 1938). In the same way, Paton and Littleton (1940) state that inves-
tors, employees, consumers and the Government are interested in the financial 
statement (Young, 2006). Therefore, business managers need the information of 
accounting to plan, control and organise the company (Young, 2006; Meigs and 
Johnson, 1967). All in all, a financial statement is extremely important for busi-
ness managers, creditors, investors, Governments, public, employees and con-
sumers to plan and make a decision. 

2.2. Accountability 

Accountability is one of the most primary and most often used expressions in the 
current global economy. The term of accountability has regularly changed, and 
its basis came from the financial accounting which is based on control of the 
money. The most often recognised meaning of accountability in today’s global 
economic world is answerability and enforcement (Rabrenovic, 2009). There-
fore, accountability is a relationship between two players who are an actor and 
accountor and they are characterised by answerability and enforcement. The ac-
tor has a responsibility to explain and to justify actions or conduct and the ac-
countor is responsible to ask questions and judge the responsible actor and then 
the responsible player may face consequences. (John, 2009; cited Schedler, 
1999). “The practice of accounting institutionalises the notion of accountability; 
it institutionalises the rights of some people to hold others to account for their 
actions” (Roberts & Scapens, 1985). However, financial accountability focuses on 
responsibility and the control of public economy. It means that financial account-
ability controls how the public money is used (Rabrenovic, 2009).  

When accountability started, its main focus was increase the public governance’s 
efficiency and effectiveness, then it became the key player of good governance. 
Firstly, it started in the USA (Bovens, 2007; Dubnick, 2005) and its popularity 
increased in the EU. Now, accountability is described as a mechanism that cre-
ates highly effective and powerful institutions to explain and illuminate the pub-
lic about actions and conduct (Bovens, 2007; Mulgan, 2006). Thus, accountability 
creates reliability, fidelity, honesty and confidence in the public mind, so it is one 
of the most crucial notions that no one can deny and be against. The early exper-
iments show that accountability consists of rules, data and records (Hoskin and  
Macve, 1988); also accountability covers various other distinct concepts, such as 
transparency, equity, democracy, efficiency, responsiveness, responsibility and 
integrity (Bovens, 2007; Dubnick, 2005). 

Coleman and Porter (2000), Oakerson (1989), Woods (2001) state that account-
ability has four core components (John, 2009): 

 Transparency, information should be available anytime for the public to in-
vestigate.  

 Answerability or justification, all actions should illuminate the public with 
clear and reasonable answers. 

 Compliance, actions and results should be observed and evaluated with 
combined finding reports. 
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 Enforcement or sanctions, law sanction should be taken for losses in com-
pliance, justification, or transparency. 

In addition, Schedler (1999) mentions that accountability has a tremendously 
vital role to monitor and control Government actions so that it is a formalised 
means of control and feedback. To sum up, there are four crucial questions to be 
asked and answered for healthy feedback and controlling the action. By whom 
are accounts to be controlled, who is responsible for conduct, accountable for 
what? And why is the responsible actor compelled and how is it measured 
(Bovens, 2007). 

2.3. Representation 

Representation helps people to understand the accounting principle rationally 
and logically, also it enables the improvement of people’s decision quality. Ac-
cording to Mouritsen (2011) representation collects different things, which can-
not been understood easily such as a diagram of market share, graph of share 
price, and number of employees. Thanks to representation many things in the 
world become one expression, but it is not an exact copy of the world because it 
explains the world in one expression and presents them to the people. At this 
point Hacking states “There must be some representation of the world that is 
altered by new information” (Lilley et all, 2007). Thus, people can easily under-
stand all part of the represented world that is divided from each other. Before 
the use of financial statements for representation, different things were used by 
people through history. Firstly, plain clay tokens in 8000 BC, secondly complex 
tokens in 4400 BC, thirdly incised tablets in 3300 BC, then before the financial 
statement, double-entry systems were used after 1494 for representation.  

Zubof (1988) stated that representation has three different aspects which are 
consisted of displacement, abbreviation, and remote control.  

 Abbreviation: complex things are made as one expression and understand-
able reality. 

 Remote control: basic human relation with the machine and material are 
finished and codes, devices, symbols can be used instead of from long dis-
tance. 

 Displacement: organisation of separate items is replaced by informational 
systems and they are gathered in a safe area. (Lilley et all, 2007). 

Representation does not collect and symbolise different things, it also presents 
them to people, so the main function of representation is preparing financial 
statements and informing business managers, investors, creditors, Governments 
about the financial situation. Paton and Littleton (1940) state that investors, em-
ployees, consumers and the Government are interested in the financial state-
ment (Young, 2006), because they need the information of accounting to plan, 
control and organise the company (Young, 2006; Meigs and Johnson, 1967). All 
in all, accounting representation provides information for decision makers, and 
it reduces the uncertainty (Garseth-Nesbakk, 2011) thus financial statements 
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help the business manager, creditor, investor, government, public, employee and 
consumer to plan and make a decision. 

2.4. Control 

Control is located at the central point of all human organisations (Otley and 
Berry, 1980). There is no commonly recognised definition of control, but the 
common idea of control is that pointed out by Webster’s dictionary; control is a 
procedure of leading, regulating and organising the production, management 
and other business events to reach the business objectives (Otley and Berry, 
1980). According to Smith who cited Anthony (1965), management control is the 
process whereby resources are attained and used effectively and proficiently in 
order to reach the organisation’s target (Langfield-Smith, 1997). Also, Otley and 
Berry (1980) state that control is the monitoring of activities which take action 
to acquire the anticipated end. Therefore, a control system is exceedingly crucial 
for monitoring activities and observing the budget and output; also it is essential 
for the formulation and implementation of organisational purposes (Simon, 
1987). So, a control system prepares the organisation for a  new situation, and it 
enables them to reach organisational purposes easily. 

Controls have been classified into different types. At that point, Langfield-Smith 
(1997) states that many scholars have used the different type of control in their 
researches. For instance, “administrative and social controls” (Hopwood, 1976), 
“output and behaviour controls” (Ouchi (1977), “market, bureaucracy and clan 
controls” (Ouchi 1979), “action and personnel controls” (Merchant, 1985), “for-
mal and informal controls” (Anthony et all. 1989). However, Otley and Berry say 
that control has two different type of dimension. First of them is domination, 
which coordinates the organisation by use of power, the second one is ruling and 
monitoring of the organisational activities. The main aim of the control is get 
ready and organise the company to reach its aim by the new strategy for com-
petitive atmosphere. Wildavsky (1973) mentions that planning has a great role 
for future control; he claims that thanks to future plans, most parts of the com-
plex environment could be controlled easily. Furthermore, future plans allow 
feedback of activities and this feedback is a hugely beneficial opportunity to plan 
new extra activities in a competitive environment. Thus, it could be said that the 
control system is vital for all human organisations. 

Until now, accounting, accountability, representation and control mentioned af-
ter that Euro crisis will be held, also the effect of the accounting (accountability, 
representation and control) on the Eurozone crisis will be discussed, and thus 
this essay will show the explaining of Eurozone crisis by the concept of account-
ability, representation and control.  

3. EUROZONE CRISIS 

In the 1990's a common currency was decided by the European countries’ lead-
ers. Then a single currency was launched by European Central Bank in 1999 so, 
the common currency has been used for business transaction after 1999 and 
then it has been used by all citizens after January 1st, 2002, and it replaced the 
domestic currencies. After that the Eurozone has used a single currency for their 
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all transactions and for their daily life (Arestis and Sawyer, 2012). The Eurozone 
consists of the 17 European countries and they use the Euro as an official cur-
rency (Cabannes, 2012). 

The financial performance of the Eurozone countries has changed gradually and 
their economic growth has decreased, and their unemployment rate has in-
creased. Now some countries’ economic growth is under 0 and their unemploy-
ment rate over 20 %. Therefore, financial crisis came to our life because of some 
Eurozone countries that have lost their financial control, and Eurozone econo-
mies faced the financial crisis. This economic crisis began in Greece and it spread 
to other countries including Ireland, Spain, Portugal and Italy (Pettinger, 2012). 
Economic difficulties in the Eurozone are not surprising because Euro-area coun-
tries were violated and in trouble for eleven years. However, economic troubles 
were at a reasonable level between 1999 and 2008 and countries’ revenues cov-
ered their expenditure but, after the summer of 2008, the economic situation in 
the Eurozone changed dramatically because Euro countries faced global eco-
nomic recession. Thus, the budget deficit became double in some countries, also 
the public debt broke the record (Prokopijevic, 2010). Greece’s debt reached 
160% GDP, about 350 billion Euros, Italian debt 120% of GDP, approximately 1.9 
trillion Euros (Guardian, 2012), the deficit of Ireland reached 13.4%, Spain and 
Greece -9,4%; also, the unemployment rate reached 25% in Spain and 20% in 
Greece as well as considering the other countries such as Portugal, France, 
United Kingdom and so on (Guardian, 2012). According to the European com-
mission, the Euro area deficit is about 7% and Government debt reached 90%. 
However, the Treaty on European Union (TEU) which was signed by European 
countries in Maastricht in 1992 created some economic criteria for Euro coun-
tries, including inflation rates, national interest rates and exchange rates, such as 
the debt ratio GDP should be lower than 60%; and the annual budget deficit 
should not be over the 3% (Wood, 2012).    

According to some experts, easy credit conditions and the spread of interest rates 
are the main causes of the crisis; others believe that accounting principles in fi-
nancial reporting have caused the Eurozone crisis. The main problems of the Eu-
rozone financial crisis are different, including easy credit conditions between 
2002 and 2008, international trade inequalities between 2007 and 2012 and real 
estate bubbles between 2008 and 2012 (Lewis, Michael, 2011). Therefore, Euro-
zone countries face three different crises; the first of them is the banking crisis 
that produced liquidity problems, secondly the sovereign debt crisis and thirdly 
the growth crisis (Shambaugh, 2012). It could be understood that although Eu-
ropean countries have a regional monetary system, they have no integrated fi-
nancial systems to parallel it (Moors, 2012) and they have no accurate account-
ing systems to control their economic performance. 

4. ACCOUNTING IN THE EUROZONE CRISIS 

Accountability is the main part of the governance composition of financial man-
agerial agencies, and it includes three different functions which are related to the 
financial supervisor (Dijkstra, 2010). Firstly, it enables the control and monitor 
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of financial conduct. Secondly, it helps to prevent misuses of power. Lastly, ac-
countability helps to increase the effectiveness of economic performance (Ibid). 
Therefore, all organisations necessitate effective financial accountability to di-
rect their economic condition. In the same way, the European Union government 
requires effective financial accountability to observe and manage the financial 
behaviour, prevent the abuses of power and improve the financial performance. 
The financial accountability of the European Union is different from the nation 
state’s finances. The European Union has a Council, a Parliament, a Commission 
and a Court of Justice. Council and Parliament manage the budget of the EU. The 
duty of the European Union Council is shaping the EU revenue; the role of EU 
Parliament is to control the expenditure (Rabrenovic, 2009). According to the 
European Commission, all public revenue and expenditure centres should be fo-
cused on financial control; also the Commission must be aware about the control, 
monitor and use of European Union funding. The European Union commission 
built some financial regulation, norms and criteria to supervise and organise the 
EU fund. However, Eurozone countries have monetary union, but they have no 
fiscal union, so that the central bank has no influence of control over the financial 
condition of European countries (Anand et all., 2012). Therefore, some European 
countries especially GIIPS (Greece, Ireland, Italy, Portugal, and Spain) countries 
could not meet the financial responsibility of the EU financial criteria and norms, 
so they could not obey the EU financial criteria. Therefore, among GIIPS, public 
spending increased dramatically to 76% and in the Eurozone area, the average 
per capita rose to 34% from 1997 to 2007, but their GDP stayed on the same 
level. In Greece, Government spending increased to 140%, also employee com-
pensation in the Greek public sector increased to 112%, but their GDP could not 
increase to cover this expenditure. Thus, the national debt of Greece reached 
160.8 % of GDP; Italy’s debt is over 120% of GDP; the average debt of the EU is 
over 90% in 2012 (European Central Bank). This data shows that lack of accurate 
accountability and financial control caused the global economic crisis. According 
to De Grauve (2007) the accountability of the European Central Bank is weaker 
than other countries’ central banks so, accountability should be increased to con-
trol the performance of the Central Bank because lack of strong accountability 
may decrease the capability of control on the performance of European Central 
Bank. To sum up, deficiency of financial systems, complex financial mechanisms, 
deregulation of monetary union, also the absence of formal accountability, con-
trol, and representation rendered the Eurozone economy uncontrollable. In fact, 
monetary union without fiscal union cannot control the budget and manage the 
financial crisis. 

5. CONCLUSION 

This study has explained the central importance of accounting on Eurozone fi-
nancial crisis. There are many reasons for the Eurozone financial crisis. The most 
influential cause of the financial crisis is the absence of accounting systems. The 
concept of the accountability, control and representative on the Eurozone sover-
eignty crisis has been mentioned to make sense of the financial crisis. Accounta-
bility is the crucial part of the accounting system and it is defined as a mechanism 
that creates an extraordinarily effective and powerful institution to explain and 
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enlighten the public about the financial conduct. Control is the practice of lead-
ing, regulating and forming of production, management and other business ac-
tions to reach organisational purposes. Moreover, a control system has a key role 
for monitoring activities and observing the budget, also it is essential for the for-
mulation and implementation of organisational purposes. Representation gath-
ers complex information which cannot be understood easily and prepares it as 
financial instruments for business managers, stockholders, creditors, Govern-
ments. Thus, representation reduces the uncertainty about the financial situa-
tion. Indeed, the concept of accounting is vital for economic uncertainty. For that 
reason, all organisations compel effective financial accounting to manage their 
economic condition. In the same way, the European Union Government obliges 
the effective financial accountability to monitor and manage financial matters, 
prevent manipulations and improve financial performance. One of the more sig-
nificant findings to emerge from this study is that lack of the concept of account-
ing has a profound effect on the Euro crisis. All in all, the present study was de-
signed to determine the reason of the Eurozone financial crisis. This crisis was 
explained by accounting, which includes the concept of accountability, represen-
tation and control. Also this essay enlightens the reader about the effect of ac-
counting on the Eurozone crisis. 
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ÖZET 

Ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılık ilişkileri özellikle 1980’li yıllardan iti-
baren neoliberal politikalar kapsamında hızlanan üçüncü dalga küreselleşme 
eğilimleri paralelinde büyük bir ivme kazanmış ve liberal iktisadi düşünce poli-
tikaları dünya genelinde yayılmaya başlamıştır. Söz konusu bağımlılık ilişkileri 
bir taraftan ülkelerin serbest piyasa koşulları altında yüksek büyüme hızlarına 
ulaşmasına katkıda bulunmuş olsa da, diğer taraftan özellikle büyük ülkelerde 
ortaya çıkan resesyonist eğilimlere bağlı olarak tüm dünya ekonomilerini derin 
bunalımlara sürüklemiştir. İktisadi jargona adeta pelesenk olan “Amerika 
hapşırırsa, tüm dünya grip olur” ifadesi, bağımlılık ilişkilerinin yüksek tahribat 
gücünü göstermesi bakımından önemlidir. Bu kapsam dâhilinde çalışmanın 
temel amacı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde ortaya çıkan ekonomik dur-
gunluğun, bu ülkenin dış ticaret ortaklarına yansıdıktan sonra tekrar kendisine 
dönüp dönmediğinin incelenmesi ve eğer öyleyse ABD ekonomisinde durgun-
luğun boyutlarını artırıp artırmadığının tespit edilmesidir. İfade edilen amaç 
doğrultusunda uygulanan Üç Aşamalı En Küçük Kareler (3SLS) yöntemi tahmin 
sonuçları; ABD ekonomisinde yaşanan durgunluğun, bu ülkenin en yoğun ticari 
ilişkilerde bulunduğu ülkelere negatif yönlü olarak etki ettikten sonra tekrar 
kendisine geri döndüğünü ve durgunluğun boyutlarını artırdığını göstermiştir. 
Genel bir ifade ile belirtmek gerekirse, ABD ekonomisinde yaşanan resesyonist 
eğilimlerin özellikle azgelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerini daha der-
inden etkilediği, buna karşın ABD ekonomisine yansıyan olumsuz geri dönüşün 
ise daha sınırlı olduğu söylenebilir. Ayrıca, ABD ekonomisindeki iktisadi durgun-
luğun gelişmiş partner ülke ekonomileri üzerinde tahribat etkisi olmakla birlikte, 
ABD ekonomisine yansıyan olumsuz geri dönüşlerin daha baskın olduğu da 
vurgulanabilir.  
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The economic interdependence linkages among countries gain acceleration in 
the context of the third-wave globalization process that is formed by neoliberal 
policies since 1980 and the liberal economic thought begins to spread through-
out the world. On the one hand the interdependence linkages allow countries to 
achieve high growth rates under free market conditions, while on the other hand 
the economic stagnation process emerged in developed countries drag the world 
economy into a deep crisis situation. The statement of “when America sneezes, 
the world catches a cold” refers the power of high destructive effects of depend-
ency nexus. Within this scope the main aim of the paper is to investigate whether 
an economic stagnation process emerged in the US returns itself after it trans-
mits to its trade partners and if so to examine whether this process deepens the 
size of the recession period. The results of the Three-Stages Least Squares (3SLS) 
method show that a recession process existed in the US gets back to the US econ-
omy again after it negatively affects the economic situation of its trade partners 
and widens the economic stagnation period in the US. In general, it can be said 
that any crisis tendencies in the US economy affect developing and less-devel-
oped countries more severely and the negative repercussion effect returning to 
the US economy is more limited. In addition, it is emphasized that although the 
economic recession in the US has a distortion effect on the developed trade part-
ner countries, the negative backwash impact getting back to the US economy is 
more destructive. 

Key Words: Foreign Trade, Foreign Repercussion Effect, Economic Growth, 
Three-Stages Least Squares Method  

1. Giriş 

Ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılık ilişkileri özellikle 1980’li yıllardan iti-
baren hızlanan üçüncü dalga küreselleşme eğilimleri paralelinde büyük bir ivme 
kazanmış ve liberal iktisadi düşünce politikaları dünya genelinde, ancak makyajlı 
bir isimle tekrar yayılmaya başlamıştır. 1970’li yıllarda patlak veren petrol 
şoklarının etkisiyle başta Batı ekonomileri olmak üzere dünyadaki birçok ülkeyi 
etkileyen stagflasyon olgusu, ABD dış ticaret açıklarının neden olduğu Bretton 
Woods sisteminin çöküşü, doların Avrupa’da işlem görmeye başlaması sonu-
cunda Euro-dolar ve Euro-tahvil piyasalarının gelişmesi ile para ve sermaye 
piyasalarının ülkeler arasında bütünleşmesine paralel olarak 1980’lere 
gelindiğinde üçüncü küreselleşme dönemi başlamıştır (Aslan, 2007: 8; Yüce 
Akıncı vd., 2013: 81). Ülkelerin birbirlerine olan bağımlılıklarının ticari, mali ve 
üretim yönünden artmasına neden olan bu son küreselleşme süreci, başta 
birbirleriyle çeşitli şekillerde entegrasyon hareketi oluşturan ülkeler olmak 
üzere bütün dünyanın dahil olduğu liberalleşme olgusunun yeniden 
hızlanmasına neden olmuştur (Dowrick ve DeLong, 2003: 192). En büyük 
etkisini 1980’li yıllarda gösteren iktisadi globalizasyon olgusu, ilk olarak üretim 
sürecinin küreselleşmesi yoluyla dünya gündemindeki yerini almıştır. Üretimin 
küreselleşmesi bir taraftan daha etkin firmaların yaratılmasına bağlı olarak 
iktisadi kaynakların optimum dağılımının sağlanması yoluyla yüksek ulusal gelir 
düzeylerinin oluşumuna olanak tanımış (Gourevitch, vd., 2000: 301), diğer taraf-
tan da karşılıklı ticari ilişkilerin artmasına koşut olarak ülkelerin büyüme ve 
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kalkınma dinamiklerinin bağımlılık derecelerini artmıştır. Söz konusu bu 
bağımlılık ilişkileri bir ülkede meydana gelen önemli derecedeki bir ekonomik 
gelişme sürecinin, ilgili ülkelerin ticari ortaklarının da kayda değer derecede 
gelişmelerinde rol oynamıştır. Bu olumlu etkilere karşın ekonomik durgunluğa 
düşen ülkelerin oluşturduğu negatif yayılma etkileri sonucunda, bu ülkelerin ti-
cari partnerlerinin de resesyon ve hatta depresyon ile sonuçlanabilen iktisadi 
krizlerle karşı karşıya kalmaları, madalyonun diğer yüzünü ortaya çıkarmıştır. 
Söz konusu konjonktürün daralma dönemleri itibariyle kendini gösteren ve ti-
cari partnerlere sirayet eden kriz ortamının engellenebilmesi adına çeşitli poli-
tika ve regülasyon araçları çoğunlukla uygulamaya konulmuş olsa da, karşılıklı 
ilişki ve bağımlılıklar bu politika ve araçları etkisiz hale getirmiştir. Özellikle 
Zenginler Kulübü’ne üye olan ülkeler herhangi bir kriz olasılığı durumunda iç 
piyasalarını koruyan iktisadi tedbirlerini çoğunlukla uygulamaya koymuş ve 
kayda değer ölçüde başarılar sağlamışken, artan bağımlılık ilişkileri dolayısıyla 
gelişmiş ülke ve uluslararası finans hegemonyasından kurtulamayan gelişmekte 
olan ve azgelişmiş ülkeler, iktisadi bağımlılığın olumsuz etkilerini daha şiddetli 
yaşamışlardır. Chang (2015) tarafından vurgulandığı üzere, zengin ülkeler için 
korumacı politikalar ve yoksul ülkeler içinse liberal politikalar uygulandığı 
müddetçe iktisadi durgunlukların yükünü çekenler daima fakir ülkeler 
olmuşlardır. Öyle ki, “Amerika hapşırırsa tüm dünya grip olur” mottosu, karşılıklı 
iktisadi bağımlılık sürecinin boyutlarını ve hangi ülkeler için daha yıkıcı sonuçlar 
ortaya çıkarabileceğini anlatan önemli bir ifade olarak göze çarpmaktadır.  

Söz konusu neoliberal politikalar ışığında gittikçe önemi artan dış ticaret ve poli-
tikaları, ülkelerin büyüme ve kalkınma dinamiklerinin sağlanmasında ve 
sürdürülebilir bir form kazanmasında başat bir konuma getirilmiştir. Dış ti-
caretin ülke ekonomileri üzerinde ortaya çıkarabildiği makroekonomik değişim-
ler, ekonomi literatürüne özellikle 1980 sonrasında giren ve dış yansıma (For-
eign Repercussion) olarak adlandırılan etki ile daha fazla pekiştirilmiş ve dış ti-
caret sonucunda kendini gösterecek olan karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin boyut-
ları alenen belirtilmiştir. Genel bir formda açıklamak gerekirse dış yansıma 
etkisi, bir ülkede meydan gelen iktisadi durgunluğun ya genişlemelerin, söz ko-
nusu ülkenin ticari partnerlerine yansıdıktan sonra tekrar kendisine dönmesi 
şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bağlamda bir ülkedeki konjonktürün daralma ya 
da canlanma sürecine girmesi ile birlikte ortaya çıkan dış ticaret değişiminin 
önce dış dünyaya yayılması, daha sonra ise tekrar söz konusu ilk ülkeye sirayet 
ederek dış ticaret kapasitesini ve böylece hâsıla düzeyini ikinci kez etkilemesi dış 
yansıma etkisinin temelini oluşturmaktadır. Dış ticaret bağlamında kendini 
gösteren dış yansıma etkisi, çeşitli iktisat okulları ve düşünce akımları ekseninde 
ekonomi literatürüne entegre edilmeye çalışılmıştır. Dış ticareti ve onun yarata-
cağı pozitif dışsallıkları ekonomik büyüme ve kalkınma sürecinin motoru olarak 
tanımlayan Geleneksel (Klasik) Ekol, bölgeselleşme ve küreselleşme hareketleri 
sonucunda ivme kazanacak olan dış ticaretin makroekonomik sistem üzerindeki 
genellikle pozitif yönlü etkileri üzerinde durmuş ve önder ülkelerin iktisadi 
gelişimlerine paralel olarak artan dış ticaret hacimleri doğrultusunda partner 
ülkeleri peşi sıra sürükleyebileceklerini vurgulamıştır (Carbaugh, 2009: 432). 
Gelişmiş ülkelerde ivme kazanan iktisadi büyüme dinamiklerinin artan dış ti-
caret kapasitesi aracılığıyla gelişmekte olan ve azgelişmiş ülkelerin sömürülmesi 
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için kullanılacağını belirten Yapısalcı ve Bağımlılık Ekolü mensupları, iktisadi 
büyüme sürecinin nimetlerinden daha fazla yararlanan gelişmiş ülkelerin re-
fahlarının dış ticaret ve fakir ülke kaynaklarının sömürülmesi yoluyla daha fazla 
artacağını, buna karşın azgelişmiş ülkelerin elde edebileceği refah düzeyinin ise 
çok sınırlı bir biçimde ortaya çıkacağını vurgulamışlardır. Bununla birlikte, 
gelişmiş ülkelerde konjonktürün daralma sürecine girmesi ile birlikte toplam dü-
nya ticaret hacminin azalacağını belirten Yapısalcı ve Bağımlılık Ekolü, bu sü-
reçten daha fazla kayıp yaşayacak olan grubun genellikle yoksul ülkeler olacağını 
öne sürmüş; bu durumun temel nedenini de gelişmiş ülkelerin azgelişmiş ülkeler 
üzerinde yarattığı iktisadi hegemonyadan, artan bölgeselleşme ile küreselleşme 
hareketlerinden ve azgelişmiş ülkelerin henüz iktisadi gelişim süreçlerini 
tamamlamadan dünya piyasalara kontrolsüz bir biçimde ve zorla entegre 
edilmesinden kaynaklandığını belirtmişlerdir. Herhangi bir kontrol mekaniz-
masına dayanmadan neredeyse tüm dünya ülkelerini dış ticaret ağının birer 
ilmeği haline getiren neoliberal politikalara bir set çekilmesini savunan bu ekol, 
özellikle eşitsiz değişim araçlığıyla dünya ekonomisinin zengin ve fakir ülkeler 
haline iki kutuplu olarak kalmaya devam edeceğini ve büyük ıraksamanın 
kaçınılmaz olacağını gözler önüne sermiştir. 

Gerek dünya ekonomileri üzerinde yarattığı etkiler ve gerekse iktisat okulları 
bağlamında üzerinde tam bir mutabakatın sağlanamamasından dolayı bu 
çalışmada, dış ticaret bakımından dünyanın önder ülkesi konumunda olan 
Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan bir ekonomik genişleme ya da 
daralma süreçlerinin, bu ülkenin dış ticaret ortaklarına yansıdıktan sonra tekrar 
kendisine dönüp dönmediği gelişmiş, gelişmekte olan ve azgelişmiş olmak üzere 
toplam 166 ülkede eşanlı denklem sistemleri kullanılarak tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Bu kapsam dâhilinde çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Literatür 
özetinin tanıtıldığı ikinci bölümü takiben, çalışmanın üçüncü bölümünde ana-
lizlere konu olan veri seti ve model tanıtılacaktır. Uygulama bulgularının 
sunulduğu dördüncü bölümün ardından çalışma, genel bir değerlendirmenin 
yapıldığı sonuç bölümüyle sona erdirilecektir.   

2. Literatür Özeti 

Gelişmiş ülke ekonomilerinde ortaya çıkan canlanma ve daralma evrelerinin dış 
dünya ekonomileri üzerinde meydana getirdiği etkiler akademisyenlerin ve poli-
tika yapımcılarının üzerinde sıklıkla durduğu konuların başında gelmektedir. 
Gelişmiş ülkelerdeki konjonktür dalgalarının ve konjonktür üzerindeki baskın 
etkilerinin hissedildiği ekonomik/finansal krizlerin gelişmekte olan ve az-
gelişmiş ülkeler için ortaya çıkarabileceği yayılma ve geri bırakma etkileri iktisat 
literatürünün baskın yapıtaşlarını oluşturmakla birlikte, çalışmaların az bir 
kısmı doğrudan dış yansıma etkisinin geçerliliği üzerinde durmuş ve bu çalışma-
lar ilgili konuya farklı perspektifler açısından yaklaşmışlardır.  

Bu çalışmalar kapsamında genellikle irdelenen konular, gelişmiş ülke ekonomil-
erindeki konjonktürel hareketlerin diğer ülkeler üzerindeki etkilerinin küresel 
makroekonomik etkiler kanalıyla ortaya çıktığını öne sürmüşlerdir (Köse vd., 
2003; Lumsdaine ve Prasad, 2003; Giannone ve Reichlin, 2006; Canova vd., 2007; 
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Diebold ve Yılmaz, 2013). Bir kısım çalışmalar ise, son 20-30 yıllık süreç içeris-
inde dış dünyaya gittikçe daha fazla entegre olan belli başlı gelişmiş ülkelerin 
ortaya çıkardığı yayılma etkileri üzerinde sıklıkla durmuşlardır (Köse vd., 2008). 
Diğer taraftan, gerek ülke içinden gerekse dış dünyadan kaynaklanan ve 
ekonomik ve finansal krizler şeklinde kendini gösteren iktisadi şokların, yayılma 
etkileri aracılığıyla ülkelere bulaşabileceği de belirtilmiştir (Diebold ve Yılmaz, 
2013; Angrist, 2014). Böylesi bir öngörüden hareketle literatürde yer alan bir 
kısım çalışmalar (Bairam ve Dempster, 1991; Barkley vd., 1996; Frankel ve Rose, 
1998; Prasad, 1999; Otto vd., 2001; Clark ve van Wincoop, 2001; Shin ve Wang, 
2003; Baxter ve Kouparitsas, 2004; Abeysinghe ve Forbes, 2005; Köse ve Yi, 
2006; Beetsma vd., 2006; Calderon vd., 2007; Kandil, 2009; Corsetti vd., 2010; 
Beaton vd., 2010; Ke, 2010; Auerbach ve Gorodnichenko, 2013; Diebold ve 
Yılmaz, 2013; Ilzetski ve Jin, 2013; Montinari ve Stracca, 2016) ise bir ülkede 
yaşanan finansal ve iktisadi şokların dış ticaret bağlantıları aracılığıyla diğer 
ülkelere sirayet edebileceğini göstererek, dış yansıma etkisine atıfta bulun-
muşlardır. Bununla birlikte; Jansen ve Stokman (2011), Busl ve Kapler (2013) ve 
Keil ve Sachs (2014) tarafından yapılan çalışmalar, dış ticaret kanalından ziyade 
yayılma etkilerinin genellikle doğrudan yabancı yatırımlar araçlığıyla ortaya 
çıktığını öne sürmüşlerdir.  

Richardson (1976), Canova (1993), Hughes ve Holland (1994) ve Inklaar vd. 
(2008) tarafından yapılan çalışmalar ise konjonktürel dalgalanmaların ve aka-
binde kendini gösteren dış ticaret bağlantılarının yayılma etkileri ortaya çıkar-
madığını belirterek, dış yansıma etkisinin geçerli olmadığını savunmuşlardır.   

3. Veri Seti, Ekonometrik Metodoloji ve Model 

Bu çalışmada, Amerikan ekonomisinde ortaya çıkan konjonktür süreçlerinin, bu 
ülkenin dış ticaret ortaklarına yansıdıktan sonra tekrar kendisine dönüp dö-
nmediği ve eğer öyleyse Amerikan ekonomisinde durgunluğun ya da canlan-
manın boyutlarını artırıp artırmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Uluslararası 
iktisat literatüründe dış yansıma etkisi (foreign repercussion effect) olarak 
adlandırılan bu etkinin tahmin edilebilmesi amacıyla 54’ü gelişmiş, 87’si 
gelişmekte olan ve 25’i ise azgelişmiş olmak üzere toplam 166 ülke dikkate 
alınmış ve ülke gözlemleri itibariyle farklılaşan yıllık zaman serilerini oluşturan 
veriler eşanlı denklem çözüm sistemlerinden biri olan Üç Aşamalı En Küçük 
Kareler (3SLS) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu kapsam dâhilinde, 
modelde dikkate alınan ülkelerin Amerikan doları bazında kişi başına düşen reel 
gelir değerleri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nden ticaret ortaklarına 
yönelen ve Amerikan doları bazında ifade edilen ihracat değerleri, ABD’nin ti-
caret ortaklarından sağladığı ithalatın dolar bazında değeri ile ticaret or-
taklarının yine dolar bazında ihracat ve ithalat değerleri model değişkenleri 
olarak kullanılmıştır. Zaman serilerini oluşturan veriler Uluslararası Para Fonu 
(IMF) ve United States Census Bureau’nın resmi internet sitelerinden der-
lenmiştir. 

Çalışmada öncelikle değişkenlerin zaman serisi özellikleri incelenmiştir. Çünkü 
zaman serisi özellikleri incelenmeden tahmin edilen bir model Granger ve New-
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bold (1974)’un ifade ettiği gibi, gerçekte olmayan ilişkilerin varmış gibi görün-
mesi olarak ifade edilen sahte regresyonlara neden olabilmektedir. Bununla 
birlikte birçok ekonometrist, standart birim kök testlerinin yapısal değişmelere 
maruz kalacak değişkenler için uygun olmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla, 
yapısal değişmelerin söz konusu olduğu durumlarda ADF ve PP gibi temel du-
rağanlık analizlerinin birim kök hipotezini reddedememe eğilimi içinde olacağı 
vurgulanmış ve bu bağlamda değişkenlerin durağan olup olmadıklarının yal-
nızca standart birim kök test sonuçlarına bağlı olarak karar verilmesinin yanıltıcı 
bulgular ortaya çıkarabileceği ifade edilmiştir. Söz konusu bu eksikliği gidere-
bilmek amacıyla Carrion-i-Silvestre vd. (2009) tarafından yapılan ve beş yapısal 
kırılmaya imkân tanıyan birim kök testleri (1)-(5) numaralı denklemler itibari-
yle gösterilebilir: 

        0 0 0 2 0
, 1,

T
P S S s                    (1) 

     0 0
22 2 2 1 2

1

1

1
T

T

t T

t

MP sc T y c T y 
  





  
 
  

             (2) 

    0

1
2

1 2 0 2 2

1

1

2
T

T t

t

MZ T y s T y

 



 





 
 
 
 

              (3) 

   0

1
2

2
0 2 2

1

1

T

t

t

MSB s T y 









 
 
 

              (4) 

      0

1
2

2 2
1 2 0 0 2 2

1

1

4
T

t T t

t

MZ T y s s T y  



 





 
 
 
 

             (5) 

(1)-(5) numaralı regresyon denklemleri itibariyle sıfır hipotezi yapısal kırılmalar 
altında birim kökün varlığını, alternatif hipotez ise yapısal kırılmalar altında bi-
rim kökün yokluğunu ifade etmektedir. İlgili test istatistikleri çeşitli kritik 
değerler ile karşılaştırılarak hangi hipotezin seçileceği ve dolayısıyla durağanlık 
bilgileri belirlenebilmektedir. Hesaplanan test istatistikleri kritik değerlerden 
küçük olduğunda sıfır hipotezi reddedilmekte ve dolayısıyla yapısal kırılmalar 
ile birlikte serinin durağan olduğu (seride birim kök olmadığı) kabul edilmekte-
dir. 

Gregory ve Hansen (1996) tarafından vurgulandığı üzere, ekonometrik model-
lerde seriler arasındaki eşbütünleşme veya bir diğer ifadeyle uzun dönemli 
ilişkilerin incelenmesinde yapısal kırılmaları dikkate almayan analiz teknikleri 
sapmalı sonuçlar verebilecektir. Bu bağlamda, eşbütünleşme ilişkilerinde yapısal 
kırılmaları dikkate alan ve Maki (2012) tarafından gerçekleştirilen çalışma, en 
fazla beş yapısal kırılmaya olanak tanıyan ilişkilerin varlığı altında ekonometrik 
seriler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin belirlenebilmesine öncülük etmekte-
dir. Söz konusu bu testin gerçekleştirilebilmesi için modelde dikkate alınan ser-
ilerin birinci fark değerlerinde durağan, yani I(1) olması gerekmektedir. Tahmin 
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edilecek olan yapısal kırılma noktalarının içsel olarak belirlenmes sürecine tabi 
olduğu Maki (2012) testinde, her bir dönem olası bir kırılma noktası olarak 
seçilmektedir. İlgili süreç işletilirken ilk olarak t istatistikleri hesaplanmakta ve 
ikinci aşamada ise hesaplanan t istatistiklerinin minimum olduğu noktalar belir-
lenmektedir. Söz konusu minimum noktaların kırılma noktası olarak dikkate 
alınması gerektiği Maki (2012) tarafından önerilmektedir. Maki (2012) yapısal 
kırılmalı eşbütünleşme modeli, dört temel regresyon eşitliği üzerine inşa 
edilmektedir: 

Model 0: Sabit Terimde Kırılmanın Olduğu Trendsiz Süreç 

,

1

k

t i i t t t

i

y K x u  


                                                               (6) 

Model 1: Sabit Terim ve Eğimde Kırılmanın Olduğu Trendsiz Süreç 
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1 1
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                     (7) 

Model 2: Sabit Terim ve Eğimde Kırılmanın Olduğu Trendli Süreç   

, ,

1 1

k k

t i i t t i t i t t

i i

y K t x x K u    
 

                      (8) 

Model 3: Sabit Terimde, Eğimde ve Trende Kırılmanın Olduğu Süreç 

, , ,

1 1 1

k k k

t i i t i i t t i t i t t

i i i

y K t tK x x K u     
  

                      (9) 

(6)-(9) numaralı regresyon denklemleri itibariyle sıfır hipotezi yapısal kırılmalar 
altında eşbütünleşme ilişkisinin yokluğunu, alternatif hipotez ise yapısal kırılma-
lar altında eşbütünleşme ilişkisinin varlığını ifade etmektedir. Hesaplanan ilgili 
test istatistikleri çeşitli kritik değerler ile karşılaştırılarak hangi hipotezin 
seçileceği ve dolayısıyla eşbütünleşme bilgileri belirlenebilmektedir. Hesaplanan 
test istatistikleri çeşitli kritik değerlerden küçük olduğunda sıfır hipotezi red-
dedilmekte ve seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin geçerli olduğu (uzun dö-
nemli ilişkilerin söz konusu olduğu) söylenmektedir.  

Bu çalışmada, Amerikan ekonomisinde ortaya çıkabilen konjonktür hareketle-
rinin dış yansıma etkisinin tahmini için eşanlı denklem sistemleri kullanılmıştır. 
Genel olarak bir sistem yapısı, bilinmeyen parametrelerden oluşan denklem 
grubunu ifade etmektedir. Söz konusu bu sistematik denklem grupları, sistemde 
bulunan denklemler arasındaki karşılıklı bağımlılığı dikkate alan çok değişkenli 
teknikler kullanılarak tahmin edilebilmektedir. Sistem yöntemleri özellikle 
model hakkındaki bütün bilgileri tahmin sürecine dâhil ettiklerinden dolayı, tek 
denklem yöntemlerine göre parametreler için daha küçük varyans tahminleri 
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vermekte ve bu nedenle de tek denklem yöntemlerinden üstün görünmekte-
dirler (Tarı, 2011: 327). Bir sistem yapısının genel formu, 

 , ,
t t t

f y x                

(10) 

şeklinde gösterilebilmektedir. (10) numaralı eşitlikte yer alan 
t

y  ve 
t

x  sırasıyla 

içsel ve dışsal değişkenlerden oluşan vektörleri ve 
t

  ise aralarında seri korela-

syon ilişkisi bulunan vektör grubunu tanımlamaktadır. Yapılan denklem çözüm-
lerinin temel işlevi,   olarak gösterilen parametre vektörlerinin tahminine da-

yanmaktadır. 

Eşanlı denklem sistemi çözüm tekniklerinden birisi olan 3SLS yöntemi, En Küçük 
Kareler (EKK) yönteminin üç aşamada uygulanmasından oluşmaktadır. Bu yönt-
emin kullanılabilmesi için sistemde yer alan tüm yapısal kalıp denklemlerinin ve 
tüm değişkenlerin bilinmesi gerekmektedir. Güriş vd. (2011) tarafından 
vurgulandığı üzere, sistemde bulunan yapısal denklemlerin tümü birlikte tahmin 
edildiğinden dolayı ilgili denklemlere ait hata terimlerinin birbirleri ile ilişkili ol-
ması da söz konusudur. Bu bağlamda, denklemlerin hata terimleri arasında ilişki 
olacağı düşünüldüğünde 3SLS yönteminin uygulanması daha sağlıklı sonuçlar 
vermektedir. Çünkü İki Aşamalı En Küçük Kareler (2SLS) yöntemi denklem sis-
temlerinin kalıntıları arasındaki kovaryansları dikkate almadığından dolayı 
genel olarak etkin bir eşanlı tahmin yöntemi sağlayamamaktadır. Dolayısıyla 
3SLS, modelde yer alan tüm katsayıların tahminine imkân tanıyan bir eşanlı sis-
tem metodu olarak nitelendirilmektedir. 

Yapısal bir ekonometrik modele dayanan 3SLS yöntemi genel form itibariyle 
Court (1974) tarafından,  

y Z                                  (11) 

olarak gösterilmiştir. (11) numaralı eşitlikte yer alan y, ortak bağımlı değişken-
lerden oluşan gözlem vektörlerini; Z, ortak bağımlı ve önceden belirlenmiş 

değişkenlerin oluşturduğu diagonal gözlem matrislerini ve   ise bilinmeyen 

katsayılara ilişkin vektörleri temsil etmektedir. Denklemde yer alan  ,   0E    

ve  E I     eşitliklerinden meydana gelen hata kalıntılarını belirtmekte 

olup,  ’ın negatif olmayan sabit matrise ve I’nın ise her bir değişken üzerindeki 

gözlem sayısına eşit olduğu bilinen birim matristen oluşmaktadır. Modelde yer 
alan ve önceden belirlenmiş değişkenlere ait gözlem matrisleri X ile gösterild-

iğinde,  ’nın 3SLS tahmincisi şu aşamalar ile belirlenebilmektedir: (i) (11) 
numaralı eşitlik  I X   ile çarpılır, (ii) dönüştürülmüş sisteme 

Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (GLS) yöntemi uygulanır ve (iii) dönüştürülen 

eşitlikte  ’ın tutarlı tahmincisi olan S,   yerine ikame edilir. Bu bağlamda, 

’nın 3SLS tahmincisi olan ̂ , 

 ˆ A I X y                                                              (12) 
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formunda ifade edilir. (12) numaralı eşitlikte yer alan A ve M vektörleri ise (13) 
numaralı matris kalıbı yardımıyla elde edilmektedir: 

 

 

0

0 1

S X X I X Z A

Z I X M

  


 

    
    

    
             (13) 

(12) ve (13) numaralı denklemlerin çözümü ile elde edilen (14) numaralı eşitlik, 
standart 3AEKK tahmincisini temsil etmektedir: 

    
1

1 11 1ˆ Z S X X X X Z Z S X X X X y


            
              (14) 

4. Uygulama Bulguları 

Bu çalışmada, Amerikan ekonomisinde ortaya çıkan konjonktür süreçlerinin, bu 
ülkenin ticaret ortakları üzerinde dış yansıma etkisi yaratıp yaratmadığı zaman 
serisi analiz tekniklerinden biri olan 3SLS yöntemi yardımıyla 54’ü gelişmiş, 
87’si gelişmekte olan ve 25’i ise azgelişmiş olmak üzere toplam 166 ülke dikkate 
alınarak incelenmiştir. 

Zaman serisi analizleri genellikle değişkenlerin durağan olup olmadıklarının 
araştırıldığı ADF ve PP gibi klasik birim kök testleri ile başlamaktadır. Ancak ser-
ilerde yapısal değişimlerin söz konusu olması durumunda temel durağanlık an-
alizleri birim kök hipotezini reddedememe eğilimi içinde olacağından dolayı, 
değişkenlerin durağan olup olmadıklarının tespit edilmesinde yapısal kırılma-
ların söz konusu olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 
hazırlanan Tablo 1, Carrion-i-Silvestre yapısal kırılmalı birim kök test 
sonuçlarını yansıtmaktadır. Analiz sonuçları, değişkenlerin seviye değerleri iti-
bariyle hesaplanan test istatistiklerinin durağan olmadıklarını, ancak ilgili ser-
ilerin birinci farklarının alınması ölçüsünde birim kök sorunundan arındıklarını, 
bir diğer ifadeyle durağan forma ulaştıklarını yansıtmıştır. Bu bağlamda, ilgili 
değişkenlerin birinci fark düzeyinde yapısal kırılmalar itibariyle durağan olduğu, 
yani serilerin I(1) olduğu söylenebilir.* 

                                                           
* Sayfa sınırından dolayı her ülke için ayrı ayrı analizler raporlanamamış, bunun yerine ülke grupları iti-
bariyle analiz sonuçları gösterilmeye çalışılmıştır. Söz konusu bu durum, 3SLS analizlerine kadar olan 
süreçte de tekrar edilmiştir. 
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Tablo 1. Carrion-i-Silvestre Çoklu Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi Sonuçları 
Seviye Değerleri 

Değişkenler PT MPT MZα MSB MZt Kırılma Tarihleri 

ABDGDP 
14.773  
(8.776) 

21.887  
(9.116) 

-16.283  
(-26.307) 

0.343  
(0.112) 

-3.757  
(-4.244) 

1991, 2003, 2008,  
2009, 2014 

ABDX 
19.154  

(10.773) 
26.220  

(11.179) 
-18.883  

(-31.110) 
0.291  

(0.137) 
-2.983  

(-3.451) 
1989, 2000, 2009,  

2010, 2015 

ABDM 
16.763 
(9.773) 

24.006 
(10.823) 

-17.990 
(-28.741) 

0.311 
(0.126) 

-3.337 
(-4.026) 

1988, 1998, 2009, 
2012, 2015 

GÜGDP 
21.057 

(13.335) 
25.245 

(14.004) 
-20.960 

(-33.771) 
0.424 

(0.213) 
-2.182 

(-3.850) 
1989, 2000, 2009,  

2012, 2015 

GÜX 
15.775 
(8.910) 

18.219 
(12.073) 

-15.559 
(-25.112) 

0.261 
(0.098) 

-3.002 
(-3.682) 

1989, 2001, 2009, 
2013, 2015 

GÜM 
22.621 

(14.447) 
26.070 

(15.588) 
-16.446 

(-26.003) 
0.459 

(0.241) 
-4.116 

(-5.107) 
1993, 2002, 2009, 

2013, 2015 

GOÜGDP 
19.174 

(10.550) 
25.770 

(14.113) 
-21.883 

(-34.019) 
0.501 

(0.246) 
-2.958 

(-4.124) 
1992, 1999, 2002,  

2009, 2014 

GOÜX 
18.881 
(9.222) 

23.076 
(13.873) 

-19.546 
(-33.174) 

0.412 
(0.218) 

-2.393 
(-3.886) 

1990, 1991, 2007, 
 2009, 2013 

GOÜM 
23.326 

(15.559) 
27.182 

(16.223) 
-18.881 

(-32.440) 
0.356 

(0.149) 
-3.896 

(-4.448) 
1991, 1999, 2003,  

2009, 2014 

AGÜGDP 
13.186 
(7.710) 

19.400 
(8.034) 

-15.558 
(-23.327) 

0.226 
(0.111) 

-2.389 
(-3.154) 

1994, 2000, 2009,  
2012, 2015  

AGÜX 
14.058 
(8.541) 

20.788 
(9.003) 

-16.382 
(-25.703) 

0.341 
(0.211) 

-3.512 
(-4.442) 

1991, 2002, 2009,  
2012, 2014 

AGÜM 
15.579 
(8.852) 

19.912 
(8.335) 

-15.954 
(-24.217) 

0.283 
(0.116) 

-3.093 
(-3.736) 

1994, 2004, 2009,  
2011, 2015 

Birinci Fark Değerleri 

Değişkenler PT MPT MZα MSB MZt Kırılma Tarihleri 

ΔABDGDP 
3.536*** 

(5.245) 
3.442*** 

(5.116) 

-
21.773** 

(-11.730) 

0.127** 

(0.145) 
-2.217** 

(-2.036) 

Carrion-i-Silvestre 
vd. (2009) 
tarafından 
önerilen uygun 
test yöntemleri 
kullanılarak 
belirlenen yapısal 
kırılma tarihleri 
sadece serilerin 
seviye değerleri 
itibariyle 
raporlanmıştır. Bu 
durumun temel 
nedeni, serilerin 
orijinal halleri 
itibariyle kırılma 
noktalarını ifade 
etme arzusundan 
ileri gelmektedir. 
Not: Δ terimi, fark 
operatörünü ifade 
etmektedir. *, ** ve 
*** işaretleri 
sırasıyla %10, %5 
ve %1 önem 
seviyesinde ilgili 
değişkenin 

ΔABDX 
3.845*** 

(5.776) 
3.613*** 

(5.349) 

-
19.951** 

(-11.005) 

0.131** 

(0.152) 
-2.337** 

(-2.100) 

ΔABDM 
2.995** 

(4.843) 
2.861** 

(4.267) 
-16.151* 

(-12.225) 
0.120* 

(0.134) 
-2.219* 

(-1.983) 

ΔGÜGDP 
3.336*** 

(5.133) 
3.028** 

(4.873) 
-16.540* 

(-12.447) 
0.113* 

(0.126) 
-2.773** 

(-2.007) 

ΔGÜX 
4.116** 

(5.925) 
3.881*** 

(4.262) 
-14.773* 

(-12.878) 
0.137* 

(0.153) 
-3.229*** 

(-2.355) 

ΔGÜM 
2.881* 

(3.781) 
2.762* 

(3.991) 
-14.323* 

(-11.852) 
0.126* 

(0.141) 
-2.993* 

(-2.014) 

ΔGOÜGDP 
3.557*** 

(5.425) 
3.446*** 

(5.128) 

-
19.993*** 

(-13.779) 

0.133*** 

(0.156) 
-3.011*** 

(-2.007) 

ΔGOÜX 
3.226** 

(4.473) 
2.957** 

(3.983) 

-
18.530** 

(-14.113) 

0.129** 

(0.143) 
-2.424* 

(-2.127) 

ΔGOÜM 
2.880* 

(3.453) 
2.776* 

(3.150) 
-17.045* 

(-15.009) 
0.140** 

(0.166) 
-2.333* 

(2.112) 

ΔAGÜGDP 
3.441*** 

(5.158) 
3.037*** 

(4.881) 

-
17.773** 

(-13.991) 

0.129** 

(0.147) 
-2.226** 

(-2.024) 

ΔAGÜX 
2.771* 

(3.029) 
2.549* 

(2.886) 
-15.983* 

(-14.400) 
0.119* 

(0.132) 
-2.101* 

(-1.967) 
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ΔAGÜM 
2.886* 

(3.683) 
2.753* 

(3.337) 
-14.221* 

(-11.258) 
0.122* 

(0.143) 
-2.771* 

(-2.001) 

durağan olduğunu 
yansıtmaktadır. 
Parantez içindeki 
değerler 1000 
iterasyon ile 
üretilen kritik 
değerleri 
belirtmektedir.  

Birim kök testlerinde olduğu gibi eşbütünleşme testleri itibariyle de yapısal 
kırılmaların dikkate alınmaması durumunda sapmalı sonuçların ortaya çıka-
bilme ihtimalinin söz konusu olması olağandır. Bu doğrultuda hazırlanan Tablo 
2, değişkenlerin tamamının I(1) olması dolayısıyla tahmin edilen ve çoklu yapısal 
kırılmaları dikkate alan Maki eşbütünleşme analiz sonuçlarını yansıtmaktadır. 

Tablo 2. Çoklu Yapısal Kırılmaları Dikkate Alan Maki Eşbütünleşme Analiz 
Sonuçları 

             
Kırılma 
Model 

En Fazla Bir 
Kırılma 

En Fazla İki 
Kırılma 

En Fazla Üç 
Kırılma 

En Fazla 
Dört 

Kırılma 

En Fazla 
Beş Kırılma 

 
 

Model 0 

-6.956*** 

(-5.700) 
[2008] 

-7.826*** 

(-5.410) 
[2008,  
2009] 

-8.452*** 

(-5.560) 
[2008,  
2009,  
2011] 

-8.776*** 

(-5.770) 
[2008,  
2009,  
2011,  
2013] 

-8.983*** 

(-5.950) 
[2008,  
2009,  
2011,  
2013,  
2015] 

 
 

Model 1 

-6.224*** 

(-5.520) 
[2009] 

-6.545*** 

(-5.700) 
[2009,  
2011] 

-7.457*** 

(-5.830) 
[2009,  
2011,  
2012] 

-7.851*** 

(-6.050) 
[2009,  
2011,  
2012,  
2014] 

-8.211*** 

(-6.190) 
[2009,  
2011,  
2012,  
2014,  
2015] 

 
 

Model 2 

-5.992***(-
5.450) 
[2009] 

-6.447*** 

(-5.860) 
[2009,  
2012] 

-6.778*** 

(-6.250) 
[2009,  
2012, 
 2013] 

-7.336*** 

(-6.590) 
[2009,  
2012, 
 2013, 
 2014] 

-7.608*** 

(-6.910) 
[2009,  
2012, 
 2013, 
 2014, 
 2015] 

 
 

Model 3 

-6.991*** 

(-6.040) 
[2008] 

-7.113*** 

(-6.620) 
[2008,  
2010] 

-7.656*** 

(-7.080) 
[2008,  
2010, 
 2012] 

-7.990*** 

(-7.550) 
[2008,  
2010, 
 2012, 
 2014] 

-8.503*** 

(-8.001) 
[2008,  
2010, 
 2012, 
 2014,  
2015] 

Not: Parantez içindeki değerler Maki (2012) Tablo 1’den alınan %1 önem düzeyindeki kritik değerleri, 
köşeli parantez içindeki değerler ise kırılma tarihlerini göstermektedir. *** işareti değişkenler arasında %1 
önem düzeyindeki eşbütünleşme ilişkisinin varlığını yansıtmaktadır. 
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Tablo 2’de sunulan sonuçlar incelendiğinde dört ayrı model için hesaplanan test 
istatistik değerlerinin çeşitli kritik değerlerden küçük (mutlak anlamda ise 
büyük) olduğu gözlenmektedir. Söz konusu bu bulgu ilgili değişkenler arasında 
eşbütünleşik, bir diğer ifadeyle uzun dönemli ilişkilerin geçerli olduğu sonucunu 
yansıtmaktadır. Dolayısıyla, bu serilerin düzey değerleriyle gerçekleştirilecek 
uzun dönem analizi sahte regresyon problemini bünyesinde barındırmayacaktır. 
Ayrıca, bu analizden elde edilen yapısal kırılma tarihleri, uzun dönem 
eşbütünleşme katsayılarının tahmin edilmesinde kukla değişken olarak ana-
lizlere dâhil edilecektir (Göçer vd., 2015: 76).  

3SLS’ye dayalı eşanlı denklem sisteminin tahmin edilebilmesi için gerekli olan en 
önemli faktör, model tahminlerinin sağlıklı sonuçlar vermesini sağlayan araç 
değişkenlerin tespit edilmesidir. Bu çalışmada, araç değişkenlerinin tespit edile-
bilmesi amacıyla Roodman (2009) tarafından önerilen yöntemden 
yararlanılmıştır. Roodman (2009)’a göre bağımlı değişkenin bütün gecikmeli 
değerlerinin araç değişkeni olarak araç değişkenli analiz tekniklerinde kullanıl-
ması katsayı tahminlerinin hem sapmasız hem de tutarlı olmasına yol açmak-
tadır. Dolayısıyla bu çalışmada, ilgili bağımlı değişkenlerin bütün gecikmeli 
değerleri araç değişkenleri olarak modelde kullanılmıştır. Diğer taraftan, eşanlı 
denklem çözüm sistemlerinden biri olan 3SLS modelinin tahmin edilmesinde 
kullanılan regresyon denklemleri, 

0 1t tABDM ABDGDP               (15) 

  2 3, tt
GÜX GOÜX AGÜX ABDM               (16) 

   4 5, ,
t t

GÜGDP GOÜGDP AGÜGDP GÜX GOÜX AGÜX        (17) 

   6 7, ,
t t

GÜM GOÜM AGÜM GÜGDP GOÜGDP AGÜGDP     (18) 

 8 9 ,t t
ABDX GÜM GOÜM AGÜM             (19) 

10 11t tABDGDP ABDX               (20) 

olarak belirlenmiştir. (15)-(20) numaralı regresyon denklemlerinden 
yararlanılarak gerçekleştirilecek olan eşanlı denklem tahminleri sonucunda dış 
yansıma etkisinin kendini gösterebilmesi için eğim katsayılarının 

 1 3 5 7 9 11, , , ,  ve        tamamının pozitif bir değer alması gerekmektedir. 

Bu kapsam doğrultusunda hazırlanan Tablo 3, bireysel ülkeler bazında eşanlı 
denklem sistemlerinden biri olan 3SLS tahmin sonuçlarını yansıtmaktadır. 
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Tablo 3. Eşanlı Denklem Sistemi (3SLS) Sonuçları 
Gelişmiş Ülkeler 

Ülk

eler 

β1 β3 β5 β7 β9 β11 D1 

(2008) 

D2 

(2009) 

D3 

(2011

) 

D4 

(2013) 

D5 

(2015

) 

R
2
 

J

B 

D

ö

ne

m 

An-

ti-

gua 
B. 

0.013
*

(0.089

) 

0.771
*

**
(0.00

0) 

177.76

7
*
(0.08

3) 

0.029
*

**
(0.00

0) 

0.356
*

**
(0.00

0) 

53.787
*

**
(0.00

1) 

-

3.775
*

**
(0.00
0) 

-

7.156
**

*
(0.000

) 

0.116(

0.776) 

0.028
*

(0.074

) 

0.882

(0.66

3) 

0.

54

1 

0.

1

3 

19

92

-
20

16 

Avu
stral

ya 

0.216
*

**
(0.00

0) 

0.286
*

*
(0.02

7) 

5.979
**

*
(0.001

) 

0.401
*

**
(0.00

3) 

0.343
*

*
(0.03

6) 

7.556
**

*
(0.000

) 

-
2.116

*

**
(0.00

2) 

-
4.006

**

*
(0.001

) 

0.047
*

(0.093

) 

0.136
*

*
(0.03

8) 

0.773
(0.33

3) 

0.
63

9 

0.
7

1 

19
85

-

20

16 
Avu

stur

ya 

0.291
*

**
(0.00

0) 

0.305
*

**
(0.00

4) 

3.177
**

*
(0.001

) 

0.069
*

*
(0.03

3) 

0.556
*

**
(0.00

6) 

11.082
*

**
(0.00

0) 

-

1.996
*

(0.084
) 

-

3.766
**

*
(0.004

) 

0.011
*

(0.097

) 

0.144
*

*
(0.03

9) 

0.612

(0.30

2) 

0.

65

6 

0.

6

8 

19

85

-
20

16 

Ba-

ha-
ma-

lar 

0.005
*

*
(0.03
8) 

0.178
*

**
(0.00
2) 

7.826
**

(0.021) 

0.207
*

**
(0.00
0) 

0.130
*

(0.067
) 

4.243
**

*
(0.000

) 

-

1.553
*

(0.053

) 

-

2.991
**

*
(0.000

) 

0.003
*

(0.085
) 

0.103
*

*
(0.04
7) 

0.336

(0.54
9) 

0.

42
7 

0.

2
8 

19

85
-

20

16 
Bah-

reyn 

0.020
*

**
(0.00

0) 

0.224
*

(0.052

) 

26.520
*

*
(0.016

) 

0.046
*

**
(0.00

0) 

0.119
*

(0.071

) 

20.910
*

**
(0.00

7) 

-

1.023
*

*
(0.03
2) 

-

3.558
**

*
(0.002

) 

0.028
*

*
(0.04

8) 

0.156
*

*
(0.02

8) 

0.229

(0.68

0) 

0.

57

5 

0.

3

9 

19

85

-
20

16 

Bar-

ba-
dos 

0.004
*

**
(0.00
2) 

0.239
*

*
 

(0.011

) 

74.619
*

**
(0.00
2) 

0.038
*

**
(0.00
0) 

0.447
*

**
(0.00
2) 

126.45

2
**

(0.0
48) 

-

0.993
*

(0.061

) 

-

2.873
**

(0.038) 

0.087(

0.780) 

0.168
*

*
(0.02
4) 

0.127

(0.84
3) 

0.

40
2 

0.

3
3 

19

92
-

20

16 
Belç

ika 

0.448
*

**
(0.00

0) 

0.443
*

**
(0.00

1) 

2.020
**

*
(0.000

) 

0.719
*

**
(0.00

0) 

0.551
*

**
(0.04

9) 

2.259
**

*
(0.002

) 

-

2.770
*

(0.052
) 

-

3.151
**

*
(0.006

) 

0.149
*

(0.072

) 

0.277
*

**
(0.00

7) 

0.776

(0.20

3) 

0.

77

6 

0.

7

3 

19

85

-
20

16 

Bru-

nei 
D. 

-

0.001(
0.815) 

0.339
*

(0.087
) 

-

9.728(0
.401) 

0.001(

0.887) 

0.110
*

(0.083
) 

1.385(0

.902) 

-

0.044(
0.891) 

-

2.230
**

(0.025) 

0.074
*

(0.097
) 

0.113
*

*
(0.03
4) 

0.046

(0.89
9) 

0.

33
5 

0.

0
9 

19

92
-

20

16 
Kan

ada 

7.531
*

**
(0.00

0) 

0.222
*

**
(0.00

0) 

0.123
**

*
(0.001

) 

6.073
*

**
(0.00

0) 

0.460
*

**
(0.00

3) 

0.145
**

*
(0.007

) 

-

1.028
*

*
(0.01

9) 

-

5.551
**

*
(0.000

) 

0.178
*

*
(0.02

4) 

0.357
*

**
(0.00

0) 

0.003
*
(0.08

1) 

0.

71

3 

0.

6

2 

19

85

-

20
16 

Şili 0.263
*

**
(0.00
1) 

0.451
*

*
(0.03
7) 

1.302
**

*
(0.000

) 

1.198
*

**
(0.00
8) 

0.112
*

(0.084
) 

1.278
**

*
(0.006

) 

-

1.664
*

(0.073

) 

-

2.882
**

*
(0.000

) 

0.013
*

(0.094
) 

0.133
*

*
(0.03
2) 

0.445

(0.51
2) 

0.

51
1 

0.

3
5 

19

85
-

20

16 
Kıbr

ıs 

0.016
*

(0.091

) 

0.762
*

**
(0.00

2) 

135.75

4
*
(0.07

2) 

0.031
*

**
(0.00

6) 

0.347
*

**
(0.00

2) 

47.673
*

**
(0.00

7) 

-

3.123
*

**
(0.00

0) 

-

8.263
**

*
(0.001

) 

0.111
*

(0.076

) 

0.128
*

(0.063

) 

0.660

(0.46

3) 

0.

49

1 

0.

5

1 

19

92

-

20
16 

Hırv

atis-
tan 

0.114
*

**
(0.00
0) 

0.187
*

*
(0.03
1) 

4.331
**

(0.021) 

0.302
*

*
(0.04
3) 

0.448
*

*
(0.03
7) 

6.116
**

*
(0.000

) 

-

2.242
*

**
(0.00

3) 

-

4.156
**

*
(0.004

) 

0.057
*

*
(0.01
3) 

0.158
*

**
(0.00
0) 

0.558

(0.44
0) 

0.

62
1 

0.

6
0 

19

92
-

20

16 
Çek 

Cum

. 

0.231
*

**
(0.00

0) 

0.127
*

**
(0.00

7) 

1.985
**

*
(0.005

) 

0.250
*

*
(0.03

7) 

0.300
*

**
(0.00

9) 

2.362
**

*
(0.002

) 

-

1.776
*

(0.056

) 

-

4.160
**

*
(0.000

) 

0.019
*

(0.084

) 

0.178
*

*
(0.02

7) 

0.778

(0.19

6) 

0.

66

1 

0.

7

8 

19

92

-

20
16 

Dani

mar
ka 

0.301
*

**
(0.00
0) 

0.448
*

**
(0.00
3) 

1.158
**

(0.011) 

0.112
*

**
(0.00
3) 

0.575
*

**
(0.00
0) 

3.582
**

*
(0.000

) 

-

1.996(
0.384) 

-

4.008
**

*
(0.000

) 

0.212
*

*
(0.02
7) 

0.346
*

**
(0.00
3) 

0.042

(0.91
1) 

0.

70
3 

0.

7
0 

19

85
-

20

16 

Ekv
ator 

Gine

si 

0.005
*

(0.091

) 

0.663
*

**
(0.00

0) 

118.60
0

**
(0.0

43) 

0.037
*

**
(0.00

7) 

0.452
*

**
(0.00

0) 

16.113
*

**
(0.00

0) 

-
2.996

*

**
(0.00

0) 

-
7.318

**

*
(0.001

) 

0.003(
0.981) 

0.083
*

(0.096

) 

0.556
(0.47

0) 

0.
45

2 

0.
2

6 

19
92

-

20
16 

Es-

to-
nya 

0.359
*

*
(0.03
1) 

0.334
*

**
(0.00
2) 

4.775
**

*
(0.000

) 

0.377
*

*
(0.02
3) 

0.376
*

**
(0.00
6) 

6.771
**

(0.012) 

-

2.007
*

**
(0.00

0) 

-

5.226
**

*
(0.000

) 

0.147(

0.192) 

0.244
*

(0.078
) 

0.001
*
(0.09
7) 

0.

74
0 

0.

4
5 

19

92
-

20

16 

Fin-
land

iya 

0.442
*

**
(0.00

2) 

0.336
*

**
(0.00

7) 

0.335
*
(

0.071) 
3.334

*

**
(0.00

6) 

0.561
*

**
(0.00

8) 

0.562
**

(0.035) 
-

1.130
*

*
(0.02

2) 

-
3.996

**

*
(0.000

) 

0.178(
0.726) 

0.541
*

**
(0.00

2) 

0.023
*
(0.06

6) 

0.
62

4 

0.
5

1 

19
85

-

20
16 
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581 

Fran
sa 

0.531
*

**
(0.00

0) 

0.441
*

**
(0.00

0) 

0.351
**

*
(0.000

) 

0.573
*

**
(0.00

0) 

0.512
*

*
(0.01

3) 

0.473
**

*
(0.000

) 

-
0.025

*

(0.059

) 

-
4.771

**

*
(0.000

) 

0.352(
0.524) 

0.148
*

(0.073

) 

0.101
(0.77

8) 

0.
64

2 

0.
7

9 

19
85

-

20

16 
Al-

man

ya 

0.290
*

**
(0.00

0) 

0.441
*

**
(0.00

1) 

0.127
**

*
(0.001

) 

0.409
*

**
(0.00

3) 

0.669
*

**
(0.00

0) 

0.773
**

*
(0.006

) 

-

1.986
*

(0.084
) 

-

2.880
**

*
(0.000

) 

0.153
*

(0.062

) 

0.344
*

**
(0.00

0) 

0.017
*
(0.08

4) 

0.

65

6 

0.

4

3 

19

85

-
20

16 

Yun
ani-

stan 

0.151
*

(0.081

) 

0.113
*

*
(0.04

3) 

0.175
**

(0.032) 
0.177

*

**
(0.00

0) 

0.055
*

(0.068

) 

0.132
**

*
(0.000

) 

-
3.007

*

**
(0.00

0) 

-
9.008

**

*
(0.000

) 

0.330(
0.567) 

0.440
*

(0.079

) 

0.011
(0.89

6) 

0.
40

1 

0.
2

7 

19
85

-

20

16 
Hon

g-

Kon
g 

0.716
*

**
(0.00

0) 

0.476
*

**
(0.00

2) 

6.886
**

*
(0.001

) 

2.431
*

**
(0.00

8) 

1.353
*

**
(0.00

0) 

13.662
*

**
(0.00

0) 

0.146(

0.772) 

-

0.410
**

*
(0.001

) 

0.547
*

*
(0.03

3) 

0.779
*

*
(0.01

8) 

0.141
*
(0.06

4) 

0.

77

4 

0.

8

7 

19

85

-
20

16 

Mac

aris-
tan 

0.123
*

**
(0.00
0) 

0.187
*

(0.071
) 

2.297
**

*
(0.000

) 

0.124
*

*
(0.04
8) 

0.202
*

**
(0.00
0) 

19.984
*

**
(0.00
1) 

-

1.887
*

*
(0.04

4) 

-

5.118
**

*
(0.000

) 

0.342
*

(0.065
) 

0.115
*

(0.057
) 

0.135

(0.91
1) 

0.

65
8 

0.

3
3 

19

85
-

20

16 
İzla

nda 

0.017
*

*
(0.02

4) 

0.257
*

*
(0.02

6) 

90.242
*

*
(0.083

) 

0.010
*

(0.090

) 

0.226
*

(0.058

) 

65.890
*

*
(0.019

) 

-

1.612
*

(0.053
) 

-

3.477
**

*
(0.007

) 

0.109(

0.181) 

0.387
*

**
(0.00

0) 

0.027

(0.87

8) 

0.

39

6 

0.

1

3 

19

85

-
20

16 

İr-

land
a 

1.182
*

**
(0.00
0) 

0.452
*

**
(0.00
1) 

1.208
**

*
(0.002

) 

0.124
*

(0.058
) 

0.665
*

*
(0.02
1) 

4.438
**

*
(0.000

) 

-

3.642
*

**
(0.00

0) 

-

11.256
***

(0.0

00) 

0.127
*

(0.776
) 

0.428
*

*
(0.04
4) 

0.582

(0.66
3) 

0.

64
9 

0.

5
7 

19

85
-

20

16 
İsrai

l 

0.601
*

**
(0.00

0) 

0.552
*

**
(0.00

1) 

1.135
**

*
(0.003

) 

0.440
*

**
(0.00

0) 

0.774
*

*
(0.02

2) 

2.749
**

*
(0.000

) 

-

1.338
*

*
(0.01
9) 

-

3.251
**

*
(0.000

) 

0.078(

0.951) 

0.557
*

**
(0.00

9) 

0.113
*
(0.09

1) 

0.

71

1 

0.

5

1 

19

85

-
20

16 

İtaly

a 

0.885
*

**
(0.00
0) 

0.453
*

**
(0.00
1) 

0.661
**

*
(0.000

) 

0.389
*

*
(0.03
7) 

0.546
*

(0.076
) 

3.112
**
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Tablo 3. Eşanlı Denklem Sistemi (3SLS) Sonuçları (Devam) 

Gelişmekte Olan Ülkeler 

Ülkele

r 
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Not: *, ** ve *** işaretleri ilgili katsayının sırasıyla %10, %5 ve %1 önem düzeyinde anlamlı 

olduğunu yansıtmaktadır. D1…D5 değişkenleri, kırılma tarihlerini gösteren kukla değişkenleri temsil 

etmektedir. Parantez içerisindeki değerler, ilgili katsayılara ait olasılık değerlerini yansıtmaktadır. 

JB, Jarque-Bera normallik testine ait olan olasılık değerleri temsil etmekte ve bu değerin 0.05’ten 

büyük olması elde edilen olasılık değerleri ile R2 değerlerinin güvenilir olduğunu yansıtmaktadır. 

Tahmin sürecinde değişen varyans ve otokorelasyon problemleri, Newey-West süreci ile ortadan 

kaldırılmaya çalışılmıştır.   

Tablo 3’de gösterilen 3SLS sonuçları, Amerikan ekonomisinde yaşanan durgun-
luğun, bu ülkenin en yoğun ticari ilişkilerde bulunduğu ülkelere negatif yönlü 
olarak etki ettikten sonra tekrar kendisine geri döndüğünü ve durgunluğun 
boyutlarını artırdığını göstermiştir. Genel bir ifade ile belirtmek gerekirse, 
Amerikan ekonomisinde yaşanan resesyonist eğilimlerin özellikle azgelişmiş ve 
gelişmekte olan ülke ekonomilerini daha derinden etkilediği, buna karşın Ameri-
kan ekonomisine yansıyan olumsuz geri dönüşün ise daha sınırlı olduğu söylene-
bilir. Ayrıca, Amerikan ekonomisindeki iktisadi durgunluğun gelişmiş partner 
ülke ekonomileri üzerinde tahribat etkisi olmakla birlikte, Amerikan ekonomis-
ine yansıyan olumsuz geri dönüşlerin daha baskın olduğu da vurgulanabilir. 
Diğer taraftan, gelişmiş ülkeler dikkate alındığında özellikle β9 ve β11 
katsayılarının sırasıyla β3 ve β5 katsayılarından büyük olması, iktisadi durgunluk 
süreçlerinin ticari partnerlerine yansıdıktan sonra Amerikan ekonomisine 
yönelebilecek olan olumsuz geri dönüşlerin baskınlığını göstermesi bakımından 
önemlidir. Ayrıca, gelişmekte olan ve azgelişmiş ülke örneklemleri itibariyle β9 
ve β11 katsayılarının sırasıyla β3 ve β5 katsayılarından küçük olması dolayısıyla 
Amerikan ekonomisinde yaşanabilecek olan olası bir ekonomik durgunluğun 
partner ülkeleri daha şiddetli olarak etkileyebileceğini, Amerikan ekonomisine 
yansıyan olumsuz geri dönüşlerin ise daha sınırlı olabileceğini ortaya koymak-
tadır. Analiz sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Amerikan 
ekonomisindeki konjonktürel daralma ve genişleme evrelerinin tüm dünya 
ekonomilerini peşinden sürüklediği ve ülkelerin dünya ekonomisindeki iktisadi 
ağırlıkları ile Amerikan ekonomisine olan göreli bağımlılıklarının kendi iktisadi 
süreçleri üzerindeki etkilerinin, Amerikan ekonomisindeki konjonktürel 
daralma süreçlerine göre şekillendiği savunulabilir.     

5. Sonuç 

Bu çalışmada, Amerikan ekonomisinde ortaya çıkan iktisadi durgunluk süreçle-
rinin, bu ülkenin ticaret ortakları üzerinde dış yansıma etkisi yaratıp yaratmadığı 
zaman serisi analiz tekniklerinden biri olan 3SLS yöntemi yardımıyla 54’ü 
gelişmiş, 87’si gelişmekte olan ve 25’i ise azgelişmiş olmak üzere toplam 166 ülke 
dikkate alınarak incelenmiştir. 
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Bu amaç doğrultusunda ilk olarak serilerin durağanlık bilgileri yapısal kırılmalı 
birim kök testlerinden biri olan Carrion-i-Silvestri testi yardımıyla sınanmış ve 
analiz sonuçları, değişkenlerin seviye değerleri itibariyle durağan olmadıklarını, 
ancak ilgili serilerin birinci farklarının alınması ölçüsünde birim kök sorunundan 
arındıklarını, bir diğer ifadeyle durağan forma ulaştıklarını yansıtmıştır. 
Değişkenlere ait durağanlık bilgilerinin elde edilmesini takiben ilgili değişkenler 
arasında uzun dönemli ilişkilerin geçerli olup olmadığı Maki eşbütünleşme testi 
yardımıyla analiz edilmiş ve tahmin sonuçları ilgili değişkenler arasında 
eşbütünleşik, bir diğer ifadeyle uzun dönemli ilişkilerin geçerli olduğu sonucunu 
ortaya koymuştur. Modelde dikkate alınan değişkenler arasında uzun dönemli 
ilişkilerin elde edilmesine bağlı olarak eşanlı denklem tahmin sistemlerinden biri 
olan 3SLS modeli çözümlenmiş ve analiz sonuçları, ABD ekonomisinde yaşanan 
durgunluğun, bu ülkenin en yoğun ticari ilişkilerde bulunduğu ülkelere negatif 
yönlü olarak etki ettikten sonra tekrar kendisine geri döndüğünü ve durgun-
luğun boyutlarını artırdığını göstermiştir. Böylesi bir sonucun yanı sıra 
madalyonun diğer tarafı, Amerikan ekonomisindeki pozitif yönlü konjonktürün 
dünya ekonomilerini kendi peşi sıra sürükleyebileceğini de ortaya koymuştur. 
Özellikle gelişmiş ülkeler ile olan ticari ilişkileri dikkate alındığında, Amerikan 
ekonomisindeki olası iktisadi durgunluk süreçlerinin ticari partnerlerine 
yansıdıktan sonra kendisine yönelebilecek olan olumsuz geri dönüşlerin 
baskınlığı gözden kaçırılmaması gereken bir noktayı işaret etmiştir. Bu sonuç, 
diğer taraftan, Amerikan ekonomisindeki pozitif yönlü bir iktisadi konjonktürün 
dış dünyaya olumlu yansımasından sonra kendi ekonomik gelişimi üzerine ilave 
bir katkı sağlayabileceğini de yansıtmıştır. Söz konusu bu süre gelişmekte olan 
ve azgelişmiş ülkeler itibariyle incelendiğinde, Amerikan ekonomisinde yaşana-
bilecek olan olası bir ekonomik durgunluğun partner ülkeleri daha şiddetli 
olarak etkileyebileceğini, Amerikan ekonomisine yansıyan olumsuz geri dö-
nüşlerin ise daha sınırlı olabileceğini göstermiştir. Amerikan iktisadi genişleme 
evresinin ise, gelişmekte olan ve azgelişmiş ülkeleri çok daha olumlu etkilediği 
de gözden kaçırılmaması gereken bir noktayı gözler önüne sermiştir.  

İngiltere’nin öncülüğünü yaptığı Sanayi Devrimi’ne ayak uydurarak ekonomik 
gelişim sürecini hızlandırmaya başlayan ABD, özellikle Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra mutlak bir güç haline gelmiş ve bu gücünü Bretton Woods an-
laşmasıyla perçinlemiştir. Söz konusu bu anlaşmanın geçerliliğini yitirdiği petrol 
şokları yıllarını takiben neo-liberal politikaların sözcülüğünü yaparak dünya 
ekonomileri üzerindeki hegemonyasını sürdüren ABD, küresel sermayenin 
yönetildiği ve yönlendirildiği en büyük çekim merkezi olma özelliğini 
sürdürmüştür. İfade edilen bu özelliği nedeniyle, pek çok dünya ekonomisi 
Amerikan iktisadi yaşamındaki değişimlere duyarlılığını artırmış ve “Amerika 
hapşırırsa tüm dünya grip olur” mottosunun genel kabul görmesine yol açmıştır. 
Dünya ekonomilerinin kendisine olan bağımlılığını artıran ABD, uygulanan 
ekonomi politikalarının sonuçlarına göre pek çok ülke ekonomisinin ya 
hızlanmasına ya da krizlerin uğrak noktası olmasına zemin hazırlamıştır. 
Genişleme evrelerinde tozpembe olarak görülen böylesi bir süreç, özellikle 
daralma evrelerinde 2008 Küresel Finansal Krizi’ndeki gibi altından kalkılması 
oldukça zor olan iktisadi kırılganlıkları artırmış ve pek çok ülkenin mak-
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roekonomik politika uygulamalarındaki bağımsızlığını ve etkinliğini adeta pasi-
fize etmiştir. Gerek genişleme ve gerekse kriz ile sonuçlanan böylesi muntazam 
olmayan konjonktür süreçlerini daha ılımlı bir seviyede atlatmayı başarabilen 
ülkeler ise, sayıları her ne kadar bir elin parmakları kadar olsa da, ayakları 
üzerine daha sağlam basabilmişlerdir. Böylesi ülke gözlemlerinden hareketle 
ekonomi-politik bağlamında uygulanması gereken temel makroekonomik poli-
tika önermesinin, herhangi bir hegemon ülkeye olan dış bağımlılığın mutlaka 
kırılması ya da hiç değilse azaltılabilmesi olduğu söylenebilir. Söz konusu böylesi 
bir sürecin başarılabilmesi için ilk aşamada yabancı sermayeye ve dış borçlara 
olan bağımlılığın azaltılarak ülke içi kaynaklara odaklanma ve akabinde ise 
üretim ile ihracat potansiyelini artırılabilme gerekliliği vurgulanabilir. Yabancı 
sermaye ve dış borçlanma düzeyi yerel yatırımları ve üretimi artırabildiği ölçüde 
faydalı olabilmekle birlikte üretim sürecinde azalan verimler yasasının ortaya 
çıkabileceğinin ve ülkeye yönelen yabancı sermaye ile dış borçların her zaman 
etkin yatırımlara kanalize edilemeyebileceğinin gözden kaçırılmaması gerek-
mektedir. Diğer taraftan, hegemon ülkelerin genişleme evresinin tüm dünyayı 
pozitif bir ivme ile peşinden sürüklemesi her ne kadar olumlu bir gelişme gibi 
algılanabilse de, spekülatif akımların böylesi bir genişleme ile birlikte ortaya 
çıkma ihtimali de ülke riskini artırabilmekte ve spekülasyon balonunun 
patlamasına paralel olarak altından kalkılamayacak derin ekonomik yaralar 
oluşabilmektedir. Böylesi bir politika önerisi şüphesiz dış dünya ile olan iktisadi 
ilişkilerin tamamen koparılmasını salık vermemekle birlikte, özellikle 
gelişmekte olan ve azgelişmiş ülkelerin hegemon ülke ekonomi politikalarına 
karşı aguşlarını koşulsuz bir biçimde açmamaları gerekliliğine vurgu yapmaya 
çalışmakta ve dış dünya ile birlikte yürümelerini ancak ihtiyatlı makroekonomi 
politika reçetelerini her zaman arka ceplerinde bulundurma zorunluluğunu ön 
plana çıkarmayı hedeflemektedir. Aksi takdirde, konjonktürün yönü ne olursa 
olsun, gripten kaçınılamayacağı aşikâr gibi görünmektedir.            
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AİLE HEKİMLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE PERFORMANSININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ 

Uzm. Feray ÖZTÜRK İstanbul Üniversitesi, Hastane ve Sağlık Kurumları 
Yönetimi 

Feray ÖZTÜRK 

ÖZET 

Birinci basamak sağlık hizmetleri tüm sağlık sistemi için bir giriş noktası 
oluşturmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel uygulama alanı olan 
aile hekimliği bu çalışmada ana görevi üstlenmekte ve tüm sağlık sisteminin 
iyileştirilmesi yönünde temel kabul edilmektedir.  Ülkeler sağlık sistemlerinin 
performansını yükseltmek için sistem performanslarını ölçme yoluna gitmekte-
dir. Bu bağlamda verimlilik ve etkinlik kavramları ön plana çıkmaktadır. Sağlık 
hizmetleri performans değerlendirmesi hizmetin planlanmasındaki ve kaynak-
ların etkili kullanımındaki yol göstericiliği sebebiyle önem arz eder. 2008 yılında 
hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık alanında birçok düzen-
lemeye gidilmektedir. Bu çalışmada düzenlemelerden biri olan “Aile Hekimliği 
Uygulaması” değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı; İstanbul ilindeki 38 ASM bi-
rimi için girdi ve çıktı değişkenleri yardımıyla teknik etkinliği ölçmek ve teknik 
etkin olmayan KVB’lerin etkinsizliklerinin kaynağını tespit ederek öneriler sun-
maktır.  Çalışmaya 38 adet ASM birimi dahil edilmiş olup yöntem olarak Girdi 
Yönelimli Veri Zarflama Analizi (VZA/Data Envelopment Analysis) yöntemi 
kullanılmıştır. VZA yöntemi sağlık hizmetlerinin etkinliklerini ölçmede 
kullanılan nonparametrik bir ölçüm tekniğidir. Çalışmaya girdi değişkeni olarak; 
hekim sayısı, hemşire sayısı ve ebe sayısı, çıktı değişkeni olarak; BCG aşı dozu 
sayısı, Hepatit B aşı dozu sayısı, KPA aşı dozu sayısı, OPA aşı dozu sayısı, Suçiçeği 
aşı dozu sayısı, muayene sayısı, izlenen gebe sayısı, izlenen bebek sayısı ve 
izlenen çocuk sayısı alınmıştır. Çalışmada kullanılan 2015 yılı verileri Sağlık Ba-
kanlığı İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden gerekli yazılı izinler alınarak temin 
edilmiştir. Veriler ilgili müdürlükçe istenilen ölçütlere uygun olarak ASM isimleri 
kodlama ile saklı kalınarak kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre ASM’lerin 
teknik etkinlik puanları 0,537 ve 1,000 arasında değişmektedir. 38 adet ASM’den 
teknik etkinlik puanı 1,000 olan 6 ASM’nin (%15,78) etkin, teknik etkinlik puanı 
1.000’in altında olan 32 ASM’nin (%84.21) etkin olmadığı saptanmıştır. VZA’nın 
göreli etkinliği ölçtüğü unutulmamalı ve yeni değişkenler ile çalışmanın belirli 
aralıklarla tekrarlanmasının uygun olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Birinci basamak sağlık hizmeti, Aile Hekimliği, Aile Sağlığı 
Merkezi, Veri Zarflama Analizi, performans, etkinlik. 

EVALUATION OF FAMILY MEDICINE AND PERFORMANCE DATA 
ENVELOPMENT ANALYSIS: EXAMPLE OF ISTANBUL 

ABSTACT 

Primary health care constitutes an entry point for the entire health care system. 
Primary care family medicine, which is the main application areas of health care 
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and to play a major role in this work is considered fundamental in improving the 
overall health system. Countries resorts to measure the system performance to 
improve the performance of health systems. In this context, the concepts of effi-
ciency and effectiveness has come to the fore. Performance assessment of health 
care services and the way in planning the effective use of resources is important 
because re- sources. Health Transformation Program was implemented in 2008, 
many arrangements are being made in the health field. This study is one of the 
regulations in the "Family Medical Practice" is evaluated. The purpose of the 
study; Istanbul with the help of input and output variables for 38 ASM units in 
the province to measure technical efficiency and to provide technical advice by 
identifying the source of the inefficiency inefficient DMUs. The study included 38 
units of ASM is included as input method Oriented Data envelopment analysis 
(DEA / Data Envelopment Analysis) method was used. DEA method used to 
measure the effectiveness of health care is a nonparametric measurement tech-
niques. Working as the input variables; The number of doctors, nurses and mid-
wives count the number of the output variable; BCG vaccine doses Number of 
Hepatitis B vaccine doses Number of KP vaccine dose number OPA vaccine doses 
Number of varicella vaccine doses Number, the number of inspections, monitor-
ing Number of pregnant women, the number of monitored infants and watched 
the number of children is taken. 2015 Ministry of Health data used in this study 
were obtained by taking the necessary written permission from the Public 
Health Directorate of Istanbul. The data stored is used in strict accordance with 
ASME code names to the extent required by the relevant authorities. technical 
efficiency score of IMs according to the survey results ranged between 0.537 and 
1.000. 38 asm ASM technical efficiency score of 1,000 which is 6 (15.78%) effec-
tive 32 ASM technical efficiency of less than 1,000 points (84.21%) were found 
to be effective. DEA should be noted that the relative effectiveness of measures 
and working with the new variables are considered to be appropriate to repeat 
at regular intervals. 

Keywords: Primary health care, Family Physician, Family Health Center, DEA, 
performance, events. 

1.GİRİŞ 

İnsanlık tarihinin en temel paydalarından biri sağlıktır. Sağlığın eşit bir şekilde 
ulaştırılıp paylaştırılması, gelişmişliğin ve onu oluşturan toplumun sürekliliğini 
sağlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre sağlık; “yalnızca hastalık veya sakatlık 
durumunun olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” 
olarak tanımlanmaktadır.  

Birinci basamak sağlık hizmetleri muhtemel hastalık ve sakatlıkları en aza in-
dirgeyen ve engelleyen, erken teşhisi sağlayan ve tedavinin hastalığın erken dö-
neminde yapılmasını sağlayan, toplumda pozitif dışsallık sağlayan temel uygula-
malardır. Birinci basamak sağlık hizmetleri diğer basamaktaki sağlık hizmetleri 
ile karşılaştırıldığında hastalıkların oluşumunu önleme aşamasında koruyucu 
hekimlik hizmetlerini üstlendiklerinden öncelikli olarak ele alınmaktadır. Birinci 
basamak sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde sunumu, toplumun hastalık 
yükünü azaltmakta, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunumunun daha iyi 
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ve kaliteli olarak verilmesinin önünü açmaktadır. Birinci basamak sağlık hiz-
metlerinin bu gibi temel özellikleri sebebiyle önceliği alması kaçınılmaz olmak-
tadır. 

Kolay ulaşılabilirlik, uygulanabilirlik, verimli ve hakkaniyetli olmak birinci basa-
mak sağlık hizmetlerinin temel özelliklerindendir. Tüm bu özellikleri 
bünyesinde barındıran birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel uygulama 
alanı olan “aile hekimliği” burada ana görevi üstlenmekte ve tüm sağlık sistemi-
nin iyileştirilmesi yönünde temel kabul edilmektedir.   

Sınırlı olan kaynakların optimal kullanımı sağlık alanında önemlidir. Ülkeler 
sağlık sistemlerinin performansını yükseltmek için sistem performanslarını 
ölçme yoluna gitmektedir. Aile hekimliğinde de hizmetin yeterli ve yerinde 
sunulmasının yanı sıra, kaynaklatın etkili ve verimli kullanılması önem arz et-
mektedir. 

Sağlıkta performans ölçümü iki nedenden dolayı önemlidir: birincisi, sağlık sis-
temleri performans ölçümleri ile eksikliklerini tanımlamakta, finansmanda 
adaleti sağlamakta, insanların beklentilerine yanıt vererek, benzer sağlık seviye-
lerine sahip ülkeler arasındaki farklılıkları açıklamaktadır. İkinci neden ise 
yıllara göre sağlık sisteminin değerlendirilmesini sağlayan göstergeler sağla-
maktadır. Bu faydalardan her ikisi de sağlık politikalarını değerlendirmek için 
kullanılmaktadır (Silva, 2000:2).  

Dünyada sağlık alanında 80’ler itibariyle neoliberal politikalar ile birlikte çeşitli 
dönüşümler ve reformlar yaşanmıştır. Türkiye’de de bu uygulamalara paralel 
olarak 90 sonrası birinci basamak sağlık hizmetleri kavramı sağlık reformu an-
layışıyla tekrar ele alınmaya başlanmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın (SDP) 
bu reformların bir uzantısı şeklinde olduğu görülmektedir. SDP bu anlamda 3 
alana birden müdahale edici bir reform sürecini uygulamaya koymaktadır. Bu 
anlamda sağlık reformları; sağlık hizmeti finansmanı, örgütlenmesi ve sunumu 
ile ilgili birçok değişikliği öngörmektedir.  

SDP ile uygulamaya konan Aile hekimliği, hastaya ilk başvurduğu hekim tarafın-
dan sağlık hizmetinin sunulduğu bir sistemi getirmektedir. Aile hekimi sağlık 
hizmetini ASM’lerde kendine bağlı nüfusa vermektedir. 

Bu çalışmada sağlık hizmetlerinin performans değerlendirmesinde literatürde 
yaygın olarak kullanılan ve non-parametrik bir ölçüm tekniği olan veri zarflama 
analizi (VZA) kullanılmaktadır. Ulusal ve uluslararası literatürde örneklerine 
rastlanan bu analiz tekniği ile aile hekimliği hizmeti sunan aile sağlığı merkezle-
rinin (ASM) etkinlik düzeylerinin ortaya konulması, sundukları hizmetlerde 
etkin ve etkin olmadıkları alanların saptanması ve etkin olmayan ASM'lerin be-
lirlenmiş alanlarda neden etkin olmadıklarının kaynağını ortaya koymak 
amaçlanmaktadır. Aile hekimliği uygulamasında birinci basamak sağlık hiz-
metinin sunumunun gerçekleştirildiği Aile sağlığı Merkezlerinin (ASM) sistem 
içerisindeki etkin hizmet sunumu çalışmanın konusunun seçilmesinde etkin rol 
oynamaktadır. 
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2.VERİ ZARFLAMA ANALİZİ 

Sağlık sektörü karmaşık üretim süreçlerini içerir ve çok sayıda girdi ve çıktı 
değişkenine sahiptir. Girdi ve çıktıların böylesine çok olduğu bir sistemde 
kullanılacak olan analiz yönteminin sağlıklı sonuçlar vermesi gerekmektedir. 
Matematiksel programlamaya dayanan bir etkinlik ölçümü olan VZA yöntemi 
sağlık sektöründe geniş kullanım alanına sahip analiz yöntemlerinden biridir. 
Veri zarflama analizinin sahip olduğu en önemli özellik, her karar verme biri-
mindeki etkinsizlik miktarını ve kaynaklarını tanımlayabilmesidir.  

VZA yönteminde seçilen karar birimleri etkinlik sınırını ölçmede önemli bir rol 
oynamaktadır. VZA yöntemi, aynı amaca yönelik aynı şekilde üretim yapan 
(homojen oldukları varsayılan) KVB’ler için en az girdiyi kullanarak en çok çıktıyı 
üreten gözlemleri “referans” olarak kabul ederek verimlilik sınırını oluşturur. 
Etkin olmayan diğer KVB’ler ise sınır olarak kabul edilen en iyi gözlemlere 
uzaklıklarına göre açısal olarak ölçümlenir. KVB’ler verimlilik sınırına olan 
yakınlıklarına göre değerlendirilmektedir (Şahin, 2008:16). 

VZA karar verme birimleri için teknik etkinliği hesaplayan bir yöntem olup, karar 
verme birimi “k” için teknik etkinlig i; ya verilen bir girdi seviyesi için çıktıları 
maksimize etmek ya da verilen bir çıktı seviyesi için girdileri minimize etmekle 
o lçmektedir (Gu lcu  vd.,2004:90).  

Veri zarflama analizi (VZA), non-parametrik bir yöntem olup, Farrel' in etkinlik 
kavramından yola çıkılarak, 1978 yılında Charnes, Cooper ve Rhodes (CCR) 
tarafından geliştirilmiştir (Farell, 1957:253). 

Benzer karar birimlerinin girdi ve çıktı değişkenlerine bağlı olarak göreceli 
teknik etkinlik ölçümü yapan VZA yöntemi, her bir gözlem için bir tek etkinlik 
skoru elde etmektedir. Etkinlik skorları 1.000’den farklı olan KVB’ler “etkinsiz”, 
etkinlik skoru 1.000 olan KVB’ler “etkin” olmaktadır. Bu değerlendirmeye bağlı 
olarak KVB’lerin etkinliklerini arttırmanın iki yolu vardır. Bunlar; (i) çıktılar 
sabit kalırken, girdi miktarının azaltılması, (ii) girdiler sabit kalırken, çıktı 
miktarının arttırılması olmaktadır. Literatürde ilk yaklaşım girdi odaklılık, ikinci 
yaklaşım ise çıktı odaklılık olarak adlandırılmaktadır (Harris vd., 2000:801). 

Birinci basamak sağlık hizmetleri alanında yapılmış çalışmaların daha çok sağlık 
ocakları etkinliklerini ölçmeye yönelik çalışmalar olduğu görülmektedir. Kayalı 
vd. (2004)’nin İzmir ilinde, Üner (2006)’in Denizli ilindeki 117 sağlık ocağında, 
Özata ve Sevinç (2010)’in Konya ilinde faal olarak çalışan sağlık ocaklarında 
yaptığı çalışmalar, birinci basamak sağlık hizmetlerini konu alan önemli çalışma-
lardan olmuştur. Aile hekimliği üzerinde yapılmış olan en güncel çalışma Erinç 
(2013)’in Sinop ilinde 56 hekimi üzerinde yaptığı VZA çalışmasıdır 
(Erinç,2013:52). 

VZA’da temel etkinlik ölçütü, çıktıların ağırlıklı toplamlarının girdilerin ağırlıklı 
toplamlarına bölümüdür. Herhangi bir karar noktasının etkinlik ölçütü (j. Karar 
noktası), aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır (Yaralıoğlu, 2004). 
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𝑢1𝑦1 + 𝑢2𝑦2 +⋯ . . 𝑢𝑛𝑦𝑛
𝑣1𝑥1 + 𝑣2𝑥2 +⋯ . . 𝑣𝑚𝑥𝑚

 

1978 yılında Charnes, Cooper ve Rhodes (CCR) tarafından ölçeğe göre sabit getiri 
varsayımını kabul eden, 1984 yılında ise Banker, Charnes ve Cooper (BCC) 
tarafından ölçeğe göre değişken getiri varsayımını kabul eden modeller 
geliştirilmiştir. Şekil 1’de ölçeğe göre sabit getiri ve ölçeğe göre değişken getiri 
varsayımları altında VZA modelleri verilmektedir (Charnes vd., 1994:66). 

Şekil 1: VZA Modelleri 

 

2.1. Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) Yöntemi 

Farrell’in etkinlik tanımından yola çıkılarak, Charnes, Cooper ve Rhodes tarafın-
dan geliştirilen bu model girdiye ve çıktıya yönelik olarak iki yönlü olarak 
kullanılabilmektedir. Modelde ölçeğe göre sabit getiri temel alınarak toplam 
etkinlik ölçülür. 

Girdi odaklı CCR modelinde, belli bir çıktı bileşimi için en uygun girdi bileşiminin 
ne olması gerektiği saptanmaktadır. Girdiye yönelik VZA, belli bir çıktı seviyesi 
garanti altına alındıktan sonra girdi seviyesini minimize etmeyi amaçlar (Bal, 
2010:44). Girdi odaklı CR modelinin doğrusal programlamaya dönüştürülmüş 
modeli aşağıda yer almaktadır (Tezsürücü, 2013:104). 

 

𝐸0 = 𝑚𝑎𝑥∑𝑢𝑟

𝑠

𝑟=1

𝑦𝑟0 

 

Kısıtlar,  

∑𝑣𝑖 𝑥𝑖0

𝑚

𝑖=1

= 1 
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∑𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠

𝑟=1

≤∑𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

 

 

𝑣𝑖𝑢𝑟 ≥ 0    

 

Modelde;  

n: KVB 
sayısı 

s: Çıktı sayısı 

m: Girdi sayısı 

  

𝑢𝑟: o. KVB tarafından r. çıktıya verilen ağırlık 

𝑣𝑖: o. KVB tarafından i. girdiye verilen ağırlık 

𝑥𝑖𝑜: o. KVB’nin elde ettiği i. girdi miktarı 

𝑦𝑟𝑜: o. KVB’nin elde ettiği r. çıktı miktarı 

𝑥𝑖𝑗: j. KVB’nin kullandığı i. girdi miktarı 

𝑦𝑟𝑗: j. KVB’nin kullandığı r. çıktı miktarı  

Çıktı odaklı CCR modelinde, belli bir girdi bileşeni ile en fazla çıktı bileşeninin 
nasıl elde edileceği amaçlanmaktadır. Çıktıya odaklı CCR modelinin matemat-
iksel gösterimi aşağıda yer almaktadır (Tarım, 2001:63). 

 

𝐸𝑘 =∑𝑣𝑖𝑘𝑥𝑖𝑘 

𝑚

𝑖=1

 

Kısıtlar, 

−∑𝑢𝑟𝑘𝑦𝑟𝑗 +∑𝑣𝑖𝑘𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1



𝑠

𝑟=1

≥ 0 

 

∑𝑢𝑟𝑘𝑦𝑟𝑘 

𝑠

𝑟=1

= 1 

j=1, ……….,n 

r=1, ……….,s i=1, ……….,m 

j=1,2 ……….,n 

r=1,2 ……….,s 

i=1,2 ……….,m 

j=1,….,n 
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𝑢𝑟𝑘 ≥ 0, 𝑣𝑖𝑘 ≥ 0   

Modelde, 

n: KVB sayısı 

s: Çıktı sayısı 

m: Girdi sayısı 

𝑣𝑖 : k karar birimi tarafından i. girdiye verilen ağırlık 

𝑢𝑟: k karar birimi tarafından r. çıktıya verilen ağırlık 

𝑥𝑖𝑘: göreli etkinliği ölçülen k karar birimi tarafından kullanılan i. girdi  

𝑦𝑟𝑘: göreli etkinliği ölçülen k karar birimi tarafından kullanılan r. çıktı 

𝑥𝑖𝑗: j. Karar birimi tarafından kullanılan i.girdi 

𝑦𝑟𝑗: j.karar birimi tarafından üretilen r. çıktı 

휀: sonsuz küçük pozitif bir sayı (olabildiğince küçük bir sayı) 

2.2.Banker-Charnes-Cooper (BCC) Yöntemi 

CCR modelinin varsayımlarında değişiklik yapılarak elde edilmiş bir modeldir. 
Banker-Charnes-Cooper tarafından geliştirilen bu yöntemin CCR modelinden 
farkı, ölçeğe göre değişken getiri varsayımını kabul etmesidir. Karar birimlerinin 
optimal ölçekte üretim yapıp yapmadıklarını ölçek etkinliklerini ölçerek ortaya 
koymaktadır (İşbilen Yücel, 2010:71). 

Girdi odaklı BCC modelinin matematiksel gösterimi aşağıda yer almaktadır (Yun 
vd.,2004:89). 

𝐸0 = 𝑚𝑎𝑥∑𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗 −𝑢0

𝑠

𝑟=1

 

 

Kısıtlar, 

 

∑𝑤𝑖𝑥𝑖0

𝑚

𝑖=1

= 1 

 

∑𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠

𝑟=1

− 𝑢0 −∑𝑤𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

≤ 0, 

r=1,….,s i=1,….,m 

i= 1,…..,m  

j= 1,…..,n  
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𝑢0, serbest 

𝑤𝑖 ≥ 휀,  

𝑢𝑟 ≥ 휀,  

 

𝑢0 ∶ o. KVB’ye ait serbest işaretli değişken 

𝑥𝑖𝑘: göreli etkinliği ölçülen k karar birimi tarafından kullanılan i. girdi  

𝑦𝑟𝑘: göreli etkinliği ölçülen k karar birimi tarafından kullanılan r. çıktı 

𝑣𝑖 : k karar birimi tarafından i. girdiye verilen ağırlık 

𝑢𝑟: k karar birimi tarafından r. çıktıya verilen ağırlık 

𝑥𝑖𝑘: göreli etkinliği ölçülen k karar birimi tarafından kullanılan i. girdi  

𝑦𝑟𝑘: göreli etkinliği ölçülen k karar birimi tarafından kullanılan r. çıktı 

휀: sonsuz küçük pozitif bir sayı (olabildiğince küçük bir sayı) 

Çıktı odaklı BCC modelinin matematiksel gösterimi aşağıda yer almak-
tadır (Oruç, 2008:33). 

𝐸0 = 𝑚𝑖𝑛∑𝑣𝑖𝑥𝑖0 −𝑣0

𝑚

𝑖=1

 

 

Kısıtlar, 

∑𝑢𝑟𝑦𝑟0

𝑠

𝑟=1

= 1 

 

∑𝑢𝑟𝑦𝑟𝑗

𝑠

𝑟=1

≤ ∑𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗 −

𝑚

𝑖=1

𝑣0 

 

𝑣𝑖 ≥ 휀,  

𝑢𝑟 ≥ 휀,  

 

𝑣0: o.KVB’ye ait serbest işaretli değişken 

i= 1,…..,m  

r= 1,…..,s 

j= 1,…..,n  

i= 1,…..,s  

i= 1,…..,m 
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Verilen bu modelde amaç fonksiyonu olan 𝐸0 = 𝑚𝑖𝑛∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖0 −𝑣0
𝑚
𝑖=1  ‘nin değe-

rinin 1’e eşit olması durumuda KVB0 etkindir, değil ise etkin değildir denilmekte-
dir (Oruç, 2008:33). 

3.UYGULAMA: AİLE HEKİMLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE 
PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Bu çalışmanın amacı; İstanbul ilindeki 38 bölgeyi temsil eden, 38 ASM birimi için 
girdi ve çıktı deg işkenleri yardımıyla teknik etkinlig i o lçmek ve teknik etkin 
olmayan KVB'lerinin yani “etkinsiz” olanların, etkinsizliklerinin kaynag ını tespit 
ederek öneriler sunmaktır.   

Model seçiminde dikkat edilmesi gereken bir nokta da karar vericinin girdi 
değişkenleri üzerinde denetiminin olup olmamasıdır. Sağlık sektörünün yapısal 
durumu itibari ile girdiler üzerindeki kontrolün fazla olmasından dolayı girdi 
yönelimli modeller üzerinde durulmuştur. İlgili literatüre dayanarak oluşturulan 
çalışmanın modeli, girdi yönelimli (CCR) veri zarflama analizidir. Analiz sonu-
cunda, her bir KVB için bir etkinlik puanı, etkin olmayan KVB'lerin etkin olan 
KVB'leri referans alarak yapması gereken iyileştirme oranları saptanmıştır. 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın yapılacağı il olarak İstanbul ili seçilmiştir. İstanbul ilinde yer alan 
ve girdi değişkenlerinden “ebe sayısı” değişkeni karşılamayan 1 adet ASM birimi 
analiz dışı bırakılmış, çalışmaya 38 adet ASM birimi dahil edilmiştir.  

Araştırma girdi ve çıktı değişkenleri verilerini sağlayan 2015 yılı verileri, gerekli 
izinler alınarak İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden resmi yazı ile temin 
edilmiştir. Veriler ilgili birimin isteği üzerine isim ve birim bilgileri kodlama ile 
saklanarak kullanılmıştır. 

3.3. Araştırma Verilerinin Analiz 

Bir takım varsayımlara dayanarak gerçekleştirilen bu çalışmada ilk olarak, girdi 
ve çıktı deg işkenleri arasında pozitif yo nlu  bir ilişki oldug u kabul edilmektedir. 
I kinci varsayım ise, karar birimlerinin aynı hedefe yo nelik olarak benzer işlevler 
go rdu kleri ve aynı şartlarda çalıştıklarıdır. Veri zarflama analizinin girdi ve çıktı 
değişkenlerini sağlamayan 1 adet ASM birimi araştırmaya dahil edilmemiştir, bu 
nedenle 1 adet ASM birimi eksikle tüm evren incelenememiştir.  

Çalışmada kullanılan veriler 2015 yılına aittir. Dolayısıyla bu çalışmada 
kullanılan VZA, diğer birçok araştırma gibi dönemseldir ve analizin sonuçlarına 
göre planlanacak değişimler için analizin dönemler itibariyle ve sürekli olarak 
yeniden yapılması zorunludur. 

VZA'da değişken seçimi analiz sonucu için oldukça önemli bir rol oynamaktadır. 
Seçilecek olan girdi ve çıktı değişkenleri, tüm KVB'leri için ortak özelliklere sahip 
olmalı, ölçülmek istenen tu m performans o lçu tlerini kapsamalıdır. Ancak 
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çalışmaya dahil edilecek olan bu deg işkenlerin seçim yo ntemi ve deg işken sayısı 
gibi konularda belli standartlar mevcut deg ildir.  

Karar birimi tarafından kullanılacak olan herhangi bir kaynak girdi deg işkeni 
olarak, karar biriminin mal ya da hizmet u retmek için çeşitli kaynaklar 
kullanması ile ortaya çıkan faaliyetler ise çıktı deg işkeni olarak adlandırılmak-
tadır. Bazı çalışmalarda değişken sayısı formülize edilmektedir. Dyson vd.’ne 
(2001) göre; girdi sayısı m, çıktı sayısı s olmak üzere; 

a) N ≥ max {m X s, 3 X (m + s) } dir  

b) N ≥ 2m + s dir (Dyson vd, 2001:245). 

Literatür incelendiğinde değişken seçimi için standart bir yöntem olmadığı, 
birden fazla şekilde değişken seçimine karar verildiği görülmüştür. Üner 
(2006)’in yaptığı VZA çalışmasında, 63 değişken arasından faktör analizi 
yapılarak değişken sayısı 16’ya indirilmiş çalışmanın girdi ve çıktı değişkenleri 
bu şekilde belirlenmiştir (Üner, 2006:49).  

Sag lık sekto ru nde yapılan veri zarflama analizi çalışmaları dikkate alınarak bu 
dog rultuda girdi ve çıktı deg işkenleri tu m KVB'ler için ortak özelliklere sahip ve 
ölçülmek istenen performans ölçütlerini kapsamaktadır. ASM birimlerinin 
teknik etkinliklerini ölçmek için oluşturulan bu modelde, analize girdi değişkeni 
olarak 3 değişken (hekim sayısı, ebe sayısı ve hemşire sayısı), çıktı değişkeni 
olarak 9 değişken (BCG aşı dozu sayısı, Hepatit B aşı dozu sayısı, KPA Aşı dozu 
sayısı, OPA aşı dozu sayısı ve suçiçeği aşı dozu sayısı, muayene sayısı, izlenen 
gebe sayısı, izlenen  bebek sayısı ve izlenen çocuk sayısı) atanmıştır. Çalışmada 
toplamda 38 adet ASM birimi (KVB) kullanılmış olup, Ebe sayısı “0” olan bir karar 
verme birimi çalışmaya dahil edilmemiştir. Çalışmada kullanılan girdi ve çıktı 
değişkenlerine Şekil 2’de yer verilmektedir. 

Şekil 2: Çalışmada Kullanılan Girdi ve Çıktı Değişkenleri 

Çalışmada Kullanılan Girdi ve Çıktı Değişkenleri 

  
 
 
 
Çıktı değişkenleri 

1 BCG aşı dozu sayısı 

2 Hepatit B aşı dozu sayısı 
3 KPA Aşı dozu sayısı 
4 OPA aşı dozu sayısı 
5 Su çiçeği aşı dozu sayısı 
6 Muayene sayısı 
7 İzlenen gebe sayısı 
8 İzlenen bebek sayısı 
9 İzlenen çocuk sayısı 

 
Girdi değişkenleri 

1 Hekim sayısı 

2 Ebe sayısı 
3 Hemşire sayısı 
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İlgili literatür incelendiğinde VZA'da kullanılan birçok paket program olduğu 
görülmektedir. Bu çalışmada, modelin çözümü için WİNDEAP version 2.1 adlı pa-
ket program, girdi yönelimli (Input oriented DEA) olarak kullanılmıştır. 

WİNDEAP girdi yönelimli modelde etkinleştirme iki aşamada 
gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada girdilerdeki maksimum azalma 
sağlanmakta, ikinci aşamada ise aylak değişkenler (slack movement) sıfıra eşitle-
nerek etkin olmayan birimleri ikinci bir kayma ize zarf yüzeyine taşınmaktadır 
(İşbilen Yücel, 2010:142). 

WİNDEAP ile yapılan iyileştirme çalışması etkin olmayan KVB’lerin girdilerinde 
radyal bir büzülmeye neden olmakta, girdileri aynı oranda azaltmaktadır. 
Böylece etkinleştirmeden önceki girdi bileşimi aynı kalmaktadır (İşbilen Yücel, 
2010:142). 

Girdi yönelimli veri zarflama analizine göre çalışmaya dahil edilen 38 adet 
KVB’nin teknik etkinlik puanları Şekil 3’de yer verilmektedir. 38 karar verme bi-
riminden 1. KVB, 8.KVB, 16. KVB, 17. KVB, 28. KVB ve 31. KVB’ nin teknik etkin 
olduğu görülmektedir. KVB’lerin %15.78’i etkin, %84.21’i etkinsiz bulunmuştur. 

Araştırma sonucunda ASM birimlerinin teknik etkinlik puanları 0.537 ve 1.000 
arasında değişmektedir. Araştırma sonucunda teknik etkinliği 1.000 olan 6 adet 
ASM birimi (%15.78), teknik etkin olmayan yani etkinlik değeri 1.000’in altında 
olan 32 ASM (%84.21) birimi bulunmaktadır. Analize dahil edilen 38 ASM biri-
minin 5’inin (%13.15) teknik etkinlik puanları 0.900’ın üstünde, 27’sinin 
(%71.05) teknik etkinlik puanı 0.900’ün altında yer almaktadır. 

Şekil 3: 38 Adet ASM Birimine Ait Teknik Etkinlik Puanları 

Karar Verme Birimi Etkinlik Değeri Karar Verme Birimi Etkinlik Değeri 

1.KVB 1.000 20. KVB 0.729 
2.KVB 0.785 21. KVB 0.766 
3.KVB 0.913 22. KVB 0.586 
4.KVB 0.730 23. KVB 0.687 
5.KVB 0.768 24. KVB 0.722 
6. KVB 0.701 25. KVB 0.814 
7. KVB 0.822 26. KVB 0.704 
8. KVB 1.000 27. KVB 0.813 
9. KVB 0.537 28. KVB 1.000 
10. KVB 0.629 29. KVB 0.694 
11. KVB 0.950 30. KVB 0.851 
12. KVB 0.649 31. KVB 1.000 
13. KVB 0.827 32. KVB 0.980 
14. KVB 0.766 33. KVB 0.918 
15. KVB 0.875 34. KVB 0.680 
16. KVB 1.000 35. KVB 0.972 
17. KVB 1.000 36. KVB 0.789 
18. KVB 0.731 37. KVB 0.678 
19. KVB 0.694 38. KVB 0.753 

Çalışmada yer alan aylak değişken (slack), etkin olmayan bir KVB’ nin etkin olan-
larla karşılaştırması yapıldığında girdilerinde fazlalık (excess) ve/veya 
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çıktılarında eksikliklere (shortfall) denir. Herhangi KVB’ nin tam olarak etkin 
olabilmesi aylak deg işkenlerin sıfıra eşit olmasıyla mu mku n olmaktadır. Etkin 
olmayan KVB’ler için referans kümesi oluşturularak bu KVB’ler ile kıyaslamaları 
yapılmaktadır. Bu amaçla etkin hale getirilmeye çalışılan KVB’lerde çeşitli değişi-
klikler yapılarak referans kümesindeki örnek olunan KVB’lere benzemeleri ger-
ekmektedir. Etkin olmama nedenleri de böylece ortaya konulmuş olmaktadır. 

VZA modelleri üretim sürecinin tamamına göre “girdiye yönelik (input ori-
ented)” ve “çıktıya yönelik (output oriented)” olarak oluşturulmaktadır. Girdiye 
yönelik olan modellerde; çıktıya dokunulmaksızın, belirli bir çıktıyı en az girdi 
kullanarak üretmek ve girdi minimizasyonu sağlamak esastır. Çıktıya yönelik 
olan modellerde; belirli bir girdi bileşimiyle en fazla çıktının üretilmesi 
hedeflenmektedir. Bu nedenle çıktı yönelimli modellerde girdilere müdahale 
edilmeksizin çıktıların maximizasyonunun sağlanması esastır (İşbilen Yücel, 
2010: 2).  

Sağlık sektörünün yapısal durumu itibari ile girdiler üzerindeki kontrolün fazla 
olması girdi yönelimli modeller üzerinde durulmasını sağlamaktadır. İlgili litera-
türe dayanarak oluşturulan çalışmanın modeli, girdi yönelimli (CCR) veri zar-
flama analizidir. 

Çalışmada teknik etkinliği 1.000 olan 6 ASM biriminden 1. ASM 10 adet ASM bi-
rimine (%26.31), 8. ASM 17 adet ASM birimine (%44,73), 16. ASM 29 adet ASM 
birimine (%76.31) 17. ASM 26 adet ASM birimine (%68.42) örnek olmuşlardır. 
Teknik etkinliği 1.000 olan ASM 28 ve ASM 31 ise hiçbir ASM birimine örnek 
olamamıştır. Aşağıdaki tablolarda 38 adet ASM biriminin WİNDEAP versiyon 2.1. 
ile yapılmış girdi yönelimli VZA teknik etkinlik ölçümlerine ve etkinleştirme sü-
reçlerine ilişkin bulgular her bir KVB birimi için ayrıntılarıyla ele alınmaktadır. 
KVB’lere ilişkin tablolarda yer alan orijinal değerler; karar verme birimlerine ait 
veriler üzerinden hesaplanan reel değerler, hedef değerler ise karar verme bi-
rimlerinin analiz sonucunda hesaplanan ve ulaşılması gereken değerlerdir. 

3.4. Tartışma 

Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre 2014 yılında Türkiye’de aile hekimlerine düşen 
ortalama muayene sayısı 10,013’dür (Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2014:101). 
Çalışmaya dahil edilen aile hekimlerine düşen 2015 yılı ortalama muayene sayısı 
İstanbul ilinde ise 10,138’dir. İstanbul ilinde çalışan aile hekimlerine düşen 
ortalama muayene sayısı, Türkiye genelinde çalışan aile hekimlerine düşen 
ortalama muayene sayısından daha fazladır. 

Günümüzde sağlık sistemleri dünya ekonomisinde söz sahibi olan en büyük 
sektörler arasında yer almaktadır. Sağlık sistemlerine ayrılan kaynakların ada-
letli ve dengeli dağıtımının önemi ve toplumun hastalık yükünün sağlık sistem-
leri üzerindeki yükü gibi nedenler ile sağlık sistem performanslarının değer-
lendirilmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda devreye giren sağlık ku-
ruluşlarının performanslarının değerlendirildiği yaklaşımlar önemli hale 
gelmiştir. 
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Literatür incelenecek olursa girdi yönelimli VZA’nın kullanıldığı çalışmalar 
olduğu görülmektedir. Kiriga vd.’nin (2004) Kenya halk sağlığı merkezlerinde 
yapmış oldukları teknik etkinlik ölçümü çalışmasında, Üner’in (2006) Denizli 
ilinde 117 sağlık ocağı üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada, Akazili vd.’nin (2008) 
Gana’da halk sağlığı merkezlerinde yaptığı çalışmada, Milike vd.’nin (2008) 
Kanada Ontario’da gerçekleştirdikleri birinci basamak sağlık kuruluşularını 
konu alan çalışmalarında, Nayar ve Özcan’ın (2008) hastane etkinliklerini değer-
lendirdikleri çalışmada, Özata ve Sevinç’in (2010) Konya’daki sağlık ocaklarını 
değerlendikleri çalışmada VZA’yı girdi yönelimli olarak kullandıkları 
görülmektedir. Buna karşın çıktı yönelimli modeli VZA kullanılan çalışmalarda 
mevcuttur. Marschall ve Flessa (2009) Burkina Faso bölgesinde kırsal sağlık 
merkezlerinde yapmış oldukları çalışmalarında, Kiriga vd.’nin (2011) Sierra Le-
one ve Kenema ilçelerinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında yaptıkları 
çalışmada, Amado ve Santos’un (2009) Portekiz’de birinci basamak sağlık hiz-
metlerini değerlendirdikleri çalışmada çıktı yönelimli VZA modeli kullanılmıştır. 

Çalışmada yer alan girdi ve çıktı değişkenleri, ASM’lerde verilen sağlık hizmetleri 
ve literatürde daha önce kullanılmış olan girdi ve çıktı değişkenleri dikkate alına-
rak belirlenmiştir. Çalışmada morbidite ile ilgili hiçbir değişken kullanılama-
mıştır. Bu değişkenlerin analize dahil edilememe nedeni ilgili İl Sağlık 
Müdürlüğü’nden gerekli yazılı izinlerin alınamamış olmasıdır.  

Bu çalışmada girdi değişkeni olarak kullanılan “hekim sayısı” değişkeni Koç’un 
(2004), İskender’in (2005), Yoluk’un (2010) ve Sevimli’nin (2013) çalışma-
larında girdi değişkeni olarak kullanılmıştır.  

Bu çalışmada girdi değişkeni olarak kullanılan “hekim sayısı” değişkeni Lavers 
ve Whynes’in (1978), Güçlü’nün (1999), İskender’in (2005) çalışmalarında girdi 
değişkeni olarak, Lorcu (2008) ve Sevimli’nin (2013) çalışmalarında ise çıktı 
değişkeni olarak kullanılmıştır.  

Bu çalışmada girdi değişkeni olarak kullanılan “ebe sayısı” değişkeni Güleş ve 
Özata’nın (2004), Üner’in (2006), Özata ve Sevinç’in (2010), Sarıkaya’nın (2010) 
çalışmasında girdi değişkeni olarak kullanılmıştır. 

Bu çalışmada girdi değişkeni olarak kullanılan “hemşire sayısı” değişkeni Lavers 
ve Whynes’in (1978), Borden’ın (1986) ve Irmak’ın (2014) çalışmalarında girdi 
değişkeni olarak kullanılmıştır.  

Aşılama oranları Üner’in (2006) çalışmasından yer alan aşılama oranlarından 
farklı olarak; BCG aşı dozu sayısı, Hepatit A aşı dozu sayısı, KPA aşı dozu sayısı, 
OPA aşı dozu sayısı, Su çiçeği aşı dozu sayısı olarak çalışmada yerini almıştır. 

Bu çalışmada çıktı değişkeni olarak kullanılan “muayene sayısı” değişkeni 
Üner’in (2006) çalışmasında girdi değişkeni olarak yer alırken, Kiriga ve diğ.’nin 
(2004), Akazili ve diğ.’nin (2008), Marshall ve Flessa’nın (2009), Özata’nın 
(2010) ve Bircan’ın (2011) çalışmalarında ise çıktı değişkeni olarak 
kullanılmıştır. 
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Bu çalışmada çıktı değişkeni olarak kullanılan “izlenen gebe sayısı” ve “ izlenen 
çocuk sayısı” değişkeni Üner’in (2006) çalışmasında girdi değişkeni olarak 
kullanılmıştır. 

Bu çalışmada çıktı değişkeni olarak kullanılan “izlenen bebek sayısı” değişkeni 
Üneri’in (2006) ve Milikan vd.’nin (2008) çalışmasında girdi değişkeni olarak, 
Uyar’ın (2009) ve Bircan’ın (2011) çalışmalarında ise çıktı değişkeni olarak 
kullanılmıştır. 

VZA’nın kullanıldığı benzer çalışmalarda KVB sayısı 9 ile 189 arasında 
değişmektedir. Yoluk (2010) çalışmasında Ankara’da yer alan 10 adet hastaneyi 
KVB olarak, Chirikos ve Sear (1994) ise Florida eyaletinde yer alan 189 adet akut 
bakım hastanesini KVB olarak atamıştır.  

Bu çalışmada yapılan analiz sonucunda teknik etkinliği tam olan ASM birimleri 
evrenin %15.78’ni oluşturmaktadır. Birinci basamak sağlık kuruluşlarının değer-
lendirildiği benzer çalışmalarda farklı sonuçlar da elde edilmiştir. Üner’in (2006) 
çalışmasında evrenin %56’sı, Özata’nın (2004) çalışmasında evrenin %84’ü, Kir-
iga vd.’nin (2004) çalışmasında evrenin % 56’sı, Amado ve Santos’un (2009) 
çalışmasında evrenin %84’ü etkin olarak bulunmuştur. 

Araştırma sonucunda ASM birimlerinin teknik etkinlik puanları 0.537 ve 1.000 
arasında değişmektedir. Araştırma sonucunda teknik etkinliği 1.000 olan 6 adet 
ASM birimi (%15.78), teknik etkin olmayan yani etkinlik değeri 1.000’in altında 
olan 32 ASM (%84.21) birimi bulunmaktadır. Analize dahil edilen 38 ASM biri-
minin 5’inin (%13.15) teknik etkinlik puanları 0.900’ın üstünde, 27’sinin 
(%71.05) teknik etkinlik puanı 0.900’ün altında yer aldığı görülmektedir. 

Çalışmada teknik etkinlik tam olan (1.000) 6 adet ASM biriminden 1. ASM birimi 
10 adet ASM birimine, 8. ASM birimi 17 adet ASM birimine, 16. ASM birimi 29 
adet ASM birimine ve 17. ASM birimi 27 adet ASM birimine örnek olmuştur. 
Örnek olunan ASM sayısı 2-4 arasında değişmektedir. Teknk etkinliği tam (1.000) 
olmasına ragmen 28. ASM birimi ve 31. ASM birimi hiçbir ASM’ye örnek olama-
mıştır.  Referans kümesinde yer alan, teknik etkinliği tam olan ASM birimlerinin 
her zaman diğer KVB’lere örnek teşkil etmesi beklenmemektedir.  

Bu çalışmada kullanılan girdi yönelimli VZA’ya göre verimsiz kabul edilen 
KVB’lerde girdi olarak yer alan hekim sayısı, hemşire sayısı ve ebe sayısı 
değişkenlerindeki sağlanmaya çalışılan minimizasyonun ASM teknik etkinlik pu-
anları üzerinde olumlu etki yapacağı kabul edilmektedir.  

Çalışmada kullanılan ASM birimlerinin kendilerine bağlı nüfus sayısının homo-
jen olmaması, analizde kullanılan verilerin kayıtlardan dönemsel olarak 
alınması, veri zarflama analizinin karateristik bir özelliği oalrak karar birimlerini 
karşılaştırırken mevcut olan en iyi gözlem kümesine göre değerlendirme yap-
ması ve çalışmanın sadece İstanbul ilininde yapılıp tüm Türkiye ASM’lerine 
genellenememesi bu çalışmanın kısıtlarını oluşturmaktadır.   
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5. SONUÇ  

AH uygulamasına ilk olarak 2005 yılında Düzce ilinde, 2010 yılı sonu itibariyle 
ise tüm Türkiye’de geçilmiştir. Bu çalışmada AH’lerinin verdiği rutin sağlık hiz-
metleri dikkate alınarak girdi ve çıktı değişkenleri belirlenmiş olup, ASM bi-
rimlerinin teknik etkinliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uy-
gun olarak sağlık kurumlarında performans ölçümünde sıklıkla kullanılan bir 
yöntem olan VZA kullanılmıştır. Ulusal literatürde İstanbul ilinde yapılmış ASM 
birimlerinin VZA ile değerlendirildiği bir akademik çalışmaya rastlanmamıştır.  

Kullanılacak VZA modelinin seçimi karar vericinin girdi değişkenleri ve çıktı 
değişkenleri üzerinde denetiminin olup olmamasına göre değişmektedir. Sağlık 
kurumlarında çıktıların planlanmasının ve kontrolünün oldukça güç olduğu 
alanlarda girdi yönelimli VZA modelleri kullanılmaktadır (Şahin,1998:46).  

İstanbul ilindeki ASM birimlerinin performanslarının değerlendirildiği bu 
çalışmada teknik verimlilikleri ancak göreceli olarak değerlendirmek mümkün 
olmaktadır. VZA yönteminde mevcut olan en iyi gözlem kümesi referans alınarak 
karşılaştırmalar yapılmaktadır. Her ASM biriminin kendi içlerinde tek tek değer-
lendirileceği çalışmalarda farklı teknik verimlilik puanlarına ulaşmak mümkün 
olmaktadır. VZA yönteminin görece verimliliği ölçtüğü unutulmamalıdır. Fakat 
teknik etkinlikleri 1.000’ in altında olan ASM birimleri İstanbul Halk Sağlığı 
Müdürlüğü tarafından izlenmeli, etkinsiz olarak saptanan alanlarda iyileştir-
melere gidilmelidir. 
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FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN FİRMALARIN FİNANSAL 
KISITLARINA ETKİSİ 

Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK* Arş. Gör. İbrahim YAĞLI† 

 

ÖZET 

Finansal piyasaların yeterince gelişmemiş olduğu ekonomilerde asimetrik bilgi 
problemleri ve piyasa sürtünmeleri (market frictions) nedeniyle, firmalar için 
dışsal fonların maliyeti içsel fonların maliyetinden daha fazladır. Bu piyasalarda, 
firmaların yabancı kaynak kullanımında katlanmak zorunda kalacakları bu fazla 
maliyet ile fonların istenildiği zaman erişilebilir olmaması firmaları kendi yara-
tacağı kaynaklara yöneltmektedir. Finansal kısıt (financial constraint) olarak ad-
landırılan bu durum söz konusu piyasalarda yatırımların gerçekleştirilebilme-
sini büyük oranda firmaların içsel fon yaratabilme yeteneğine bağımlı hale getir-
mektedir. Finansal kısıtların piyasa sürtünmelerinden kaynaklandığı göz önünde 
bulundurulduğunda finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler firmaların finansal 
kısıtlarını azaltacaktır. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada finansal piyasalarda 
yaşanan gelişmelerin firmaların finansal kısıtlarını azaltıp azaltmadığı seçilmiş 
21 ülkenin 2005-20014 yıllarına ait verileri kullanarak analiz edilmiştir. Finan-
sal piyasalarda yaşanan gelişmeler derinlik (ticari banka varlıklarında yaşanan 
değişim), etkinlik (sermaye piyasası etkinliği/konsantrasyonu, Boone göster-
gesi), belirsizlik (hisse senedi piyasası volatilitesindeki değişim) ve yasal düzen-
lemeler ve kurumsal yönetim kalitesi (hukukun üstünlüğü indeksi, kamuyu ay-
dınlatma indeksi) olmak üzere dört başlık altında ele alınmıştır. Çalışmada ana-
lizler iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, firmaların finansal kısıtı 
olup olmadığı, Q yatırım modeline nakit akışı değişkeni eklenilerek en küçük ka-
reler (EKK) yöntemi ile tespit edilmiştir. Daha sonra, EKK yöntemi ile elde edilen 
katsayılar ile finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler arasında bir ilişki olup ol-
madığı araştırılmıştır. Sonuçlar, firmaların finansal kısıtları ile finansal piyasa-
larda yaşanan gelişmeleri temsil etmek üzere modele dâhil edilen değişkenler-
den hukukun üstünlüğü indeksi ve kamuyu aydınlatma indeksi arasında negatif, 
hisse senedi piyasası volatilitesindeki değişim ile ticari banka varlıklarındaki de-
ğişim arasında ise pozitif ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sonuçlar genel ola-
rak değerlendirildiğinde, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler bilgi asimetrisi 
ve temsilcilik sorunlarını azaltarak firmaların yatırımlarının nakit akışlarına du-
yarlılığını azalttığı söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Finansal Gelişmişlik, Finansal Kısıtlar, Yatırım-Nakit Akış 
Duyarlılığı 

ABSTRACT  

In economies where financial markets are not sufficiently developed, the cost of 
external funds is more than the cost of internal funds because of asymmetric in-
formation problems and market frictions. At these markets, the extra costs when 
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† Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, SBE, İşletme Bölümü, ibrahimyagli@nevsehir.edu.tr  
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firms use external funds and the fact that the funds are not available when they 
are requested force firms to depends on their internal resources to make an in-
vestment. This situation called as financial constraint makes firms substantially 
depend on their ability to create internal funds to make an investment. When it 
is considered that financial constraints caused by market frictions, developments 
in financial markets will reduce the financial constraints of firms. From this point 
of view, in this study it was analyzed that whether the developments in the fi-
nancial markets reduced firms' financial constraints by using the data for 2005-
2004 of selected 21 countries. In the study, developments in financial markets 
are covered under four groups respectively depth (change in deposit banks’ as-
sets), effectiveness (capital market efficiency/concentration), uncertainty 
(change in stock market volatility) and legal regulations and corporate gover-
nance (rule of law index, disclosure index). Analyses were carried out by two 
stages. Initially, the financial constraints of firms are determined by utilizing the 
least squares (OLS) method by adding the cash flow variable to the Q investment 
model.  Then, it was analyzed whether there is a relationship between the coeffi-
cients obtained by the OLS method and the developments in financial markets. 
Results reveal that there is negative relation between the rule of law index, dis-
closure index and financial constraints of firms while there is a positive relation 
between change in stock market volatility and change in deposit banks’ assets. 
When the results are evaluated in general, it can be said that developments in 
financial markets decreases investment cash flow sensitivity by decreasing in-
formation asymmetry and agency problems.  

Keywords: Financial Development, Financial Constraints, Investment-Cash 
Flow Sensitivity 

1. GİRİŞ 

Modigliani ve Miller (1958) etkin piyasalarda yatırım ve finansman kararlarının 
birbirinden bağımsız olduğunu diğer bir ifadeyle finansman kararlarının yatırım 
kararlarını etkilemediğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte, günümüzde bir-
çok piyasasının kuvvetli formda piyasa etkinliğinden uzak olduğu, etkin olma-
dığı, aşikârdır. Etkin olmayan piyasalarda Modigliani ve Miller tarafından ortaya 
atılan bu varsayım geçerli olmayacak, finansman kararları yatırım kararları üze-
rinde etkili olacaktır (Pawlina ve Renneborg, 2005). Etkin olmayan piyasalarda, 
asitmerik bilgi, temsilcilik sorunu gibi piyasa sürtünmelerine (market friction) 
paralel olarak yatırımcılar firmalara kullandıracakları fonlar için daha fazla prim 
talep edecek ve bunun sonucunda dışsal fonların maliyeti içsel fonların maliye-
tinden daha fazla olacaktır. Bu durum ise yatırımların kabul şartını sadece pozitif 
net bugünkü değere değil aynı zamanda içsel fonların mevcudiyetine bağlamak-
tadır (Almeida ve Campello, 2001).  

Firmaların dışsal fonlara ulaşmakta zorlanmaları ve dışsal fonların maliyetinin 
içsel fonlara kıyasla daha fazla olması literatürde finansal kısıt (financial const-
raint) olarak adlandırılmaktadır. Finansal kısıtı olan firmalar yatırımlarının fi-
nansmanı için içsel fonlara yani nakit akımlarına ve dağıtılmamış karlara yöne-
lecekler ve ancak yeterli içsel fona sahip olmaları durumunda yatırımlarını ha-
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yata geçirebileceklerdir. Bu bakış açısı ile yatırımların nakit akışlarına duyarlılı-
ğının (sensitivity of investment to cash flow) tespiti ile firmaların finansal kısıtı 
olup olmadığı analiz edilebilecektir. Yatırımların nakit akışına duyarlılığı ile fi-
nansal kısıt arasında ilişki kuran ilk çalışmalardan biri Fazzari, Hubbard ve Pe-
tersen (FHP) (1987) tarafından yapılmıştır. FHP’nin çalışmasını takiben farklı pi-
yasalarda yatırımların nakit akış duyarlılığı analiz edilerek firmaların finansal kı-
sıtı olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır (Bkz.; Moyen, 2004; Lian ve Cheng, 
2007; Ağca ve Mozumdar, 2008; Pál ve Kozhan, 2009; Bond ve Söderbom, 2009; 
Pindado, Requejo ve Torre, 2011).  

Bununla birlikte firmaları finansal kısıtı olan ya da olmayan firmalar olarak grup-
landırma noktasında farklı ön kabul kriterlerinin (priori criteria) ortaya atıldığı 
görülmektedir (Bkz. Fazzari, Hubbard ve Petersen, 1987; Kaplan ve Zingales, 
1997;  Almeida vd. 2004; Beck vd., 2006; Hadlock ve Pierce, 2010). Örneğin, FHP 
(1987) ön kabul kriteri olarak kar dağıtım oranını ele almış; düşük kar payı da-
ğıtan firmaları finansal kısıtı olan firmalar, yüksek kar payı dağıtım oranına sahip 
firmaları ise finansal kısıtı olmayan firmalar olarak sınıflandırmıştır. Bu ayrım ile 
gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda finansal kısıtı olan (düşük kar payı dağı-
tan) firmaların, finansal kısıtı olmayan (yüksek kar payı dağıtan) firmalara kı-
yasla yatırımlarının nakit akışlarına daha fazla duyarlı olduğunu tespit etmişler-
dir. Öte yandan, Kaplan ve Zingales (1997) ise kar dağıtım oranının firmaların 
finansal kısıtı olup olmadığının tespitinde doğru bir ön kabul kriteri olmadığını; 
firmaların finansal kısıta sahip olup olmadıklarının analizi için firmaların faaliyet 
raporları, yönetim kurulu raporları, finansal tabloları vb. gibi hem niteliksel hem 
de niceliksel verilere bakarak firmaların finansal kısıtı olup olmadığının tespit 
edilmesinin daha tutarlı olacağını belirtmişlerdir. Diğer çalışmalarda ise farklı 
ölçütler kullanarak firmaların finansal kısıtı olup olmadığı analiz edilmeye çalı-
şılmıştır.  

Firmaların dışsal fonlara ulaşmakta sorun yaşamaları ve/veya dışsal fonlarının 
maliyetinin içsel fonlara kıyasla yüksek olması özetle finansal kısıtlar firmaları-
nın yatırımlarını olumsuz etkileyecektir. Yatırımlarının finansmanı için içsel fon-
lara bağlı olan firmalar içsel fonların yetersizliği durumunda ya yatırımlarını er-
teleyecekler ya da yatırımlarından tamamen vazgeçeceklerdir. Bu durumun so-
nucu olarak mikro boyutta firmanın büyümesi ve buna bağlı olarak da makro bo-
yutta ekonomik büyüme sekteye uğrayacaktır. Yeni yatırımların hayata geçirile-
memesi ya da yatırımlarının yetersizliği (underinvestment problem) işsizliğin 
artması, uluslararası rekabette güç kaybı, cari açık vb. olumsuz durumlar ile so-
nuçlanacaktır. Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşları piyasa aksaklıklarını gi-
dermek amacıyla çeşitli düzenlemeler yapmaktadırlar.   

Finansal kısıtların temelinde etkin olmayan piyasalarda görülen piyasa sürtün-
meleri yer almaktadır. Bu sürtünmelerin giderilmesi finansal kısıtların ortadan 
kaldırılmasını sağlayacak, bunu bağlı olarak firmalar yatırımları hayata geçirebi-
lecek ve ekonomik büyüme hız kazanacaktır. Piyasa sürtünmelerinin etkin olma-
yan piyasa mekanizmalarından kaynaklandığı göz önünde bulundurulduğunda, 
bu aksaklıkların finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler ile giderileceği söylene-
bilir. Literatürde bu görüşü destekler bazı çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin, 
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Shleifer ve Vishney (1997) finansal piyasaların yeterince gelişmemiş ve yasal 
otoritelerin dolayısıyla hissedar haklarının korunmasının güçsüz olduğu ekono-
milerde firmaların ihtiyaç duyduğu fonlara ulaşmakta daha fazla sorun yaşadık-
larını belirtmişlerdir. Demirgüç-Kunt ve Maksimovic (1998)  de gelişmiş ve ge-
lişmekte olan 30 ülke verilerini kullanarak yaptıkları çalışma ile finansal piyasa-
ların ve yasal düzenlemelerin gelişmişliğinin firmaların dışsal fonlara ulaşma-
daki engelleri azalttığını ve finansal piyasaların ve yasal düzenlemelerin gelişmiş 
olduğu ülkelerde firmaların daha hızlı büyüdüğünü göstermişlerdir. Benzer şe-
kilde, Rajan ve Zingales (1996) finansal gelişmişliğinin dışsal fonların maliyetini 
azalttığını ve finansal piyasaların gelişmiş olduğu ülkelerde faaliyet gösteren ve 
görece olarak daha fazla dışsal fona ihtiyaç duyan sanayi kuruluşlarının daha 
hızlı büyüdüğünü ortaya çıkarmışlardır. Beck ve Demirgüç-Kunt (2006) da finan-
sal ve kurumsal gelişmelerin küçük ve orta ölçekli firmaların finansal kısıtlarını 
azalttığını, dışsal fonlara ulaşmaları kolaylaştırdığını belirtmişlerdir. Galindo, 
Schiantarelli ve Weiss (2007) de 12 gelişmekte olan ülke ile yaptığı çalışmada 
finansal liberalleşmenin yatırım fonlarının tahsis edilmesindeki verimliliği art-
tırdığını ortaya çıkarmışlardır. Yine, Baum, Schafer ve Talavera (2011) finansal 
piyasa yapısının ve gelişmişliğinin firmaların finansal kısıtları üzerindeki etkisini 
araştırdıkları çalışma sonucunda finansal piyasa yapısının ve gelişmişliğinin fi-
nansal kısıtı olan firmaların yatırımlarının nakit akış duyarlılığı üzerinde etkili 
olduğunu, finansal kısıtı olmayan firmaları ise etkilemediğini ortaya çıkarmıştır.  

Bu noktadan hareketle çalışma kapsamında finansal piyasalarda yaşanan geliş-
melerin firmaların finansal kısıtlarında bir değişime neden olup olmadığı araştı-
rılacaktır. Çalışma beş bölümden oluşacak şekilde organize edilmiştir. Bu bö-
lümü takip eden bölümde ilgili literatür yer almaktadır. Üçüncü bölümde çalış-
mada kullanılan değişkenler hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde elde 
bulgular yorumlanmış ve beşinci bölümde çalışmadan çıkarılan sonuçlar yer al-
maktadır. 

2. LİTERATÜR 

Asitmerik bilgi gibi piyasa aksaklarının neden olduğu finansal kısıtların firma 
üzerindeki etkilerini analiz eden çalışmaların sayısı Fazzari, Hubbard ve Peter-
sen (1987) çalışmasını takiben hızla artmıştır. Literatürde birçok çalışmada ya-
tırımların nakit akışlarına duyarlı olup olmadığı irdelenmiştir. Farklı çalışma-
larda firmanın bir gruba bağlı olup olmadığı (Shin ve Park, 1999; Lensink, Molen 
ve Gangopadhyay, 2003; Çetenak ve Vural, 2015), firma büyüklüğü (Beck, Demir-
güç-Kunt ve Maksimovic, 2005; Crisóstomo, Iturriaga ve Vallelado, 2012), giri-
şimcilerin cinsiyeti (Schafer ve Talavera, 2007), kurumsal yönetim uygulamaları 
(Francis vd., 2013), kamu kurumları ile olan ilişkiler (Cull vd., 2015) gibi firma 
özellikleri ile finansal kısıt arasındaki ilişkiler araştırılırken, bazı çalışmalarda 
firmaların finansal kısıtları ile hisse senedi getirileri (Lamont, Polk ve Saaá-
Requejo, 2001), firmanın faaliyetine devam etmesi ve büyümesi (Musso ve Schi-
ova, 2007), inovasyon (Savinnac, 2008; Gorodnichenko ve Schnitzer, 2013), ih-
racat (Bellone vd., 2010) gibi firma çıktıları arasındaki ilişkiler incelenmiştir.  

Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler ile finansal kısıtlar arasındaki ilişkiyi 
araştıran çalışmalar ise oldukça sınırlıdır. Leaven (2003) 13 gelişmekte olan ülke 
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üzerinde yaptığı çalışmada finansal liberalleşmenin firmaların finansal kısıtını 
azaltıp azaltmadığı sorusuna cevap aramıştır. Çalışma sonucunda küçük ve bü-
yük firmaların finansal liberalleşmeden farklı şekillerde etkilendiği görülmüştür. 
Bulgular finansal liberalleşme öncesi küçük firmaların finansal kısıtlarının oldu-
ğunu ancak liberalleşme ile bu firmaların finansal kısıtlarının azaldığını ortaya 
çıkarmıştır. Bununla birlikte, büyük ölçekli firmaların finansal liberalleşme ön-
cesi finansal kısıtları az iken, liberalleşme sonrası bu firmaların finansal kısıtla-
rının arttığı gözlenmiştir. Benzer şekilde, Love (2003) da finansal gelişme ile fi-
nansal kısıt arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışma bulguları, finansal gelişmiş-
liğin finansal kısıtları azalttığını ortaya çıkarmıştır. Love ve Zicchino (2006) da 
finansal gelişme ile dinamik yatırım davranışı arasındaki ilişkiyi 36 ülke için pa-
nel VAR yöntemi ile analiz etmişlerdir. Bulgular finansal sistemlerin daha az ge-
lişmiş olduğu ülkelerde finansal kısıtların daha fazla olduğunu göstermektedir.  
Islam ve Mozumdar (2008) ise 31 ülkenin 1987 – 1997 yılına ait verilerini kulla-
narak sermaye piyasası kusurları ile yatırımlarının nakit akışlarına duyarlılığını 
arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışma bulguları ve sermaye piyasası kusurla-
rını azaltan finansal gelişmeler ile yatırımların nakit akışlarına duyarlılığı ara-
sında ters yönlü bir ilişki olduğunu, finansal piyasaların daha az gelişmiş olduğu 
ülkelerde faaliyet gösteren firmaların yatırımlarının içsel fonlara duyarlılığının 
daha fazla olduğunu göstermektedir. Wale (2015) de finansal gelişmelerin finan-
sal kısıtları azaltıp azalmadığı sorusuna 6 Afrika ülkesinin 7 yıllık (2005-2011) 
verilerini kullanarak cevap aramıştır. GMM yöntemiyle yapılan analiz sonucunda 
finansal gelişmelerin bilgi aksaklıklarını azaltarak firmaların finansal kısıtlarını 
azalttığı görülmüştür.  

3. VERİ SETİ VE YÖNTEM   

Bu çalışma finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin firmaların finansal kısıtla-
rında bir değişime neden olup olmadığını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğ-
rultuda analizler iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, firmaların fi-
nansal kısıtları olup olmadığı, Q yatırım modeline nakit akışı değişkeni eklenile-
rek en küçük kareler (EKK) yöntemi ile tespit edilmiştir. Q yatırım modeli, yatı-
rımların nakit akışlarına duyarlılığını test etmek amacıyla literatürde sıklıkla 
kullanılan modellerden biridir (bkz. Pawlina and Rennebord, 2005; Ağca ve Mo-
zumdar, 2008; Çetenak ve Vural, 2015). Daha sonra, EKK yöntemi ile elde edilen 
katsayılar ile finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler arasında bir ilişki olup ol-
madığı araştırılmıştır. Bu ilişkininin araştırılması, dinamik panel tahmin yöntem-
lerinden biri olan GMM yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.  

Çalışma kapsamında seçilmiş 21 ülkenin 2005-2014 yılları arasındaki verileri 
kullanılmıştır. Kullanılan veriler, Dünya Bankası ile Thomson Reuters Datast-
ream veri tabanından alınmıştır.  
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    Tablo 1. Çalışmada Kapmasındaki Ülkeler ve Borsa Bazında Firma Sayıları 

Ülke Borsa  Firma  

Arjantin Buenos Aires 59 

Belçika EU Brus 72 

Brezilya Sao Paulo 119 

Kanada Toronto 452 

Şili Santiago 111 

Fransa EU Paris 469 

Almanya Frankfurt 357 

Yunanistan Athens 143 

Hong Kong  Hong Kong 626 

Endonezya  Indonesia 275 

Israil Tel Aviv 218 

İtalya Milan  151 

Japonya Tokyo 1558 

Malezya  Kuala Lumpur 537 

Meksika Mexico 73 

Yeni Zelanda New Zealand  69 

Norveç Oslo 104 

Polonya Warsaw 289 

Portekiz EU Lisbon 32 

Romanya  Bucharest 48 

Türkiye Borsa İstanbul 205 

İlgili literatür incelendiğinde, Q yatırım modeline içsel fon değişkeni olarak nakit 
akışları eklenerek firmalarda finansal kısıt sorununun olup olmadığı analiz edil-
diği görülmektedir. Bu çalışmada literatüre paralel olarak firmaların finansal kı-
sıtı olup olmadığının tespiti için geliştirilen ilk model aşağıdaki gibidir: 

(
𝑰𝒊,𝒕

𝑲𝒊,𝒕−𝟏
) = 𝜶 + 𝜷𝟏𝑸𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜷𝟐 (

𝑪𝑭𝒊,𝒕
𝑲𝒊,𝒕−𝟏

) +𝜷𝟑 (
𝑪𝑭𝑰𝑵𝒊,𝒕
𝑲𝒊,𝒕−𝟏

)+𝒆𝒊,𝒕 

Burada; 

i : Firmayı, 

t : Dönemi, 

I : Yatırım Harcamalarını (Duran Varlık Alımları), 

K : Toplam Varlık Stokunu, 

CF : İşletme Faaliyetlerine Sağlanan Nakit Akışlarını, 

CFIN : Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akışlarını, 

Q :(Toplam Borç + Öz sermayenin Piyasa Değeri)/Toplam Aktif şeklinde 
hesaplanan Tobin Q oranını göstermektedir.  
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Modelde işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları firmaların iç kaynak 
kullanımını, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları ise yatırımlar 
gerçekleştirilirken yabancı kaynak kullanımını göstermektedir. Modelin her yıl, 
her ülke için ayrı ayrı EKK yöntemi ile tahmin edilmesi sonucunda elde edilen 𝛽2 
katsayısı, o ülkede faaliyet gösteren Borsaya kote imalat sanayi firmalarının 
kendi iç kaynaklarına bağımlılığının büyüklüğü, bir başka ifade ile finansal kısıt-
lar hakkında ipuçları vermektedir.   

Finansal kısıtların temelinde asimetrik bilgi problemleri ve sürtünmeler gibi pi-
yasa aksaklıklarının olduğu ve etkin piyasalarda finansal kısıtların olmadığı daha 
önce belirtilmişti. Bu noktadan hareketle, çalışmada her ülke için o ülkede faali-
yet gösteren firmaların finansal kısıtlarının olup olmadığı belirlendikten sonra, 
finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerinin finansal kısıtları azaltıp azaltmadığı 
analiz edilmiştir. Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler derinlik, etkinlik, be-
lirsizlik ve yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim kalitesi olmak üzere dört 
başlık altında ele alınmıştır. 

Finansal kısıt, firmaların yatırımlarının finansmanı için ihtiyaç duyduğu dışsal 
fonlara istediği zaman ulaşamaması ve/veya bu fonların maliyetinin içsel fonla-
rın maliyetinden fazla olması sebebiyle kullanılmaması ya da kullanılamaması 
şeklinde tanımlanabilir. Buradan hareketle finansal piyasalarda yaşanan geliş-
meler bu iki durum ile bağlantılı olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda ilk üç grup, 
sermaye piyasalarında firmaların kullanacakları fonlar ile ilgili iken, son grup ise 
dışsal fonların içsel fonlardan fazla olmasına neden olan bilgi asimetrisi ile ilgili-
dir.  

Finansal piyasalarda firmaların kullanabilecekleri fonların yeterli düzeyde ol-
ması hem firmaların bu fonlara ulaşımını kolaylaştıracak hem de bu fonları kul-
lanmanın maliyetini azaltacaktır. Fonların yetersiz olması özellikle geri kalmış 
ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı önemli sorunlardan biridir. Gelişmiş ül-
keler için ise bu tür bir sorunun olmadığını ya da kısıtlı olduğu söylenebilir. Do-
layısıyla, piyasadaki kullanılabilir fon miktarındaki artış finansal piyasalarda ya-
şanan bir gelişme olup, firmaların finansal kısıtlarının azalmasında önemli bir rol 
oynayacaktır (Ağca ve Mozumdar, 2008). Finansal piyasaların gelişmişliği ile il-
gili bir diğer önemli husus bu piyasaların etkin olmasıdır. Finansal piyasalarda 
etkinliğin artması, fonların verimli alanlara yönlendirilmesine ve işlem maliyet-
lerinin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, belirsizliklerin az ol-
duğu bir piyasada yatırımcı güvenini arttırarak piyasa sunulan fon miktarının 
artmasını sağlayacak artan fon miktarı ise bu fonlara ulaşımı kolaylaştıracak ve 
fonları kullanmanın maliyetini azaltacaktır.  

Finansal kısıtların ortaya çıkmasına neden olan temel unsur piyasaların etkin ol-
mayışıdır. Piyasa etkinliği ile vurgulanmak istenen ise bilgisel etkinliktir, diğer 
bir ifadeyle bilginin tüm piyasa katılımcıları tarafından eş zamanlı ve tamamen 
paylaşılmasıdır. Piyasaların etkin olmaması yani bilginin eşit dağılmaması, dışsal 
fonların maliyetinin içsel fonların maliyetinden fazla olmasına neden olmaktadır. 
Dolayısıyla, bu bilgi asimetrisini ortadan kaldıracak gelişmeler dışsal fonların 
maliyetini azaltarak, firmaların finansal kısıtlarının azaltılmasına yardımcı ola-
caktır. Bu noktadan hareketle, finansal piyasaların gelişmişliği ile ilgili olarak 
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dikkate alınan dördüncü grup yasal düzenlemeler ile kurumsal yönetim uygula-
maları ile ilgilidir. Yasal düzenlemelerin güçlü olması yatırımcıları koruyacak ve 
yöneticilerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesini sınırlandıracaktır. 
Buna bağlı olarak temsilcilik maliyetlerini dolayısıyla da dışsal fonlar ile içsel 
fonlar arasındaki marj daralacaktır.  

Yukarıda belirtildiği gibi firmaların finansal kısıtları ile finansal piyasalarda ya-
şanan gelişmeler arasındaki ilişkinin analizinde finansal piyasalardaki gelişme-
ler derinlik, etkinlik, belirsizlik ile yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim ol-
mak üzere dört başlık altında ele alınmıştır. Çalışmada derinliği temsilen ticari 
banka varlıklarındaki değişim; etkinlik ile ilgili olarak sermaye piyasası etkin-
liği/konsantrasyonu ve Boone göstergesi; belirsizlikle ilgili olarak hisse senedi 
piyasası volatilitesindeki değişim ve son olarak yasal düzenlemeler ve kurumsal 
yönetim ile ilgili olarak da hukukun üstünlüğü indeksi ve kamuyu aydınlatma in-
deksi kullanılmıştır.  

Bu açıklamalardan hareketle, firmaların finansal kısıtları ile finansal piyasalarda 
yaşanan gelişmeler arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla geliştirilen ikinci mo-
del aşağıdaki gibidir: 

𝑪𝑯𝑺𝒊,𝒕 = 𝜶 + 𝜷𝟏𝑫𝑩𝑨𝑵𝑲𝑨𝑺𝑺𝑬𝑻𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐𝑫𝑪𝑨𝑷𝑴𝑪𝒊,𝒕 +𝜷𝟑𝑩𝑶𝑶𝑵𝑬𝒊,𝒕
+ 𝜷𝟒𝑫𝑩𝑨𝑵𝑲𝑨𝑺𝑺𝑬𝑻𝒊,𝒕 + 𝜷𝟓𝑹𝑶𝑳𝒊,𝒕 + 𝜷𝟔𝑫𝑰𝑺𝑪𝑳𝑶𝑺𝑼𝑹𝑬𝒊,𝒕 + 𝜺𝒊,𝒕 
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Tablo 2. Model 2’de Kullanılan Değişkenlerin İlişkin Açıklamalar 
Kısaltma Değişken Tanım Kaynak 

CFS 
Nakit akış 
duyarlılığı 

Her yıl, her ülke için ayrı ayrı 
tahmin edilen Q modelinden 
alınan 𝛽2 katsayısı 

Yazarlar 
tarafından 
hesaplanmıştır 

DBANKASSET 

Ticari banka 
varlıklarında 
yaşanan 
değişim  

Ticari bankalar varlık toplamının 
Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) 
oranındaki yüzde değişim 

Dünya Bankası 

DCAPMC 

Sermaye 
Piyasası 
Etkinliği/Konsa
ntrasyonu 

Piyasa kapitilasyonunda değişim, 
en büyük 10 firma hariç 
hesaplanan piyasa 
kapitalizasyonun toplam piyasa 
kapitalizasyonuna oranındaki 
yüzde değişim  

Dünya Bankası 

BOONE 
Boone 
göstergesi 

Bankalar arası rekabet ölçüsü olan 
Boone göstergesi, karın marjinal 
maliyete olan esnekliği ile ölçülür. 
Boone değeri ne kadar düşükse 
(negatifse), bankalar arası rekabet 
o kadar yüksektir.  

Dünya Bankası 

DVOLATILIT
Y 

Hisse senedi 
piyasası 
oynaklığındaki 
değişim  

Ulusal borsa endeksinin 360 
günlük fiyat değişimlerinin 
ortalamasında yaşanan yıllık 
değişim  

Dünya Bankası 

ROL 
Hukukun 
üstünlüğü 
indeksi 

Hukukun üstünlüğü indeksi temel 
olarak hukuk kurumlarının 
kalitesini, yaptırım gücünü, 
mülkiyet haklarının korunmasını 
gösteren bir indekstir. İndeks 
değeri -2,5 ile 2,5 arasında değer 
almakta ve yüksek değerler hukuk 
kuralların yaptırım gücünün 
yüksek olduğunu göstermektedir.  

Dünya Bankası 

DISCLOSURE 
Kamuyu 
aydınlatma 
indeksi 

Kamuyu aydınlatma indeksi 
mülkiyet ve finansal bilgilerin 
açıklaması yoluyla yatırımcıların 
ne derece korunduğu ölçmektedir. 
0 en düşük 10 en yüksek indeks 
değeri olmak üzere kamuyu 
aydınlatma indeksi 0 ile 10 
arasında değerler almaktadır. 
Büyük indeks değeri, daha fazla 
kamuya açıklamaya yapıldığını 
dolayısıyla da yatırımcıların daha 
fazla korunduğu anlamına 
gelmektedir. 

Dünya Bankası 

4. BULGULAR 

Finansal kısıtlarla ilgili literatürde, bu kısıtların firma üzerindeki etkilerinin sık-
lıkla incelendiği, bununla birlikte finansal kısıtlar ile finansal piyasalarda yaşa-
nan gelişmeler arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaların ise sınırlı kaldığı gö-
rülmektedir. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada firmaların finansal kısıtları ile 
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finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler arasındaki 21 ülkenin 2005 – 2011 yıl-
ları arasındaki verileri kullanarak analiz edilmiştir. Çalışmada analiz iki aşamalı 
olarak gerçekleştirilmiş. Öncelikle firmaların finansal kısıtı olup olmadığının tes-
piti için EKK analizi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra iki aşamalı GMM yönteminin 
sistem versiyonu kullanılarak finansal kısıtlar ile finansal piyasalarda yaşanan 
gelişmeler arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Analizlerde Stata programından ya-
rarlanılmış ve testler için xtabond2 operatörü kullanılmıştır.  
Çalışmada elde edilen bulgular yapılan analizler ile ilgili olarak bu bölümde ra-
porlanmıştır. Tablo 3’de çalışmada kullanılan değişkenlere tanımlayıcı istatistik-
ler ile Tablo 4’de değişkenlere ait korelasyon matrisi yer almaktadır.  

Tablo 3. Tanımlayıcı İstatistikler 
 Ortalama Medyan Standart Sapma 
CFS 0.2217 0.1824 0.2149 
BOONE -0.0717 -0.0386 0.1308 
ROL 0.6821 0.7804 0.8422 
DCAPMC 48.1502 48.9451 13.1068 
DBANKASSET 91.8584 85.3871 49.1936 
VOLATILITY 22.2646 21.1972 8.8389 
DISCLOSURE 7.2952 7 1.9289 

Tablo 3 incelendiğinde çalışmanın örnekleminde yer alan firmaların finansal kı-
sıtlarını temsil eden nakit akış duyarlılığına ait katsayıların ortalamasının 
0.2217, standart sapmasının ise 0.2149 olduğu görülmektedir. Yine finansal pi-
yasalarda yaşanan gelişmeleri temsil etmek üzere modelde kullanılan değişken-
lere ait ortalamalar sırasıyla şöyledir: Boone göstergesi, -0.0717; hukukun üs-
tünlüğü indeksi, 0.6821; sermaye piyasa etkinliği/konsantrasyonu, 48.1502; ti-
cari banka varlıklarında yaşanan değişim, 91.8584; hisse senedi piyasası oynak-
lığındaki değişim, 22.2646 ve son olarak kamuyu aydınlatma indeksi için ortala-
manın 7.2952 olduğu görülmektedir. 

Tablo 4. Korelasyon Matrisi 
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CFS 1.0000       

DBANKASSET 
-
0.2277 

1.0000      

DCAPMC 
-
0.3158 

0.5090 1.0000     

BOONE 0.0664 
-
0.1742 

0.0994 1.0000    

DVOLATILITY 0.1299 
-
0.1119 

-
0.2455 

-
0.1312 

1.0000   

ROL 
-
0.1891 
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1.0000  

DISCLOSURE 
-
0.1761 

-
0.0078 

0.2352 
-
0.0205 

-
0.2894 

-
0.0067 

1.0000 
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Korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde, yatırımların nakit akış duyarlılığı ile 
finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri temsil etmek üzere modele dâhil değiş-
kenlerden ticari banka varlıklarında yaşanan değişim, sermaye piyasa etkin-
liği/konsantrasyonu, hukukun üstünlüğü indeksi ve kamuyu aydınlatma indeksi 
arasında negatif, Boone göstergesi; hisse senedi piyasası oynaklığındaki değişim 
arasında ise pozitif ilişki olduğu görülmektedir.  

Çalışmada ikinci modelin sistem GMM yöntemi kullanılarak test edilmesi ile elde 
edilen tahmin sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır.  

Tablo 5. Sistem GMM Tahmin Sonuçları 

Tablo 5 incelendiğinde, firmaların finansal kısıtlarının, kamuyu aydınlatma in-
deksi ve hukukun üstünlüğü indeksi ile negatif ve anlamlı, ticari banka varlıkla-
rındaki değişim ve volatilite ile pozitif ve anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu söyle-
nebilir. Elde edilen bulgulara göre sermaye piyasa etkinliği/konsantrasyonu ve 
boone göstergesi ile finansal kısıtlar arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Bu sonuç-
lara göre beklendiği üzere, kamuyu aydınlatma indeksi ve hukukun üstünlüğü 
indeksinde yaşanan gelişmeler firmaların finansal kısıtlarını azaltıcı bir etkiye 

Değişkenler Nakit Akış Duyarlılığı 

Kamuyu Aydınlatma İndeksi  
-0,0400*** 
(0,007) 

Hukukun Üstünlüğü İndeksi  
-0,2197*** 
(0,000) 

Hisse Senedi Piyasası Volatilitesindeki Değişim 
0,0051** 
(0,010) 

Ticari Banka Varlıklarındaki Değişim 
0,0171** 
(0,020) 

Sermaye Piyasası Etkinliği/Konsantrasyonu 
-0,0022 
(0,428) 

Boone Göstergesi 
-0,3369 
(0,107) 

Sabit 
0,4601** 
(0,020) 

Wald Ki-Kare 
44,56*** 
(0,000) 

Gözlem Sayısı 185 

Araç Değişken Sayısı 17 

AR(1)  
-2,49** 
(0,013) 

AR(2)  
-1,44 
(0,151) 

Sargan Aşırı Belirleme Testi 
16,07 
(0,098) 

Hansen Aşırı Belirleme Testi 
5,31 
(0,870) 

Notlar:  
1)Parantez içerisinde yer alan değerler tahmin edilen katsayıların p değerlerini 
göstermektedir. ***, ** ve * simgeleri katsayıların sırasıyla %1, %5 ve %10 önem 
düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir.  
2)YIL değişkeni tabloya eklenmemiştir. 
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sahiptir. Diğer taraftan oynaklık ya da belirsizlik firmaların yatırım kararlarında 
kendi kaynaklarına daha fazla ağırlık vermesine neden olmaktadır. İlginç bir şe-
kilde banka varlıklarında artış firmaların kendi kaynaklarına yönelmesine neden 
olmaktadır. Ki kare test sonuçları modelin bir bütün olarak anlamlı olduğunu 
göstermektedir. Yine tablodan, tahmin edilen modelde oto korelasyon ve aşırı 
belirleme problemlerinin olmadığı görülebilir.   

5. SONUÇ  

Finansal kısıt kavramı, firmaların yatırımlarının finansmanı için ihtiyaç duyduğu 
dışsal fonlara istediği zaman ulaşamamasını veya bu fonların maliyetinin içsel 
fonların maliyetinden çok daha fazla olması nedeniyle yatırımlarının finansma-
nının içsel fonlarla karşılamasını ifade etmektedir. Bu çalışma kapsamında, fir-
maların, piyasa aksaklıklarından kaynaklanan finansal kısıtlarının finansal piya-
salarda yaşanan gelişmelerden etkilenip etkilenmediği analiz edilmiştir. Çalışma 
kapsamında 21 ülkenin 2005-2014 dönemlerine ait verileri kullanılmıştır. Fi-
nansal piyasalarda yaşanan gelişmeler derinlik, etkinlik, belirsizlik ile yasal dü-
zenlemeler ve kurumsal yönetim olmak üzere dört başlık altında ele alınmıştır. 
Çalışmada iki aşamalı bir analiz gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, firmaların finan-
sal kısıtlarının derecesini tespit etmek için, Q yatırım modeline nakit akışı değiş-
keni eklenilerek EKK yöntemi uygulanmıştır. Daha sonra tahmin sonuçlarından 
her ülke/yıl için elde edilen nakit akış duyarlılığını gösteren katsayılar, ikinci mo-
delin bağımlı değişkeni olarak kullanılmıştır. İkinci modelde sistem GMM ile fi-
nansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin finansal kısıtları azaltıp azaltmadığı tes-
pit edilmeye çalışılmıştır.  

Elde edilen bulgulara göre kamuyu aydınlatma indeksi ve hukukun üstünlüğü in-
deksi ile firmaların finansal kısıtları arasında negatif ve anlamlı bir ilişki vardır. 
Buna göre bir ekonomideki kurumsal yönetim uygulamaları veya hukuk sistemi-
nin kalitesi, sözleşme gücünü arttırarak, bilgi asimetrisi ve temsilcilik sorunlarını 
ise azaltarak firmaların içsel fonlara bağımlılığını bir başka ifade ile finansal kı-
sıtlarını azaltmaktadır. Diğer bir ifade ile iyi işleyen hukuk sisteminin ve düşük 
bilgi asimetrisinin olduğu bir ekonomide firmalar yatırımlarını gerçekleştirmek 
için dış kaynaklara daha çok ulaşabilmektedir ve bu sayede yatırımlarını gerçek-
leştirmek için içsel fonların uygunluğunu beklemek zorunda kalmamaktadır.    

Çalışmada finansal piyasalarda yaşanan belirsizliği temsil etmek amacıyla kulla-
nılan volatilite değişkeni nakit akış duyarlılığı ile pozitif ve anlamlı bir ilişkiye 
sahiptir. Buna göre piyasada yaşanan belirsizlikler firmaları daha çok iç kaynak 
kullanmaya yöneltmektedir. Hisse senedi endeks fiyatlarında yaşanan oynaklık, 
doğal olarak finans piyasalarındaki belirsizlikler hakkında ipucu vermektedir. 
Beklendiği üzere de bu değişken yatırım kararlarında iç fon kullanımını artır-
maktadır.  

Analiz sonuçları beklenilenin aksine bankaların toplam varlıkları ile nakit akış 
duyarlılığı arasında pozitif bir ilişki olduğunu işaret etmektedir. Bu sonuçlara 
göre bankaların varlıklarında artış olduğu dönemlerde, firmalar kendi kaynakla-
rına daha çok yönelmiştir. Bu durum banka varlıklarında yaşanan artışın, reel 
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sektörün kredi kullanımını kolaylaştırmadığını göstermektedir. Böyle bir duru-
mun ortaya çıkması, bankaların reel sektörü finanse etmek yerine kamu kesimini 
yada nihai tüketicileri finanse etmesi nedeniyle ortaya çıkmış olabilir. Gerçekten 
de Türkiye de uzun dönemler kamunun borçlanma ihtiyacı nedeniyle reel sektör 
dışlanmış ve yüksek reel kur ucuz döviz dönemlerinde uluslararası finansal pi-
yasalardan elde edilen krediler yoğun bir şekilde tüketicilere kullandırılmıştır. 
Her ne kadar ülkemiz için böyle bir açıklama tutarlı gözükse de geriye kalan 20 
ülke için benzer bir durumun olduğunu ileri sürmek için ilave ampirik çalışmalar 
yapmak gerekebilir.  

Sermaye piyasalarının ve bankaların etkinliğini temsil etmek amacıyla modele 
eklenen piyasa konsantrasyonu ve boone indeksi ile finansal kısıtlar arasında an-
lamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Söz konusu durum örneklemde yer alan ül-
kelerin çeşitliliğinden kaynaklanmış olabilir.  

Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, her ne kadar finansal piyasalarda ya-
şanan gelişmeleri temsil eden bazı değişkenler ile firmaların finansal kısıtları 
arasında ilişki bulunmasa ya da beklenenin aksine ilişki bulunsa da, finansal pi-
yasalarda yaşanan gelişmelerin, özellikle bilgi asimetrisi ve temsilcilik sorunu-
nun çözümüne yönelik gelişmelerin firmaların finansal kısıtlarını azaltacağı yo-
rumu yapılabilir.  
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BELEDİYELERİN FİNANSMANINDA UYGULANMAYAN SEÇENEK: BELEDİYE 
TAHVİLLERİ 

Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ* 

 

ÖZET 

Giderek artan nüfusun beraberinde getirdiği kapsamı genişleyen günlük ger-
eksinimler, yerel yönetimlerin harcama sorumluluklarının artması sonucunu 
doğurmaktadır. 2006 yılında Türkiye’deki tüm yerel yönetim harcamaları içinde 
yaklaşık %65’lik bir orana sahipken, 2015 yılsonu rakamları itibariyle bu harca-
maların %74’ünü belediyeler tek başına gerçekleştirmekte; belediye bağlı 
idarelerinin harcamalarıyla birlikte bu oran %92’nin üzerine çıkmaktadır. 
Belediyelerin artan giderlerinin finansmanı sorunu büyük ölçüde genel bütçe 
vergi gelirlerinden ayrılan paylar yardımıyla veya usul kolaylığı nedeniyle terci-
hen borçlanmaya gidilerek aşılmaya çalışılmaktadır. Ancak, merkezi yönetim 
tarafından belirlenen kıstasların esnekliğinin olmaması, er ya da geç belediye-
lerin alternatif finansman kaynaklarına yönelmesine neden olacaktır. 2012 
yılında yürürlüğe giren ama henüz hiçbir yerel yönetimin finansman aracı olarak 
başvurmadığı yerel yönetim tahvilleri bu finansman seçeneklerinden biridir. 
1990’lı yıllardaki Ankara Büyükşehir Belediyesi deneyiminin ve 2012 yılında 
yargıdan dönen İstanbul Büyükşehir Belediyesi girişiminin dışında başka bir 
örneği yaşanmamış olan tahvil serüveni 2017 yılı itibariyle birkaç belediyenin 
yeni ihraç başvurusu girişimiyle yeniden canlanma eğilimindedir. Bu bildiride 
öncelikle, belediye tahvillerinin teorik çerçevesine değinilerek, en yüksek yerel 
yönetim tahvil hacmine sahip olan Amerika Yerel Tahvil Piyasası temel uygula-
maları ve piyasa verilerine yer verilecektir. Ardından Türkiye’de belediyelerin 
tahvil ihracında bağlı oldukları mevzuat ve yöntem açıklanarak Amerika Yerel 
Tahvil Piyasası genel yapısı ile Türkiye arasındaki süreç farkı ortaya konmaya 
çalışılarak, belediye tahvillerinin Türkiye’de uygulanabilirliği bu kapsamda 
tartışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Yerel yönetimler maliyesi, yerel yönetimlerin borçlanması, 
yerel yönetim tahvilleri, Amerika Yerel Tahvil Piyasası 

UNPRACTICED ALTERNATIVE IN MUNICIPAL FINANCE: MUNICIPAL BONDS 

ABSTRACT 

The daily needs broadening due to ever-increasing population entail the spend-
ing responsibilities of local governments. The spending amount of municipalities 
in Turkey correspond to %74 of total local government spending as of the end of 
the year 2015, whereas the same ratio was %65 in 2006. However, municipal 
spending with their subsidiaries’ come up %92. The issue of financing the as-
cending expenditures of municipalities are solved by financial transfers gathered 
from general budget tax revenues majorly, and by borrowing which has an easier 
procedure. As the revenue sharing rules of central government can be changed 
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only by law, municipalities will eventually canalize to alternative financing re-
sources. Municipal bonds are one of these financing options, the law of which has 
come into effect in 2012, nonetheless no local government applied for. The mu-
nicipal bond trial in Turkey, which has not any other examples with the excepts 
of the experiment of Ankara Metropolitan Municipality in 1990 and the trial of 
İstanbul Metropolitan Municipality in 2012 that was reversed by court decision, 
tends to be resurrect with the attempt of a few municipalities as of 2017. In this 
proceeding, we explain the theoretical framework of municipal bonds in brief, at 
first. In this regard, we present the basic data and implementations in American 
Municipal Bond Market. Then, we discussed the feasibility of municipal bonds 
and other capital market instruments that can be issued by municipalities, by 
presenting the procedure and the legislation of municipalities on issuance of 
bonds and other instruments in Turkey. 

Keywords: Local government finance, borrowing of local governments, munici-
pal bonds, American Municipal Bond Market 

1. GİRİŞ 

Genel adıyla belediye tahvilleri olarak bilinen, ancak yetkisi ve izni olan yerel 
yönetim birimlerinin bir finansman seçeneği olan yerel yönetim tahvil ihracı, Tü-
rkiye’de yerel yönetimler reformunun gerçekleştirildiği 2004 yılından bu yana 
henüz herhangi bir yerel yönetim tarafından gerçekleştirilmemiş olup, sadece 
ileriki bölümlerde sözü edilen birkaç girişim bulunmaktadır. 

Türkiye’deki yerel yönetim mevzuatı, üç tür yerel yönetim biriminden belediye 
ve il özel idarelerine bu finansman olanağını tanımış olup, diğer yerel yönetim 
birimi olan köylere ilişkin tahvil ihracı düzenlemesi yapılmamıştır. Büyükşehir 
belediyeleri de borçlanma açısından 5393 sayılı Belediye Kanununa tabi 
olduklarından, tahvil ihracı yapabilmektedirler. Ancak, yerel yönetimler tahvil 
yanında kira sertifikası ve gelir ortaklığı senedi de ihraç edebilmektedirler. Bu 
sermaye piyasası araçlarının yanı sıra yerel yönetimlerin finans kurumlarından 
borçlanma imkânı da bulunmakta olup, bu türden borçlanma süreci çalışma 
kapsamı dışında kalmaktadır. 

Bu çalışmada, Türkiye’de belediyelerin borçlanma ve tahvil ihraç edebilmek için 
tabi olduğu mevzuat ve süreç açıklanarak, belediyelerin borçlanma gereksinimi 
ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda, belediye tahvillerinin en eski 
geçmiş* ve en yüksek hacme sahip olduğu Amerika Yerel Tahvil Piyasası uygula-
ması ve piyasa verilerine yer verilecektir. Ardından Türkiye’de belediyelerin tah-
vil ihracında bağlı oldukları mevzuat ve yöntem açıklanarak, alternatif sermaye 
piyasası araçlarının belediyeler tarafından ihraç edilip edilemeyeceği belir-
lenecektir. Amerika Yerel Tahvil Piyasası genel yapısı ile Türkiye arasındaki 
temel fark ortaya konmaya çalışılarak, belediye tahvillerinin Türkiye’de uygu-
lanabilirliği bu kapsamda tartışılacaktır. 

                                                           
* ABD’deki yerel yönetim birimleri 1800’lerin ilk yıllarından beri kamusal projelerini belediye tahvilleriyle 

finans etmektedirler (EMMA, 2017). 
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2. BELEDİYELERİN BORÇLANMASI VE BELEDİYE TAHVİLLERİ 

2.1. Belediyelerin Borçlanma Gereksinimi 

Keleş, belediyelerin borçlanmasını, hizmet gereksinimlerini olağan gelirleriyle 
karşılayamayan belediyelerin sık sık başvurmak zorunda olduğu bir yol olarak 
ifade etmektedir (Keleş, 2000: 343). Klasik mali federalizm teorisine göre, 
belediyelerin ve diğer yerel yönetimlerin yatırımları, cari gelirlerinden çok bor-
çlanmayla finanse edilmesi tercih edilir (Nadaroğlu, 2001: 104; Swianiewicz, 
2004: 5). Gelecek nesilleri yükümlülük altına sokan borçlanma ahlaki bir soruna 
da yol açmaktadır. Altın kural adı verilen ve bu ahlaki soruna yönelik çözüm, 
yerel yönetimlerin borçlanmasının hiçbir şekilde cari harcamaları kapsamaması 
gerektiği şartını belirlemektedir. Borçlanmanın kısa dönemde mali yanılsamaya 
neden olarak, maliyete katlananların ödedikleri vergi ve benzeri yükümlülükleri 
tam olarak idrak etmelerini engelleyebileceği de öne sürülmektedir 
(Swianiewicz, 2004: 5-8). Bütçe dengesi, borçlanma, harcama ya da ver-
gilendirme gibi mali göstergeler üzerinde belirli bir sınırlama tesis edilerek 
maliye politikası üzerinde yasal ya da anayasal çerçevede kısıtlayıcı kuralların 
getirilmesine genel olarak mali kural denilmektedir. Mali kural bütçe açığı, borç, 
harcama ve gelir kuralları olarak dört türdür (Gündüz & Agun, 2011: 123). Borç 
kuralları net veya brüt kamu borcuna sınırlamalar getirmekte olup, Belediye 
Kanunu da belediyelerin borç stokuna bir sınır getirdiği için borç kuralını ben-
imsemiştir. 

2.2. Belediye Tahvilleri 

Amerika’daki uygulamada, belediye tahvilleri bir yerel yönetim biriminin hem 
günlük yükümlülüklerinin hem de okul ve otoyol inşaatı ile kanalizasyon sistem-
leri gibi büyük projelerinin finansmanı için ihraç ettikleri, kısa veya uzun vadeli 
borçlanma araçlarıdır. Genellikle faizleri federal gelir vergisinden muaf olan 
belediye tahvilleri, ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu (SEC)* tarafından 
genel yükümlülük tahvilleri ve gelir tahvilleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel 
yükümlülük tahvilleri eyaletler, kentler veya countyler tarafından ihraç 
edilmekte olup, herhangi bir aktif (varlık) tarafından teminatlandırıl-
mamışlardır. Bu tür tahviller ihraç eden yerel yönetim biriminin “tam inanç ve 
güven” unsuru ile de desteklenmektedir (SEC, 2012). Buna karşın, gelir tahvilleri 
otoyol ücretleri, kiralama ücretleri gibi belirli bir proje veya kaynaktan sağlanan 
gelirlerine bağlanmıştır (SEC, 2012). 

Literatürde ise belediye tahvilleri vadeye, menkul kıymetlerin üzerindeki faiz 
yapısına, vergi muafiyetine ve faiz ödeme biçimlerine göre de sınıflandırıla-
bilmektedir. Tahviller vade açısından kısa ve uzun vade olarak, faiz yapısına göre 
sabit ve değişken faizli, vergi muafiyeti bakımından özel ve genel amaçlı ve faiz 
ödeme açısından da kuponlu, belirsiz vade ödemeli ve iskontolu olabilmektedir 
(Yakar & Kandır, 2012: 433-435). Yerel yönetimlerin türev menkul kıymet ihracı 

                                                           
* Amerika’daki tüm sermaye piyasası işlemleri, sermaye piyasası düzenleme ve denetleme kurumu olan 
SEC tarafından belirlenmektedir. Yerel Yönetim Menkul Kıymet Piyasasının gözetim ve denetimi ile diğer 
düzenleyici işlemler ileriki paragraflarda açıklanan MSRB tarafından yerine getirilmektedir. 
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yapmaları da söz konusudur. ABD’deki belediyelerden bazıları, tahvil teklifleri-
yle bağlantılı olarak türev ürünler de kullanabilmektedir. Türev ürünler içeris-
inde en çok kullanılan, ihraççılara değişken faiz oranının tamamı veya bir kısmını 
sabitleme imkânı tanıyan yüzen takas sabitlemesi (fixed-for-floating swap) 
ürünleridir (SEC, 2012: 91). 

Kısa ve uzun vadeli menkul kıymet ayrımı yapıldığında genel yükümlülük ve gelir 
tahvilleri uzun vadeli kategoriye dâhil olmaktadır. Kısa vadeli menkul kıymetler 
ise tahmine dayanan senetler (anticipation notes), vergiden muaf finansman 
bonoları (tax exempt commercial paper), değişken oranlı senetler (variable-rate 
demand obligations) ve açık artırmalı menkul kıymetler (dutch auction securities) 
kategorilerinden oluşmaktadır. Tahmine dayalı senetler yerel yönetimlerin elde 
edeceği gelirlere göre bir gelirin beklendiği araçlardır. Faizi ve vadesi sabit olan 
vergiden muaf finansman bonolarının yatırımcı için vergi avantajı bulunmak-
tadır. Faiz oranlarının her gün veya her hafta yeniden belirlenebildiği değişken 
oranlı senetler yatırımcıyı enflasyondan, yerel yönetimleri de faiz dalgalanma-
larından korumaktadır. Değişken oranlı senetler olan açık artırmalı menkul 
kıymetler ise açık artırmada menkul kıymet sahibi tarafından “tut”, “faiz oranını 
artır” ve “sat” emirlerinin verilebildiği menkul kıymetlerdir (Dinçsoy, 2001: 15-
17). 

Amerika’nın karmaşık bir yerel yönetim sistemi bulunmaktadır. Yerel yöne-
timler ABD Nüfus İdaresi tarafından county, belediye, ilçe (district), okul bölgeleri 
(school districts) ve özel bölgeler (special districts) olarak beş grupta toplanmış 
olup, 2012 yılı verilerine göre toplam sayısı 90.056 adettir (United States Census 
Bureau, 2012). Federal Anayasada yerel yönetimlere ilişkin bir düzenleme 
bulunmayıp, federe devletlerin iç mevzuatına bırakılması yerel yönetimlerin tür 
ve sayısının yüksek olmasında etkilidir. Federal Anayasada yerel yönetimlerin 
tahvil ihracında ilişkin de bir düzenleme bulunmamaktadır. Eyalet anayasaları, 
yasalar, kent ve county şartları ve belediye mevzuatı belediye tahvil ihracını 
düzenleyen temel mevzuattır (SEC, 2012: 5). 

ABD’de yerel yönetimler tahvil ihracına çıkmadan önce referandumla halktan 
onay almaktadırlar. Tahvil Ölçümü (bond measure) adı verilen ve tahvil ihracın 
sonucu elde edilecek fonun hangi amaçla ve hangi hizmetleri finanse etmede 
kullanılacağını ayrıntılı bir finansal durumla açıklayan yatırımcı bilgi formudur. 
Bu onayın ardından yerel yönetimler ihraç sürecini başlatabilmektedir. Bu süreç, 
her federe devlet ve alt yönetim birimleri için ayrı belirlenmektedir. 

Amerika Yerel Tahvil Piyasasının büyüklüğü 1980 yılında 399 milyar USD iken, 
2016 yılsonu itibariyle 3,833 trilyon USD olup, piyasanın en yüksek hacme sahip 
olduğu 2010 yılında büyüklüğü 3,940 trilyon USD’ye ulaşmıştır (SIFMA, 2017). 
Bu büyüklüğün tamamı belediye tahvillerinden oluşmamakta, belediyelerin ih-
raç ettiği Yaşanan küresel krizin ardından, piyasanın görece küçüldüğü söylene-
bilir. Aşağıdaki tabloda, 2016 yılı itibariyle ABD’de yerel yönetimler tarafından 
ihraç edilen menkul kıymetleri elinde bulunduranların oransal dağılımı yer 
almaktadır. 
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Tablo 11:  ABD Belediye Tahvillerini Ellerinde Bulunduranlar (Milyar USD) 

 Bireyler 
Yatırım 
Fonları 

Bankacılık 
Kurumları 

Sigorta 
Şirketleri 

Diğer Toplam 

1996 455,2 454,5 107,2 188,9 55,9 1.261,6 
1996 

dağılımı 
36,08% 36,03% 8,49% 14,97% 4,43% 100,00% 

2016 1.644,1 906,6 577,0 544,5 161,5 3.833,7 
2016 

dağılımı 
42,89% 23,65% 15,05% 14,20% 4,21% 100,00% 

Kaynak: (SIFMA, 2017) kaynağındaki verilerden derlenerek oluşturulmuştur. 

Bireyler, ABD’deki yerel yönetimleri menkul kıymet ihracında en çok fonlayan 
gruptur. 1996 yılında %36 civarında olan payları Finansal olmayan kurumsal ve 
kurumsal olmayan işletmeler, eyalet ve yerel yönetimler, emeklilik fonları, 
hükümet destekli girişimler ve yabancılardan oluşan “diğer” grubu %4 civarında 
bir ağırlığa sahiptir. 

2016 yılı içerisinde tahvil ihracı toplamda 445,8 milyar USD olup, bunun 174,3 
milyarı yeni anapara ihracı, 271,5 milyarı ise mevcut tahvillerin yeniden ihracın-
dan oluşmaktadır. Tahvil türüne göre, ihraçların 175,5 milyar USD’lik kısmı genel 
yükümlülük tahvili, 248,4 milyar USD’lik kısmı ise gelir tahvilidir. 2006 yılında 
21,1 yıl olan ortalama tahvil vadesi ise 2016 yılında 16,9 yıl olarak 
gerçekleşmiştir (SIFMA, 2017).  

Belediye tahvillerinde geri çağırma riski, kredi riski, faiz oranı riski, enflasyon 
riski ve likidite riski bulunmaktadır (SEC, 2013). Belediye tahvilleri riskin azaltıl-
ması adına sigortalanabilmektedir. Tahvillerin sigortalanmasında üçüncü kişi 
konumunu haiz sigortacı, bir temerrüt durumunda devreye girme ve tahvil sa-
hibine zamanında ödeme yapma vaadinde bulunur (Nanda & Singh, 2004: 2253). 
Her garanti şartsız, geri dönülemez bir yüklenim olup, faiz ve anaparanın tama-
mını kapsar (Nanda & Singh, 2004: 2256). Belediye tahvillerinin sigortalanma-
ları, yalnızca borçlanmaya yönelik finansal varlıkları sigorta eden monoline 
sigorta şirketleri tarafından yapılmaktadır. Yerel yönetimler sermayeye daha iyi 
bir erişim ve ihraç ettikleri borçlanma araçlarının pazarlanabilirliğini artırmak 
nedenleriyle monoline tahvil sigortasına giderek bel bağlamaktadırlar. 2008 fi-
nans krizi sonrasında ABD’deki belediye tahvil sigorta piyasası iki firma hariç 
iflas, düzenleyici idari işlem, yasal mücadeleler gibi güçlükler altında kalmıştır 
(Moldogaziev, 2013: 200). Bazı çalışmalarda da, üçüncü kişilere vergiden muaf 
menkul kıymet ihraççısı olma izni vermesi nedeniyle sigortalamanın tahvillere 
değer kattığını; ancak, servet vergisi kaybı olasılığını ortadan kaldırarak tahvil-
lerin değerini azalttığını ileri sürülmüştür (Nanda & Singh, 2004: 2253). 

Riskin en aza indirgenmesinde diğer bir uygulama banka teminatıdır. Belediye-
lerin artan yükümlülüklerini desteklemek amacıyla, bankalar tarafından teminat 
mektubu düzenlenmektedir. Teminat mektubu, ilgili yerel yönetimin, ihraç ettiği 
tahvilin anapara veya faizinin yatırımcıya ödenmemesi durumunda bu öd-
emelerin banka tarafından gerçekleştirileceğine ilişkin bir güvence içermektedir 
(Yakar & Kandır, 2012: 439). 
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Amerika’da yerel yönetim tahvillerinin birincil ve ikincil piyasa işlemleri El-
ektronik Yerel Yönetim Piyasası Erişimi (Electronic Municipal Market Access – 
EMMA) aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bu birim Yerel Yönetim Menkul 
Kıymetleri Düzenleyici Kurulu’na (The Municipal Securities Rulemaking Board – 
MSRB) bağlı olarak çalışmaktadır. 1975 yılında ABD Kongresi tarafından oluştu-
rulan MSRB’nin amacı yatırımcılar ile eyalet ve yerel yönetimleri koruyarak yerel 
yönetim menkul kıymetleri piyasası gözetim ve denetim altında tutmaktır 
(MSRB, 2016). Toplam büyüklüğü 4 trilyon USD’ye yaklaşan piyasa, bu şekilde 
ayrı bir yapılanma ile çalışmaktadır. EMMA Mart 2017 aylık verilerine göre, 
piyasadaki işlem adedi 900 binin üzerine çıkmış, işlem hacmi ise 260 milyar 
USD’ye yaklaşmıştır (EMMA, 2017). 

3. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN BORÇLANMA ARACI İHRACI 

Türkiye’de yerel yönetimlerin borçlanması ve tahvil ihracı ile ihraç ede-
bilecekleri sermaye piyasası araçlarını düzenleyen temel mevzuat 5393 sayılı 
Belediye Kanunu, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlen-
mesi Hakkında Kanun, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, 
Genel Yönetim Kapsamındaki Mahalli İdareler ile Bunların Bağlı Kuruluşları ve 
İktisadi Teşebbüslerinin Yurtiçi Piyasalarda Yapacakları Tahvil İhraçlarının İzin 
Sürecine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik ve 2983 Sayılı Tasarrufların 
Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunudur. Aşağıda 
bu düzenlemelerin belediyelerin borçlanması ve ihraç edebileceği sermaye 
piyasası araçları açısından değerlendirmesi yapılacaktır. 

3.1. Belediye Kanunu 

5393 sayılı Belediye Kanununun 68’inci maddesi belediyelerin borçlanmasını 
düzenlemektedir. Belediyeler “görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri 
karşılamak amacıyla” borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir. Maddenin bi-
rinci fıkrasının (c) bendine göre tahvil ihracı, yalnızca yatırım programında yer 
alan projelerin finansmanı için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapıla-
bilmektedir. Bu açıdan Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ile kamu finansmanı 
mevzuatına atıfta bulunmaktadır.  

68’inci madde borçlanmaya sınırlama getirerek, bir belediyenin, bağlı ku-
ruluşlarının ve bunların bağlı ortaklıklarının gerçekleştireceği azami tahvil ihracı 
tutarını da dolaylı olarak etkilemektedir. Maddenin (d) bendine göre “Belediye ve 
bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip 
oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe 
gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden 
değerleme oranıyla artırılan miktarını” aşamayacaktır. Eğer bir büyükşehir 
belediyesi borçlanma yoluyla finansman sağlayacaksa, bu miktar bir buçuk kat 
olarak uygulanır. 

Belediye Kanunun 12’inci maddesi, 68’inci maddedeki sınırlandırmayı dar bir 
kapsamda esnetmektedir. 12’inci maddenin beşinci fıkrası ihbar ve kıdem 
tazminatlarının ödenmesi konusunda, 68 inci maddenin (d) bendinde öngörülen 
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sınırlamaya bağlı olmaksızın İçişleri Bakanlığının onayı ile borçlanma yapa-
bileceğini belirtmiş; ancak, bu amaçla yapılan borçlanmaların ihbar ve kıdem 
tazminatı dışındaki giderler için kullanılmasını yasaklamıştır. 

Borç stoku sınırlaması olmasına rağmen, Kanunun 68’inci maddesinin görev ve 
hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla şeklindeki amir 
hükmüne göre belediyelerin borçlanabilmesi için altın kural uygulanmamak-
tadır. Ancak, tahvil ihracının yalnızca yatırım programında yer alan projelerin 
finansmanı için gerçekleştirebilmesi, tahvil ihracında altın kuralın uygulanması 
gerektiğine işaret etmektedir. 

Her ne kadar Sermaye Piyasası Kanunu, borçlanma aracı niteliğindeki sermaye 
piyasası aracı ihraç yetkisinin yönetim kurullarına süreli veya süresi devredile-
bileceğini belirtse de, Belediye Kanununun 18’inci maddesi ile 68’inci maddesi 
borçlanmaya yalnızca belediye meclisinin karar verebileceğini açıkça düzen-
lemiştir. 

3.2. 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun 

Kanunun 4’üncü maddesine göre, genel yönetim kapsamındaki mahalli idareler 
ile bağlı kuruluşları ve iktisadi teşebbüslerinin yurtiçi piyasalarda yapacakları 
tahvil ihraçları Müsteşarlığın iznine tabi olup, bu iznin verilmesi Hazine garantisi 
sağlandığı anlamına gelmemektedir. Yine aynı maddede, sermaye piyasası mev-
zuatı hükümlerinin saklı olduğu belirtilmiştir. Ancak Kanun kira sertifikasını 
yüzeysel açıklamakta ve ayrıntıya inmemektedir. 

Kanuna 2012 yılında eklenen 7/A maddesi, SPK mevzuatından ayrı olarak kamu 
kurum ve kuruluşlarının kira sertifikası ihraçlarını düzenlemektedir. SPK’nın 
Kira Sertifikaları Tebliğinin birinci maddesi de, 4749 sayılı Kanun kapsamında 
ihraç edilen kira sertifikaları ile bu kapsamda kurulan varlık kiralama şirketle-
rinin bu Tebliğ hükümlerine bağlı olmayacağını açıkça belirtmiştir. Tebliğde her 
türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi 
tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden 
payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymet olarak tanımlanan 
kira sertifikası, faizsiz bir sermaye piyasası aracıdır. 

4749 sayılı Kanun yerel yönetimler dâhil kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
taşınır ve taşınma mallar ile bunlar üzerindeki kullanma, işletme ve benzeri 
haklar gibi maddi olmayan varlıklara ilişkin, mevzuatta yer alan şekil kurallarına 
tabi olmaksızın alım, satım, geri alım, kiraya verme, geri kiralama, bedelli veya 
bedelsiz devir ve benzeri işlemlerin Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın 
izniyle tesis edilebileceğini hükme bağlamıştır. Söz konusu işlemleri aynı usule 
bağlı olarak yapmak üzere özel hukuk tüzel kişiliği niteliğindeki varlık kiralama 
şirketlerini kurmaya da yine Bakan yetkilidir. Kurulacak varlık kiralama şir-
ketleri Türk Ticaret Kanunun kuruluş, tescil, denetleme, sermaye, tasfiye ve 
işleyişe ilişkin hükümlerine bağlı değildir. Bu şirketler söz konusu taşınır ve 
taşınmazlar ile maddi olmayan varlıklara dayalı olarak, hasılatı Müsteşarlığa 
aktarılmak üzere yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kira sertifikası ihraç edebilir. 
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Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak her türlü tapu 
işlemi münhasıran Müsteşarlığın yazılı başvurusu üzerine gerçekleştirilir. 

Kira sertifikası ihracında bulunmak isteyen belediyeler, taşınır ve taşınmaz mal-
larını SPK mevzuatına bağlı olmaksızın ilgili Bakanın izniyle bu sertifikalara konu 
edebilirler. Ayrıca, yine Bakanın izniyle varlık kiralama şirketi kurarak bu şirket 
aracılığıyla bu işlemleri gerçekleştirebilirler. 

3.3. SPK Mevzuatı 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 31’inci maddesi ihraççıların ihraç ede-
bilecekleri borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının toplam 
tutarının, Kurulca belirlenecek limiti geçemeyeceğine; ancak, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerinin saklı olduğuna 
vurgu yaparak, hem belediye ve il özel idarelerinin mevzuatları gereği borçlanma 
aracı ihraç edebileceklerine hem de bu ihraçlarda limitin SPK tarafından belir-
lenemeyeceğine işaret etmektedir. Borçlanma araçları 6362 sayılı Kanun’da 
değil, VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği’nde tanımlanmıştır. Tebliğ’in 
3’üncü maddesi tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finans-
man bonoları, kıymetli maden bonoları ve SPK tarafından kabul edilebilecek 
diğer sermaye piyasası araçlarını borçlanma araçları arasında saymıştır. 

3.4. Yerel Yönetimler Tahvil Yönetmeliği 

Mevzuatta “Genel Yönetim Kapsamındaki Mahalli İdareler ile Bunların Bağlı Ku-
ruluşları ve İktisadi Teşebbüslerinin Yurtiçi Piyasalarda Yapacakları Tahvil 
İhraçlarının İzin Sürecine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” olarak bilinen 
ve yerel yönetimler tahvil yönetmeliği olarak kısaltılabilecek düzenleme, yerel 
yönetimlerin yurtiçi piyasalarda tahvil ihraç edebilmeleri için, SPK’dan önce 
Hazine Müsteşarlığı’ndan izin almalarını bir önkoşul olarak belirlemektedir. 
Yerel yönetimler Hazine Müsteşarlığı’ndan izin aldıktan sonra SPK’dan da izin 
almak zorundadırlar. Müsteşarlığın vereceği iznin, bir garanti olmadığı Yönet-
melikte açıkça vurgulanmıştır. Ancak, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı’nın 
bir belediye, bunların bağlı ortaklık veya iştiraklerinin borçlanmasında borç 
verenlere garanti sağlaması olasıdır.  

Yönetmelikte tahvil, itibari değerleri eşit ve ibareleri aynı olan ve bir yıldan uzun 
vadeli borç senetleri olarak tanımlanmıştır. Belediye Kanunu da tahvil ihracına 
izin verdiği için yerel yönetimler ve dolayısıyla belediyelerin bono ihraç ede-
bilmesi söz konusu değildir. Belediyeler dışında, bu Yönetmelik hükümlerine 
göre diğer yerel yönetimler ve bunların bağlı kuruluşları ve iktisadi teşebbüsle-
rinin her biri ihraççı olabilir. İhraççıların, Müsteşarlığa yapacakları izin 
başvurusunda tahvil ihraç gerekçelerini ve il özel idareleri dışındaki diğer yerel 
yönetimler ile bunların bağlı kuruluşları ve iktisadi teşebbüslerinin borç stok 
düzeylerini ibraz etmeleri zorunludur. Başvurunun Müsteşarlık tarafından uy-
gun görülmesi durumunda, iznin verildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tah-
vil ihracını gerçekleştirmesi; aksi halde yeniden başvuruda bulunması gerek-
mektedir. 
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3.5. 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırıl-
ması Hakkında Kanun 

Bu Kanun, kamu kurum ve kuruluşlarının gelir ortaklığı senedi (GOS) ihracına 
ilişkin düzenlemeleri barındırmakta olup, tahvillere ilişkin bir düzenleme 
içermemektedir. GOS Kanunda, “kamu kurum ve kuruluşlarına ait altyapı tesisle-
rinin gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortak olması için çıkarılacak senetler” 
olarak tanımlanmıştır. Gelir ortaklığı senetlerine ödenen gelirler ile 5 yıl 
vergiden yüzde yüz (% 100) ve müteakip 3 yıl yüzde elli (% 50) muaf olup, takip 
eden yıllarda Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 
numaralı bendinde belirtilen menkul sermaye iratlarından sayılır. Bu Kanun 
hükümlerine göre çıkarılan gelir ortaklığı senetleri ile bu senetler ile ilgili gider 
ve işlemler, bu konuda düzenlenen kâğıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan 
istisna tutulmuştur. 

4. BELEDİYE TAHVİLLERİNİN TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE 

4.1. Mevzuat Açısından Değerlendirme 

Belediyelerin tahvil ihraç edebilmelerine ve ihraç sürecine ilişkin kural ve düzen-
lemelere yukarıda yer verilmişti. Bunun ötesinde, belediyelerin diğer sermaye 
piyasası araçlarını ihraç edebilmelerine mevzuatın izin verip vermediği de ayrıca 
ortaya konmalıdır. Belediye Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 4749 sayılı 
Kanun belediyelerin diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilmelerine 
ilişkin belirleyici düzenlemelerdir. 

Belediye Kanunu belediyelerin tahvil ihraç edebilmelerinin yanında, borçlanma 
yoluyla finansman sağlayabileceklerini de belirtmiştir. İlgili hüküm doğrul-
tusunda, başta İller Bankası olmak üzere gerek mevduat gerekse katılım 
bankalarından kredi yoluyla finansman da sağlanabilmektedir. SPK mevzuatına 
göre, pay ile varant dışında borçlanma araçları ve diğer sermaye piyasası araçları 
olarak tahvil, gayrimenkul sertifikası, ipoteğe dayalı menkul kıymet (İDMK), 
varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK), ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK), 
varlık teminatlı menkul kıymet (VTMK), finansman bonosu, kıymetli maden 
bonosu, değiştirilebilir tahvil (DET), paya dönüştürülebilir tahvil (PDT) ve 
Sermaye Piyasası Kurulunun kabul edebileceği diğer borçlanma araçları bulun-
maktadır. Bunlardan İTMK, VTMK, VDMK, İDMK bankalar, finansal kiralama ve 
finansman şirketleri, İFK ve geniş yetkili aracı kurumları tarafından kurula-
bilmektedir. Belediye Kanununun 70’inci maddesi belediyelerin kendisine ver-
ilen görev ve hizmet alanlarında, Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanuna yönelik 
diğer mevzuat kapsamında şirket kurabilmesine izin vermektedir. Belediyelerin 
yetki ve imtiyazlarını sıralayan Belediye Kanununun 15’inci maddesinde de 
belediyelerin, belde sakinlerinin yerel ortak nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunabilmesine izin verilmiştir. Her iki 
maddeden de anlaşılacağı üzere, belediyelerin yalnızca belediyelerin yerel 
kamusal mal ve hizmet üretimine ilişkin olarak şirket kurabilmelerine izin ver-
ilmektedir. Belediyeler 4749 sayılı Kanunda geçen varlık kiralama şirketi hariç; 
SPK mevzuatına tâbi varlık kiralama şirketi, ipotek finansman kuruluşu veya 
diğer finansman şirketlerini kuramamaları nedeniyle; gayrimenkul sertifikası, 
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ipoteğe dayalı menkul kıymet, varlığa dayalı menkul kıymet ve benzeri sermaye 
piyasası araçlarını ihraç edemezler. 

Borçlanma Araçları Tebliğinde değiştirilebilir tahviller ihraççı tarafından 
çıkarılan ve payları borsalarda işlem gören diğer ortaklıklara ait paylarla 
değiştirme hakkı veren borçlanma aracı; paya dönüştürülebilir tahviller ise ih-
raççı ortaklığın sermaye artırımı suretiyle çıkaracağı paylara veya izahnamede 
veya ihraç belgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde temin edilen ihraççı 
paylarına dönüştürme hakkı veren borçlanma aracı olarak tanımlanmıştır. 
Belediyeler bir ortaklık şeklinde yapılanmadıkları için, doğası gereği paya dö-
nüştürülebilir tahvil ihraç edemezler. Değiştirilebilir tahvillerin tanımı gereği, ih-
raççının paylarının borsada işlem görmesi gerektiğinden, belediyelerin bu 
sermaye piyasası aracını ihraç edebilmeleri söz konusu değildir. 

Borçlanma Araçları Tebliğine göre, finansman bonosu ve kıymetli maden 
bonolarının süresi bir yıldan kısadır. Her iki sermaye piyasası aracı da birer bor-
çlanma aracı olsa da, Belediye Kanunu açıkça tahvile ilişkin özel bir düzenleme 
yaptığından, belediyeler tarafından bono ihracı yapılması da olası değildir.  

4749 sayılı Kanuna yer verilen bölümde açıklandığı üzere, ilgili mevzuat doğrul-
tusunda, belediyelerin tahvil ihracı dışında diğer sermaye piyasası araçlarından 
sadece kira sertifikası ihracında bulunması olasıdır. Ancak, bir belediyenin tahvil 
ihraç etmek istemesi durumunda, bu borçlanmayı yatırım programında yer alan 
bir projenin finansmanı için gerçekleştirebilir. Belediye Kanunu tahvil ve 4749 
sayılı Kanun da kira sertifikası ihraç ederek belediyelerin borçlanabilmesini ön-
gördüğünden, kira sertifikası için mutlaka yatırım programında yer alan bir pro-
jenin varlığı zorunlu değildir. 

Gelir ortaklığı senedi ise ilgili Kanun hükümleri çerçevesinde yerel yönetimler ve 
belediyeler tarafından ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarındandır. 

4.2. Mali Durum Açısından Değerlendirme 

Belediyelerin yukarıda açıklanmaya çalışılan sermaye piyasası araçlarını ihraç 
seçeneğini kullanıp kullanmayacakları, doğaldır ki, mali durumlarına bağlıdır. 
Aşağıdaki grafik ve tablolarda belediyelerin, türleri itibariyle gelir ve borçlanma 
durumları 2007 – 2015 yılları arasını kapsayacak şekilde gösterilmiştir. 
Belediyelerin bütçe gelirlerinin yetmediği durumda borçlanmaya gittikleri ve 
borçlanma gelir ve giderler arasındaki negatif fark olarak belediyelerin bütçe 
kararlarında gösterildiği için; sadece borçlanmaya yer verilmiş olup, ayrıca 
giderlere yönelik ayrıntılı bilgilere yer verilmemiştir. 

2015 yılı sonu rakamlarına göre, Türkiye’de köyler dışındaki yerel yönetimlerin 
türleri itibariyle bazı bütçe ve mali tablo rakamları Tablo 2’de yer almaktadır. 
Muhasebat Genel Müdürlüğünün sınıflandırmasına göre düzenlenen Tabloda 
belediyelerin toplamda yaklaşık 74 milyar TL’lik yerel kamusal mal ve hizmet 
ürettiği, il özel idarelerinin ise bu rakamın yaklaşık onda biri oranında bütçe 
giderine sahip olduğu görülmektedir. 2015 yılsonu itibariyle toplam kamu har-
camaları yaklaşık 798 milyar TL olup (BUMKO, 2016), yerel yönetimlerin toplam 
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harcamaları bu rakam içerisinde %10’luk bir paya sahiptir. Belediye türleri içer-
isinde en çok harcama yapan büyükşehir belediyeleridir. Büyükşehir belediye-
leri aynı zamanda en çok borç stokuna sahip yerel yönetim birimleridir. 
Büyükşehir belediyeleri, 2014 – 2015 arası dönemde 2 milyar TL’nin üzerinde 
borçlanma yoluyla finansman sağlamıştır. Bu veriler doğrultusunda, Türkiye’de 
yerel yönetim borçlanmasının oldukça yüksek oranda belediyelerce, belediye tü-
rleri içerisinde ise büyükşehir belediyelerince gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Tablo 12: Türkiye’deki yerel yönetimlerin türlerine göre seçilmiş 2015 yılsonu bütçe 

ve mali tablo rakamları (Bin TL) 

 
İl Özel 

İdareleri 
Büyükşehir 
Belediyeleri 

Büyükşehir 
Dışı İl 

Belediyeleri 

İlçe ve Belde 
Belediyeleri 

Öz gelirler 5.829.623,0 7.188.920,0 2.326.848,0 18.397.021,0 
Mali 
transferler 

2.266.583,0 25.992.175,0 2.988.273,0 15.364.151,0 

Borçlanma 
miktarı 
(2014-2015 
farkı)* 

29.180,2 2.327.289,0 140.227,5 194.883,3 

Borç stoku 323.485,6 22.122.556,3 1.715.391,1 5.679.830,7 
Bütçe 
giderleri 

7.571.107,0 35.130.964,0 5.153.172,0 34.489.640,0 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü (2017) verilerinden derlenerek oluşturulmuştur (Muhasebat Genel 
Müdürlüğü, 2017). 

Türkiye’de yerel yönetimlerin asıl gelir kaynağı ise 5779 sayılı Kanun hükümler-
ine göre bölüştürülen genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar (mali trans-
ferler) olup, bütçe gelirlerinin %58’ini oluşturmaktadır. Bu oran büyükşehir 
belediyeleri için %78’dir. Büyükşehir belediyeleri, bu açıdan, bütçe gelirleri içer-
isindeki ağırlığı bakımından en az öz gelire sahip yerel yönetim birimidir. 
Büyükşehirlerin bir yıl içerisindeki 2,3 milyar TL’lik borçlanması da, büyükşehir 
belediyelerini en hızlı borçlanan yerel yönetim birimleri konumuna taşımak-
tadır. 

1 numaralı grafik büyükşehir belediyelerinin 2007 – 2015 yılları arasında gelirl-
erindeki değişimi çeyrek dönemler itibariyle göstermektedir.  

                                                           
* Tablodaki borçlanma miktarlarına kısa vadeli ve uzun vadeli yabancı kaynakların tamamı alınmamış, 
yalnızca kısa ve uzun vadeli iç ve dış mali borçlar toplamı gösterilmiştir. 
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Grafik 8: Büyükşehir Belediyelerinin Gelirlerindeki Değişim (2007Q1 – 
2015Q4) (Bin TL) 

 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü Büyükşehir Belediyeleri Bütçe İstatistikleri verilerinden derlenerek 

oluşturulmuştur (Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2016).  

Grafik 1’den de görüldüğü üzere, büyükşehir belediyelerine ilişkin önemli değişi-
klikler içeren 6360 sayılı Kanunun Mart 2014 tarihinde yürürlüğe girmesiyle 
birlikte, büyükşehir belediyelerinin gelirlerinde ani bir artış yaşanmış olup, ge-
lirleri bu artışın etkisiyle ivmelenmiştir. Buna rağmen, büyükşehir belediye-
lerinin öz gelirleri oldukça düşük bir düzeydedir. 

Grafik 9: Büyükşehir Dışı İl Belediyelerinin Gelirlerindeki Değişim (2007Q1 – 

2015Q4) (Bin TL) 

 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü Büyükşehir Dışı İl Belediyeleri Bütçe İstatistikleri verilerinden der-

lenerek oluşturulmuştur (Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2016).  

6360 sayılı Kanunla 14 adet yeni büyükşehir belediyesinin kurulması, eski il 
belediyelerinin sayısını azaltmış; bu da, Grafik 2’deki çeyrek dönemlik verilerden 
de görüldüğü üzere, büyükşehir dışı il belediyelerinin toplam gelirlerini 
düşürmüştür. Ancak, Tablo 2’deki verilerle birlikte değerlendirildiğinde, 
büyükşehir dışı il belediyeleri öz gelirleri görece güçlü ve borç stoku en düşük 
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yerel yönetim birimleridir. İlçe ve belde belediyelerinin gelirlerinde de bir artış 
söz konusu olmakla birlikte, 2014 yılında 6360 sayılı Kanunun etkileri, bu tür 
belediyelerde daha az gözlemlendiğinden, çalışmada bu rakamlara ilişkin grafiğe 
ayrıca yer verme gereksinimi duyulmamıştır.  

Grafik 3, büyükşehir belediyelerinin borç stokundaki değişimi göstermektedir. 
Muhasebat Genel Müdürlüğü henüz 2015 yılsonu rakamlarını duyurmadığı için 
2006 ve 2014 yılsonu arası veriler gösterilmektedir. 

Grafik 10: Büyükşehir Belediyelerinin Borç Stoku Değişimi (2006Q4 – 2014Q4) 

(Bin TL) 

 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü Büyükşehir Belediyeleri Mali Tabloları verilerinden derlenerek 
oluşturulmuştur (Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2015).  

En yüksek borç stokuna sahip yerel yönetim birimleri olan büyükşehir belediye-
lerinin uzun vadeli iç mali borçları giderek artmaktadır. Borç stokunun giderek 
artmasının en temel nedeni büyükşehir belediyelerinin yetki, görev ve sorumlu-
luk alanlarının 6360 sayılı Kanunla genişletilmiş olması ve gerçekleştirdikleri 
yatırımların diğer belediye türlerine nazaran daha büyük miktarda finansman 
gerektirmesidir. 

Grafik 11: Büyükşehir Dışı İl Belediyelerinin Borç Stoku Değişimi (2006Q4 – 

2014Q4) (Bin TL) 
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Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü Büyükşehir Dışı İl Belediyeleri Mali Tabloları verilerinden derlene-

rek oluşturulmuştur (Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2015).  

Büyükşehir dışı il belediyelerinin borçlarında ise son yıllarda önemli bir düşüş 
gözlemlenmektedir. Yine 6360 sayılı Kanunla birlikte bu belediyelerin adedinin 
51’e inmesi borç stokundaki değişimi açıklamaktadır. 

Grafik 12: İlçe ve Belde Belediyelerinin Borç Stokundaki Değişim (2016Q4 – 

2014Q4) (Bin TL) 

 

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü İlçe ve Belde Belediyeleri Mali Tabloları verilerinden derlenerek 
oluşturulmuştur (Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2015).  

İlçe ve belde belediyelerinin borç stokundaki artışın en önemli nedeni, mevcut 
büyükşehirlerdeki ilçe sayılarının artırılması, yeni kurulan büyükşehir belediye-
leri içerisinde de yeni ilçeler kurulmasıyla açıklanabilir. Büyükşehir belediyeleri 
içerisindeki ilçe belediyelerinin de son yıllarda gerçekleştirdikleri büyük hacimli 
proje ve yatırımların finansmanı, özellikle iç borçlanmayla karşılanmaya 
çalışılmaktadır. 

Mali veriler genel anlamda değerlendirildiğinde, borçlanmanın asıl olarak 
büyükşehir ve büyükşehir içinde kalan ilçe belediyelerinin yatırımlarının finans-
manı için gerekli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu belediyelerin borç sto-
kunun giderek artması, farklı borçlanma araçlarına gereksinim duymalarına 
neden olacaktır. Belediye Kanununun 68’inci maddesine göre belediyelerin bor-
çlanabilmesi için altın kural uygulanmaması belediyelerin borçlarını artırmak-
tadır. Ancak, aynı maddede, kendileri ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayes-
inin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç 
stok tutarının, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının yeniden değerleme 
oranıyla artırılan miktarını aşamaması bir mali kural olarak ele alınmalıdır. Bu 
bağlamda, altın kurala tabi olmayıp, mali kurallardan borç kuralına tabidirler. 
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4.3. Türkiye’deki başvurular 

2004 ve 2005 yıllarında Türkiye’de gerçekleştirilen yerel yönetimler reformu 
öncesinde tahvil ihracının tek örneği Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 
1990 ve 1997 yılları arasında Almanya ve Japonya sermaye piyasalarında 
gerçekleştirilmiştir. Ancak, Belediyenin tahvil borcu Hazine tarafından 
ödendiğinden, söz konusu tahvil ihracı başarısız bir girişim olmuştur (Güler, 
1997: 24; Seval, 2013: 99). 2012 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
tahvil ihracı için aldığı meclis kararı İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından, 
kullanım amacı belirtilmediği için iptal edilmiştir (Timeturk.com, 2012).  

Sermaye Piyasası Kurulu 2017 verilerine göre henüz Türkiye’de tahvil ihraç 
eden bir yerel yönetim birimi bulunmamaktadır. 2017 yılı itibariyle bazı 
büyükşehir belediyelerinin tahvil veya kira sertifikası ihracı için meclis kararı 
alacakları basına yansımış olsa da, SPK bültenlerinde yapılan incelemede henüz 
Kurula yapılan bir başvuruya rastlanmamıştır. 

Tahvil ihracını özellikle ABD özelinde başarılı kılan etkenlerden biri de kredi no-
tudur. Bazı çalışmalarda belediye tahvili notunu yerel yönetimlerin öz gelirl-
erinin artırdığı, mali transferlerin azalttığı ve borçlanmanın anlamlı bir etkide 
bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır (Sarmiento, 2006: 236). Piyasanın işleyişi ve 
diğer düzenlemeler hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan 
yatırımcılar için de kredi derecelendirmesi notları önem taşımaktadır (Yakar & 
Kandır, 2012: 438). 

Türkiye’de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından de-
recelendirilen belediyeler Antalya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olup, bu belediyelere verilmiş olan 
yabancı para cinsinden notlar ve kredi görünümleri aşağıdaki tabloda yer almak-
tadır. 

Tablo 13: Türkiye’deki Belediyeler Kredi Derecelendirme Kuruluşları Tarafından 

Verilen Notlar 

Belediye Adı 
Kredi Notu 

(YP) 
Kredi Notu 

(TL) 
Görünüm 

Derecelendirme 
Kuruluşu 

KV UV KV UV   
İstanbul 
Büyükşehir 

B BB+ BBB- AAA Durağan Fitch Ratings 

Antalya 
Büyükşehir 

B BB+ B BB+ Durağan Fitch Ratings 

İzmir Büyükşehir B BB+ BBB- AA+ Durağan Fitch Ratings 

Kaynak: Büyükşehir Belediyelerinin resmi internet sayfalarından oluştu-
rulmuştur. Moody’s İstanbul BŞB ve İzmir BŞB’yi, JCR Eurasia Rating ise sadece 
İstanbul BŞB’yi derecelendirmekte olup, yukarıdaki üç BŞB’nin tamamını Fitch 
Ratings derecelendirdiği için tabloda diğer derecelendirme kuruluşlarının not-
larına yer verilmemiştir. 

Fitch üç büyükşehir belediyesinin de yabancı para cinsinden uzun vadeli notunu 
spekülatif kademede duyurmuştur. Kısa vadeli yabancı para notlar ise yüksek 
düzeyde spekülatif olarak belirlenmiştir. Belirlenen notlar kapsamında bu üç 
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büyükşehir belediyesinin dış mali borç bulması çok olası değildir. Türk Lirası 
cinsinden kısa ve uzun vade notlar ise İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri 
için yatırım yapılabilir düzeyde iken, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin notları 
spekülatif kademede yer almaktadır. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de belediyelerin borçlanabilmesine ilişkin borç mali kuralı kabul edilmiş 
olmakla birlikte, cari harcamaların finanse edilmemesi gerektiğine ilişkin bir 
altın kural bulunmamaktadır. Ancak, yalnızca yatırım programında yer alan pro-
jeler için tahvil ihracı gerçekleştirilebileceğinden, tahvil ihracında altın kural ka-
bul edilmiştir. Giderek borçlanan ve öz gelirleri yetersiz bir görünüm sunan 
belediyelerin alternatif finansman kaynaklarına gereksinimi bulunmaktadır. 
Birkaç başarılı belediye uygulaması önderliğinde, Türkiye’deki belediyelerin 
tahvil ihracında bulunma olasılıkları artabilir. Kredi notları dikkate alındığında, 
tahvil ihracının yurtdışı yerine yurtiçine gerçekleştirilmesinin, ihracı başarılı kıl-
ması daha olasıdır. 

Belediyeler birer finansman yöntemi olarak tahvil dışındaki diğer sermaye 
piyasası araçlarından yalnızca kira sertifikasına başvurabilmektedirler. Kira ser-
tifikası ihracı SPK mevzuatına göre değil, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre ihraç edilebilir. 
Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın izniyle gerçekleştirilen kira sertifi-
kası ihracı, faizsiz yatırımın daha bilinir duruma gelmesiyle birlikte artabilir. 
Kanunun düzenlemesi, SPK mevzuatı ile karşılaştırıldığında oldukça yetersiz 
olup, ihraç edilecek kira sertifikalarının hangi türlerde olacağı, ihraç sürecinde 
hazırlanması gereken evrakın ne olduğu, kira sertifikasına konu varlıkların 
değer tespitinin nasıl yapılacağı ve yatırımcının bilgilendirilmesinin nasıl 
gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntılı bir tebliğ çıkartılması gerekmektedir.  

Kurumsal bir altyapının oluşturulması yatırımcılar için güven tesis edeceğinden, 
beklenen bir süreç olarak, Borsa İstanbul bünyesinde hem birincil hem ikincil 
piyasa işlemlerinin yapılabileceği Belediye Tahvil Pazarı oluşturulmalıdır. Pazar, 
hacminin büyüme potansiyeli nedeniyle ve istatistiki açıdan özellikle yabancı 
yatırımcılara daha sağlıklı veri temin edilebilmesi adına Kesin Alım Satım Pa-
zarı’ndan ayrı olmalıdır. Ancak, MSRB gibi salt yerel yönetim menkul kıymetle-
rini düzenleyen ayrı bir kurulun varlığı Amerika’da bile, ilk tahvil ihraçlarından 
yaklaşık iki yüz yıl geçtikten sonra söz konusuyken, Türkiye’de düzenleyici ve 
denetleyici işlemlerin yalnızca SPK tarafından yürütülmesi daha olasıdır. 
Amerika ve diğer gelişmiş eşdeğer piyasalarda olduğu gibi, belediye tahvillerinin 
ve kira sertifikalarının sigortalanması, bankaların süreçte garantör sıfatıyla yer 
alması, vergi muafiyetinin sağlanması, birincil ve ikincil piyasa işlemlerinden 
komisyon alınmaması veya komisyonun çok küçük oranlarda tahsil edilmesi ve 
temerrüt işlemlerinin tazmin olanağı sağlanarak daha çekici bir pazar 
yaratılmalıdır.  

Kaynakça 

Belediye Kanunu, 5393 (TBMM Temmuz 3, 2005). 



647 
 

647 

Borçlanma Araçları Tebliği, VII-128.8 (Sermaye Piyasası Kurumu Haziran 7, 2013). 

BUMKO. (2016). Genel Yönetim Bütçe Dengesi. Nisan 15, 2017 tarihinde Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel Müdürlüğü: http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/9920,genel-devlet-
dengesi-2002-2016.xlsx?0 adresinden alındı 

Büyükşehir Belediye Kanunu, 5216 (TBMM Temmuz 10, 2004). 

EMMA. (2013, March 3). Electronic Municipal Market Access. MSRB Municipal Securities 
Rulemaking Board: http://emma.msrb.org/marketactivity/ViewStatistics.aspx 
adresinden alındı 

Güler, B. A. (1997). Yerel Yönetimler ve Dış Borçlanma. Çağdaş Yerel Yönetimler, 6(2), 20-
30. 

Gündüz, İ. O., & Agun, B. H. (2011). Yerel Yönetim Düzeyinde Mali Kural Uygulaması ve 
Türkiye Değerlendirmesi. TİSK Akademi, 6(12), 119-159. 

İl Özel İdaresi Kanunu, 5302 (TBMM Şubat 22, 2005). 

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4749 (TBMM 
Mart 28, 2002). 

Keleş, R. (2000). Yerinden Yönetim ve Siyaset. İstanbul: Cem Yayınevi. 

Kira Sertifikaları Tebliği, III-61.1 (Sermaye Piyasası Kurulu Haziran 7, 2013). 

Moldogaziev, T. T. (2013). The Collapse of The Municipal Bond Insurance Market: How 
Did We Get Here and Is There Life For The Monoline Industry Beyond The Great 
Recession? J. of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 25(1), 199-233. 

MSRB. (2016). MSRB Fact Sheet. The Municipal Securities Rulemaking Board and the 
Municipal Bond Market: http://www.msrb.org/msrb1/pdfs/MSRBFactSheet.pdf 
adresinden alındı 

Muhasebat Genel Müdürlüğü. (2015). Mahalli İdareler Mali Tabloları. Maliye Bakanlığı. 
https://www.muhasebat.gov.tr/content/genel-yonetim-mali-istatistikleri?tabId=4 
adresinden alındı 

Muhasebat Genel Müdürlüğü. (2016). Mahalli İdareler Bütçe İstatistikleri. Maliye 
Bakanlığı. Nisan 15, 2017 tarihinde https://www.muhasebat.gov.tr/content/genel-
yonetim-mali-istatistikleri adresinden alındı 

Muhasebat Genel Müdürlüğü. (2017). Genel Yönetim Bütçe İstatistikleri. Maliye Bakanlığı. 
https://www.muhasebat.gov.tr/content/genel-yonetim-mali-istatistikleri adresinden 
alındı 

Nadaroğlu, H. (2001). Mahalli İdareler: Teorisi Ekonomisi Uygulaması (Yenilenmiş 7. b.). 
Kırkalerli: Beta Yayınevi. 

Nanda, V., & Singh, R. (2004). Bond Insurance: What Is Special About Munis? The Journal 
of Finance, 59(5), 2253-2279. 

Sarmiento, C. (2006). Statistical analysis of municipal bond ratings under spatial 
correlation. Applied Financial Economics Letters, 2(4), 233-237. 

SEC. (2012, June 1). Investor Bulletin: Municipal Bonds. Nisan 7, 2017 tarihinde U.S. 
Securities and Exchange Commission: https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-
bulletins/investor-alerts-municipalbondshtm.html adresinden alındı 



648 
 

SEC. (2012). Report on the Municipal Securities Market. U.S. Securities and Exchange 
Commission. https://www.sec.gov/news/studies/2012/munireport073112.pdf 
adresinden alındı 

SEC. (2013, March 3). What are municipal bonds? U.S. Securities and Exchange 
Commission: http://www.investor.gov/investing-basics/investment-products/ 
municipal-bonds adresinden alındı 

Sermaye Piyasası Kanunu, 6362 (TBMM Aralık 6, 2012). 

Seval, Ç. Z. (2013). Türkiye'de Desantralizasyon Çabaları Çerçevesinde Yerel Yönetimlerin 
Kamu Altyapı Yatırımlarının Finansmanında Sermaye Piyasasından Yararlanma İmkanları. 
Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. 

SIFMA. (2017, Nisan 4). Statistics. US Bond Market Issuance and Outstanding: 
http://www.sifma.org/uploadedFiles/Research/Statistics/StatisticsFiles/CM-US-Bond-
Market-SIFMA.xls?n=15915 adresinden alındı 

SIFMA. (2017). US Municipal Bond Issuance. Nisan 20, 2017 tarihinde Securities Industry 
and Financial Markets Association: https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j 
&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrnLy3uMXTAhWB1
hoKHbvvAmgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.sifma.org%2Fuploadedfiles%2
Fresearch%2Fstatistics%2Fstatisticsfiles%2Fmunicipal-us-municipal-issuance-sifm 
adresinden alındı 

SIFMA. (2017). US Municipal Securities Holders. Nisan 20, 2017 tarihinde Securities 
Industry and Financial Markets Association: https://www.sifma.org/uploadedfiles 
/research/statistics/statisticsfiles/municipal-us-municipal-holders-sifma.xls?n=44992 
adresinden alındı 

Swianiewicz, P. (2004). The Theory of Local Borrowing and the West-European 
Experience. P. Swianiewicz içinde, Local Government Borrowing: Risks and Rewards: A 
Report on Central and Eastern Report (s. 1-24). Budapest: Open Society Institute. 

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2983 
(TBMM Şubat 29, 1984). 

Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği, III-59.1 (Sermaye Piyasası Kurulu Ocak 21, 2014). 

The State of the Municipal Securities Market. (2013, March 3). U.S. Securities and Exchange 
Commission: http://www.sec.gov/spotlight/municipalsecurities.shtml adresinden 
alındı 

Timeturk.com. (2012, Eylül 20). Topbaş'ın 500 milyon dolarlık borcu yargıya takıldı! Nisan 
15, 2017 tarihinde Tımeturk: http://www.timeturk.com/tr/2012/09/20/topbas-in-
500-milyon-dolarlik-borcu-yargiya-takildi.html adresinden alındı 

United States Census Bureau. (2012). Local Governments by Type and State: 2012. Nisan 
9, 2016 tarihinde American Fact Finder: http://factfinder.census.gov/faces/ 
tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk adresinden alındı 

Yakar, S., & Kandır, S. Y. (2012, Haziran). Türkiye’de Belediyelerin Tahvil İhracı ve 
Amerika Birleşik Devletleri Uygulaması. Maliye Dergisi(162), 430-447. 



649 
 

649 

19. YÜZYILDA OSMANLI TAŞRASINDA BÜTÇELER: EDİRNE SANCAĞI 
ÖRNEĞİ (1869-1902) 

Haluk KAYICI 

ÖZET 

Bütçe, siyasî ve hukukî mahiyeti itibariyle büyük önem gösteren ve esası 
bakımından iktisadî olan sosyal bir müessesedir. Bundan dolayı bütçe, diğer 
sosyal müesseseler gibi tarihî bir oluşum içerisinde gelişmiştir. Osmanlı’da bütçe 
anlayışı, günümüzdeki bütçe anlayışından farklıdır. Günümüzde modern tarifiyle 
bütçe; devlet, vilayet ve belediye gibi belli kamu tüzel kişileriyle yarı resmi veya 
özel teşekkül ve toplulukların belli bir devre içindeki gelir ve masraflarını tahmin 
eden ve bunların icrasına önceden yetki veren bir kanun, bir nizamname, bir 
kararname veya idarî bir tasarruftur. Osmanlı’da ise bütçeler, hesapları kapa-
tılan bir malî yılın gelir-gider hesaplarının bilançosu şeklinde olmuştur. Tan-
zimat ile birlikte modern anlamda bir bütçe geleneği yerleşmiş ve merkezdeki bu 
gelişmeler öncelikle vilayet yönetimlerinde kendini göstererek taşrada da 
bütçeler hazırlanmıştır.    

Bu çalışmada, dönemin Edirne Vilayetinin merkez sancağı konumunda bulunan 
Edirne Sancağının 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinden önce neşredilen son 
sâlnâmesi ile harp ve işgalden sonra neşredilmiş ilk sâlnâmesinin yanı sıra 
sancağın 1870 yılında ilk, 1903 yılında son defa yayınlanan sâlnâmelerinde be-
lirtilen gelir-gider hesapları ile birlikte 1893 yılı sâlnâmesine göre sancağa bağlı 
kazaların da bütçeleri incelenerek, değerlendirmesi yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Bütçe, Osmanlı’da Taşra Bütçeleri, Edirne Sancağı Bütçesi, 
Edirne Vilayet Sâlnâmeleri.    

       BUDGETS IN OTTOMAN RURAL LIFE OF THE 19TH CENTURY: THE 
SAMPLE OF EDİRNE SANJAK (1869-1902) 

Abstract 

The budget is a social institution that has great importance in terms of political - 
legal nature, and financial in its essence. For this reason, the budget, has devel-
oped in a historical formation like other social institutions. The understanding of 
budget in the Ottoman is different from today’s understanding of budget. Nowa-
days, the modern definition of budget is: a law, a charter, a decree or an admin-
istrative saving that estimates the income and expenditures of certain public cor-
porations such as the state, province and municipality, semi-official or private 
organization, communities within a certain term and gives permission for en-
forcement of these. As for the Ottoman, the budgets were in the form of balance 
sheet of income-expenditure accounts of a fiscal year that was closed in terms of 
account. Together with the Tanzimat Era, the modern tradition of budget has 
been established, these improvements in the center appeared in the provincial 
administrations at first and budgets were set in the rurals.  

                                                           
 Trakya Üniversitesi, İpsala MYO, halukkayici@trakya.edu.tr 
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In this study, the last yearbook, which was published before The Ottoman – Rus-
sian Wars (1877-1878), of Edirne Sanjak, which is located in the center of Edirne 
province, the first yearbook that was published after the war and occupation, and 
as well as income and expenditure accounts indicated in the first (1870) and the 
last time (1903) published yearbooks of sanjak and also the budgets dependent 
on sanjak in 1892 will be analyzed and evaluated. 

Key Words: Budget, Rural Budgets in the Ottoman, The Budget of Edirne Sanjak, 
The yearbooks of Edirne Province 

1.Giriş 

Bütçe kelimesinin Latince “bulga” ve Fransızca “bouge” veya “bougette” 
kelimelerinden geldiği söylenir. Deri çanta veya torba manasında kullanılan bu 
kelime, İngilizceye önce “bougett” şeklinde geçmiş ve zaman içerisinde “budget” 
şeklini alan kelime, bugünkü manasında ilk defa İngiltere’de 17. yüzyılda 
kullanılmaya başlanmıştır. Biz de ise 19. yüzyılın sonlarına kadar “muvazene 
defteri”, “muvazene-i maliye” veya “muvazene-i umumiye” tabirleri 
kullanılmıştır. İlk defa 1855’te dilimize giren “bütçe” kelimesinin 1961 anayasası 
ile kati şekilde yerleşmiş bulunduğu kabul edilebilir (Feyzioğlu, 1976:14). 

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre bütçe; belirli bir dönemdeki ge-
lir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve 
usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir (Kamu Malî Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu, 2003:8660).   

Devlet bütçesi dışında kalan, diğer bütçeleri de içine alan genel bir tarife göre ise 
bütçe,    devlet, vilayet ve belediye gibi belli kamu tüzel kişileriyle yarı resmi veya 
özel teşekkül ve toplulukların belli bir devre içindeki gelir ve masraflarını tahmin 
eden ve bunların icrasına önceden yetki veren bir kanun bir nizamname bir 
kararname veya idarî bir tasarruftur (İktisat ve Ticaret Ansiklopedisi, 1948:166; 
Sayar, 1970: 7; Feyzioğlu, 1976:14-15; Hançerlioğlu, 1977:32). 

Osmanlı’da bütçeler Tanzimat öncesi ve sonrası dönemlerde farklılıklar 
göstermiştir. Tanzimat’tan önce bütçeler, hesapları kapatılan bir malî yılın gelir-
gider hesaplarının bilançosu şeklinde olmuştur (Cezar, 1986:20; Tabakoğlu, 
2005:198)*. Osmanlı’da bütçe anlayışı Tanzimat döneminde önemli gelişmeler 
göstermiş, bütçenin hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve denetlenmesi ile 
bütçe ilkeleri açısından yenilikler olmuştur (Şener, 1990: 70-76)†. Bu dönem ile 
birlikte modern anlamda bir bütçe geleneği yerleşmiş ve merkezdeki bu 
gelişmeler öncelikle vilayet yönetimlerinde kendini göstererek taşrada da 
bütçeler hazırlanmıştır. 

                                                           
* Osmanlı Devleti klasik dönem bütçeleri hakkında bakınız: (Barkan, 1953a:238-250; 1953b: 251-329; 

1955a:193-224; 1955b:225-303; 1955c:305-347; 1957a:219-276; 1957b: 277-332; Tabakoğlu, 1985: 
389-414; Sahillioğlu, 1985: 415-449; İnalcık, 2000:117-129; 2001:9-36; 2015:5-7)  

† İlk Osmanlı bütçesinin hangi tarihli olduğu tartışmalıdır. Hicrî, rumî ve miladî yıllar da birbirine 
karıştırılarak farklı yıllara ait bütçelerin ilk Osmanlı bütçesi olduğu ifade edilmektedir. Genel olarak 
1850, 1279 (1863/1864) veya 1280 (1864/1865) malî yılına ait bütçelerin, ilk Osmanlı bütçesi olduğuna 
dair görüşler bulunmaktadır (Belin, 1931:294; Velay, 1978:104; Karamursal, 1989:116-127; Şener, 
1990:71); Tanzimat sonrası bütçeler için bakınız.: (Güran, 2003; Şener, 2008; Özbek, 2015)      
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Vilayet bütçeleri, vilayetlerde toplanan gelir ve giderlerden oluşturuluyordu. 
Kaza ve sancaklarda ayrı ayrı oluşturulan gelir ve gider cetvelleri ile önceki yıl-
dan kalan gelirler sonucunda ortaya çıkan hasılat son hali ile vilayet merkezine 
gönderiliyordu. Vilayetlere gelen defter ve cetveller incelenerek, toplanan 
hasılatın hesabı çıkarılıyordu (Kılıç, 2000:194).   

Kayıtlara göre gelir kalemleri aşar, ağnam rüsumu, vergi-i mal, iane-i askeriye* 
ve varidat-ı müteferrika† olarak sınıflandırılmış olup, giderler ise “Vilâyâtın 
Masârifât-ı Umûmiyyesi Hakkında Tâlîmât”ta belirtildiği gibi altı adet olarak be-
lirlenmiştir‡. Bu masraf kalemleri, dâhiliye, maliye, şeriye, ticaret, maarif ve 
nafia’dır. Bu masraflar hazine tarafından gönderilen muvazene defterlerine 
(Düstûr, 1289a:79-82) yazılacak, ayrıca vilayet muhasebecileri tarafından her 
sancak için muvazene defteri yapılıp bağlı sancaklara gönderilecektir. Bu sancak-
larda, kazalar için bir muvazene defteri tanzim edip, kazalara gönderecektir. Vi-
layet muhasebecilerine gönderilen bu defterler esas kabul edilerek, sancak ve 
kazalara gönderilen defterler buna göre hazırlanacaktır (Düstûr, 1289b:74-78).  

1864 Vilayet Nizâmnâmesi’nin uygulanması sonucunda kurulan Edirne Vila-
yeti’nin sancaklarından birisi olan Edirne Sancağı sınırları içerisinde aynı za-
manda vilayet merkezi olan Edirne şehri de yer almaktadır. Edirne Sancağı, 
merkez sancak (merkez-i livâ) konumundaydı. İncelenen dönem içerisinde 
yapılan idarî düzenlemeler sancağın yönetimi ile birlikte sancak sınırlarının 
alanında değişikliklere sebep olmuş ve sancağa bağlı idarî birimlerde de (kaza, 
nahiye ve köyler) değişiklikler yaşanmıştır§. 

2. 1870 Yılı Sâlnâmesine Göre Edirne Sancağı’nın Bütçesi 

Kayıtlara göre sancağın gelir kalemlerini aşar, ağnam rüsumu, vergi-i mal, iane-i 
askeriye ve varidat-ı müteferrika oluşturuyordu. Toplam gelirin 32.690.528 ku-
ruş olduğu sancakta bu toplamın 15.439.778 kuruşu yani % 47,23’ü aşar vergis-
inden elde edilen miktardır. Aşar gelirini elde edilen miktara göre sırasıyla vergi-
i mal, ağnam rüsumu, varidat-ı müteferrika, iane-i askeriye gelirleri takip et-
mektedir (Sâlnâme-i Vilâyet-i Edirne (SVE), 1287-Hicrî:154-155). 

                                                           
* Tanzimat’tan sonra cizye yerine Hıristiyanlardan alınan verginin adıdır. Miktarı 15.000 kuruştu. Bu vergi 
daha sonra “Bedel-i Askerî” adını almış ve II. Meşrutiyet’e kadar alınmaya devam edilmiştir (Pakalın, 
1983:11).   

† Gelir kalemlerinde belirtilmemiş olmasına rağmen alınan çeşitli vergileri ifade etmek için kullanılmıştır. 
‡ Kayıtlarda da görüleceği üzere, bu gelir ve gider türleri sonraki dönemlerde değişiklik göstermiş ve yeni 
sınıflandırmalar yapılmıştır.  

§ Edirne Sancağı’nın idarî sınırlarında yaşanan değişikliklerde en çok 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinin 
etkisi olmuştur. Yaşanan harpten önce sancağın kazaları Edirne kazası başta olmak üzere Dimetoka, 
Kırklareli, Cisr-i Mustafa Paşa, Uzunköprü, Babaeski, Pınarhisar, Havsa, Kızılağaçtır. Makri dâhil olmak 
üzere Ferecik ve Çirmen’de bir dönem sancağın kazası olmuştur. Harp sonrası ise merkez kaza olan 
Edirne ile Cisr-i Mustafa Paşa, Havsa, Uzunköprü, Dimetoka, Ortaköy ve Kırcaali sancağa bağlı kaza 
olmuştur (Kayıcı, 2013:46-47).    
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Grafik 1. Edirne Sancağı’nın 1870 Yılı Kayıtlarına Göre Gelirleri (Kuruş) 

 

                         (SVE, 1287-Hicrî:154-155). 

1870 tarihinde ilk defa yayınlanan Edirne Vilayet Sâlnâmesinde belirtilen masraf 
kalemleri, yukarıda belirttiğimiz ve 26 Nisan 1871 tarihli vilayetlerde oluşan 
giderlerin düzenlenmesi hakkında talimatta belirtildiği gibidir. Bu kayıtlara göre 
Edirne sancağının toplam 7.358.520 kuruş olan maaş ve masrafları içerisinde en 
fazla gider miktarı 3.768.594 kuruş ile dâhiliyeye aittir. Ticaret masraflarının hiç 
olmadığı sancakta, maliye giderleri 1.859.326 kuruş, nafia giderleri 1.055.380 
kuruş, şeriye giderleri 642.750 kuruş ve maarif giderleri ise 32.470 kuruştur. 
Maliye masrafları içerisinde tüm emeklilerin, yetimlerin, şehit eşlerinin ve mu-
htaçların maaşlarıyla, tekke ve zaviyelerin yemek masrafları, câmi ve mescit 
görevlileri için yapılan harcamalar dâhildir (SVE, 1287-Hicrî:156-157).  

Gördüğümüz bu rakamlara göre Edirne Sancağı’nın toplam giderleri (7.358.520 
kuruş), toplam gelirinin (32.690.528 kuruş) % 22,50’sini oluşturmaktadır. 
Sancağın geliri giderine göre oldukça fazladır. 

3. 1877 yılında Edirne Sancağı Bütçesi 

Osmanlı-Rus Harbinden önce neşredilen son sâlnâme kayıtlarına göre Edirne 
Sancağı’nın gelir bütçesini, mal vergisi, bedel-i askerî, aşar, ağnam ve rüsumat-ı 
müteferrika ile hâsılat-ı mütenevvia gelirleri oluşturmaktadır. Giderlerin ise 
ayrıntısı belirtilmeksizin sadece toplam miktarı gösterilmiştir (Bkz. Tablo 1). 

Tablo 1. Edirne Sancağı’nın 1877 Yılı Sâlnâmesine Göre Gelir ve Giderleri  
Gelir Kalemleri Kuruş Para Yüzdelik Oranı 

Mal Vergisi 6.042.965 - % 20,05 
Bedel-i Askerî 3.695.265 - % 12,27 
Aşar Vergisi 12.500.000 - % 41,49 
Ağnam Vergisi 5.758.846 - % 19,11 
Diğer Vergiler 2.133.220 27 % 7,08 
Gelir Toplamı 30.130.296 27 % 100 
Gider Toplamı 10.310.846 -  

(SVE, 1293-Malî:156) 

Varidat-ı  
Müteferrika 
2.665.257 

% 8 İane-i  
Askeriye  
2.569.007 

% 8 

Vergi-i Mal 

6.816.486 
% 21 

Ağnam 
5.200.000 

% 16 

Aşar 
15.439.778 

% 47 
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Sancakta en yüksek gelir aşar vergisinden elde edilirken, bu bütçeye göre gelirin 
% 34, 22’si maaş ve masraflara harcanmaktadır.  

Aynı yıl Edirne sancağı ile birlikte Filibe, İslimiye, Sofya, Gelibolu ve Tekirdağ 
sancaklarından oluşan Edirne Vilayeti’nin toplam geliri 154.902.642 kuruş, 30 
para, toplam gideri ise 17.242.184 kuruş, 25 paradır. Buna göre vilayet toplam 
gelirinin % 19,45’ini Edirne Sancağı gelirleri, toplam giderinin ise % 59,80’ini 
Edirne Sancağı giderleri oluşturmaktadır (SVE, 1293-Malî:156). 

4. 1883 Yılı Edirne Sancağı Bütçesi 

1877’den sonra ilk sâlnâme Hicrî 1300/1883 yılında neşredildi. 1877-1878 Os-
manlı-Rus Harbi ve Rusların işgalinden sonra neşredilen 1883 ve 1884 yıllarına 
ait sâlnâmelerde bütçelere ait kayıtlar belirtilmemiş, ancak Hicrî 1302/1885 
yılına ait sâlnâmede 1883’e ait bütçe bilgileri aktarılmıştır. Bu kayıtlara göre 
Edirne Sancağı’nın toplam geliri 11.716.006 kuruştur. Bu toplam 1870 yılı 
kayıtlarında belirtilen gelirin % 35,84’ü ve 1877 yılı sâlnâmesinde belirtilen 
sancak gelirinin ise % 38,88’ine karşılık gelmektedir. Harp ve işgalden sonra 
sancak gelirleri yaklaşık % 65 oranında azalmıştır. Bütçede gösterilen gelir 
kalemleri ise emlak ve akar vergisi*, temettü vergisi†, bedel-i askerî, ağnam 
rüsumu, aşar hâsılatı ve varidat-ı saire’dir. (Bkz. Grafik 2).          

Grafik 2. 1883 Yılında Edirne Sancağı Gelirlerinin Dağılımı (Kuruş) 

 

          (SVE, 1302-Hicrî:248) 

                                                           
* Şehir ve civarındaki binalardan tahrir olunan değeri üzerinden binde dört, ayrıca gelir sağlayan binaların 
yıllık gelirlerinden ek olarak yüzde dört alınan vergidir (Şener, 1990:107).   
† Herkesten kazancına uygun olarak alınan bir vergidir. Tüccar, esnaf ve zanaatkârın yıllık gelirleri üzerin-
den, başlangıçta yüzde 3 oranında alınırken, 1878’de % 4’e yükseltilmiştir (Çadırcı, 1997:346).  

Ağnam 

 2.054.840     

% 18 

Bedel-i Askerî 

 1.238.360     

% 11 

Emlak ve Akar  

 1.569.848     

% 13 
Temettü 

 923.515     

% 8 

Varidat-ı Saire 

 1.462.561     

% 12 

Aşar 

 4.466.882     

% 38 
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Grafiğe göre en çok gelir yine aşar vergisinden elde edilirken, temettü vergisi en 
az gelir türüdür. İşletme sahiplerinden alınan temettü vergisinin bu oranından 
dolayı, harp sonrası Edirne ticaretinin gerilemiş olduğunu belirtebiliriz.       

Gider kalemleri ise önceki kayıtlara göre daha ayrıntılı belirtilirken, bunlar 
dâhiliye, maliye, maaşat-ı zatiye, şeriye, adliye, maarif, nafia, polis, zabtiye, or-
man, vergi emaneti, aşar emaneti, faiz ve bedalattır. En çok zabtiye (1.752.690 
kuruş), en az ise orman giderleri (67.200 kuruş) için harcama yapılmış, sancağın 
bu yıl toplam harcama miktarı ise 8.345.971 kuruş olarak gerçekleşmiştir (SVE, 
1302-Hicrî:249).  

5. 1893 Yılı Sâlnâmesine Göre Edirne Sancağı’na Bağlı Kazaların Bütçesi 

 Neşredilen tüm sâlnâmelerde kazalara ait gelir ve giderlerin ayrıntıları ile belir-
tildiği sâlnâme Hicrî 1310/1893 yılına ait sâlnâmedir. Kazalarda gelir ve gidere 
göre hazırlanan listelerin sonucunda ortaya çıkan hâsılat sancak merkezi olan 
Edirne’ye gönderiliyordu.  

5.1. Cisr-i Mustafa Paşa Kazasının Bütçesi 

Toplam geliri 2.756.369 kuruş, 9,5 para olan kazanın, tahsil edilebilen gelir 
miktarı % 87,33 oranında yani 2.407.229 kuruş, 38 paradır. Masraflar için 
169.402 kuruş harcama yapılan kazada, 2.233.127 kuruş, 31 para nakit ve senet 
karşılığı sancağa aktarılmıştır. Yıl içinde toplanamayarak devir edilen miktar ise 
349.139 kuruş, 11,50 paradan ibarettir. Kazanın gelir kalemleri ve miktarları 
Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. Cisr-i Mustafa Paşa Kazasının 1893 Yılı Sâlnâmesine Göre Gelirleri 

Gelir Türü Kuruş Para 

Aşar 1.233.632 - 

Vergi ve Bedel-i Askerî 873.033 15,50 

Ağnam 404.640 - 

Domuz Vergisi 6.505 20 

Orman 22.225 20 

Hâsılat-ı Müteferrika 30.328 - 

Rüsumat-ı Mütenevvia 28.900 - 

Maden 10.600 - 

Tapu Hâsılatı 52.157 - 

(SVE, 1310-Hicrî:306-307) 

                                                           
 Açık olarak belirtilmemiş ancak diğer kazaları incelediğimizde arazi, emlak, akar ve temettü gelirlerinin 
anlaşılması gerektiğini belirtebiliriz. 
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En çok aşar vergisinden gelir elde edilen Cisr-i Mustafa Paşa kazasında, belirtilen 
toplam ile verilen rakamlar arasında olan yaklaşık 94.350 kuruşluk fark, önceki 
yıldan devir edilen miktar olmalıdır.  

5.2. Dimetoka Kazasının Bütçesi 

Gelir kalemlerinin ayrı olarak belirtilmediği Dimetoka kazasının toplam geliri 
2.618.506 kuruş, 35 paradır. Aynı yıl içerisinde yapılan tahsilat miktarı 
2.188.100 kuruş, 16 para olarak gerçekleşirken 430.406 kuruş, 19 para ise son-
raki yıla devredilmiştir. Elde edilen gelirin 287.273 kuruş, 35 parası kazanın 
masrafları için kullanılmış 1.888.972 kuruş, 15 parası Edirne Sancağı Mal 
Sandığı’na gönderilmiştir. 11.854 kuruş, 6 parası da kazanın mevcut mal sandığı 
bakiyesi olarak gelecek yıla devredilmiştir (SVE, 1310-Hicrî:341-342). 

5.3. Kırcaali Kazasının Bütçesi 

Kazanın gelir toplamı 2.229.684 kuruş, 38 buçuk paradan ibarettir. Belirttiğimiz 
bu toplamın aynı yıl içerisinde 1.914.099 kuruş, 15 parası tahsil edilebilmişken, 
315.582 kuruş, 23 buçuk para ise devir edilen miktardır. Giderleri hakkında bilgi 
verilmemiş olan Kırcaali kazasının gelir kalemleri ve miktarları tablo 3’te 
gösterildiği gibidir.      

Tablo 3. Kırcaali Kazasının 1893 Yılı Sâlnâmesine Göre Gelirleri  

Gelir Türü Kuruş Para 

Aşar 1.214.291 10 

Ağnam 242.458 20 

Vergi 401.341 25 

Bedel-i Askerî 18.167 3,50 

Orman 1.873 15 

Tapu Harçları 225.696 5 

Mahkeme Harçları 18.724 37 

Rüsum-ı Mütenevvia 15.003 5 

Hâsılat-ı Müteferrika 31.653 - 

Maaş Tevkifatı 8.020 20 

Maarif Hisse-i İanesi 52.454 18 

(SVE, 1310-Hicrî:323-324) 

Kırcaali kazasında da ilk sırada elde edilen gelir aşar vergisinden sağlanmak-
tadır. Dikkat çeken diğer bir hususta tapu harçlarından elde edilen gelirin 
yüksekliğidir.  

5.4. Uzunköprü Kazasının Bütçesi 

Sancağın geliri en yüksek kazası Uzunköprü’dür. Toplam 3.960.061 kuruş, 30 
buçuk geliri bulunan kazada tahsilatı gerçekleştirilen miktar 3.521.699 kuruş, 7 
paradır. 438.362 kuruş, 23 para ise gelecek yılın bütçesine devredilmiştir. Gider-
leri hakkında bilgi verilmeyen kazanın gelirlerine ait tablo aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 4. Uzunköprü Kazasının 1893 Yılı Sâlnâmesine Göre Gelirleri  

Gelir Türü Kuruş Para 

Aşar 2.134.269 20 

Ağnam 490.670 - 

Emlak ve Temettü 583.968 25 

Bedel-i Askerî 451.746 11 

Domuz Vergisi 16.055 - 

Orman 94 30 

Maden 502 20 

Tapu Harçları 182.400 20 

Mahkeme Harçları 39.924 10 

Rüsum-ı Mütenevvia 11.248 5 

Hâsılat-ı Müteferrika 29.612 5 

Maaş Tevkifatı 7.447 30 

Maarif Hisse-i İanesi 7.122 15 

(SVE, 1310-Hicrî:364) 

Uzunköprü’de aşardan elde edilen gelir, yaklaşık olarak diğer kazaların toplam 
geliri kadardır. Ormanlık alanın az olduğu kazada bu durum orman gelirine de 
yansımıştır.     

5.5. Ortaköy Kazasının Bütçesi 

1891 yılında Ortaköy’de toplam gelir 1.890.837 kuruş olarak gerçekleşmişken, 
1892’de Ortaköy’ün toplam gelir 2.212.962 kuruş, 9 paraya yükselmiştir. Tahak-
kuk eden gelirler içerisinde tahsilatı yapılmış miktarlar ise 1891’de 1.563.081 
kuruş, 5 para ve 1892’de 1.982.725 kuruş, 14 paradır. Kazanın 1883 yılı 
bütçesinden başlayarak 1891 sonuna kadar devir edilerek gelen 846.555 ku-
ruşun çoğunluğu tahsil edilmiş olup ancak aşar hâsılatının bir kısmı tahsil edile-
memiştir (Bkz. Tablo 5). 
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Tablo 5. Ortaköy Kazasının 1893 Yılı Sâlnâmesine Göre Gelirleri  

Gelir Türü Kuruş Para 

Aşar 858.648 30 

Ağnam 385.115 - 

Emlak ve Akar Vergisi 533.025 5 

Bedel-i Askerî 301.185 14 

Domuz Vergisi 6.685 - 

Orman 1.580 25 

Maden 1.000 - 

Tapu Harçları 42.541 25 

Mahkeme Harçları 21.512 5 

Rüsum-ı Mütenevvia 9.367 25 

Hâsılat-ı Müteferrika 20.869 35 

Maaş Tevkifatı 7.103 20 

Maarif Hisse-i İanesi 5.772 30 

Emlak-ı Miriye Hâsılatı 1.432 30 

Emanet 12.342 30 

İstirdâd* 2.046 - 

Şahıs Zimmetleri 2.684 - 

(SVE, 1310-Hicrî:380-381) 

Ortaköy kazasında da aşar geliri ilk sıradadır. Bunu diğer kazalarda da olduğu 
gibi emlak ve akar vergisi, ağnam ve bedel-i askerî takip etmektedir. 

5.6. Havsa Kazasının Bütçesi 

Giderlerinin de belirtilmiş olduğu Havsa’nın toplam geliri 2.031.427 kuruş, 39 
para olup, bunun 1.810.872 kuruş, 3 parası tahsil edilmiştir. Gelirin 1.604.991 
kuruş, 3 parasının farklı tarihlerde nakit olarak Edirne Sancağı mal sandığına 
gönderildiği Havsa kazasında gelecek yıla aktarılan miktar ise 220.555 kuruş, 36 
paradır (Bkz. Tablo 6).        

                                                           
* Geri alma, geri alınma. Verilmiş veya gönderilmiş bir şeyin geri gönderilmesini isteme (Devellioğlu, 
2001:462).   
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Tablo 6. Havsa Kazasının 1893 Yılı Sâlnâmesine Göre Gelirleri  

Gelir Türü Kuruş Para 

Aşar 1.315.110 - 

Ağnam 251.700 - 

Arazi, Emlak ve Akar Vergisi 129.122 10 

Bedel-i Askerî 146.002 01 

Temettü Vergisi 118.626 25 

Domuz Vergisi 3.800 - 

Orman 24 - 

Tapu Harçları 29.896 - 

Mahkeme Harçları 24.183 30 

Rüsum-ı Mütenevvia 852 20 

Hasılat-ı Müteferrika 5.217 35 

Maaş Tevkifatı 4.289 23 

Maarif Hisse-i İanesi 2.603 15 

(SVE, 1310-Hicrî:398) 

Gelir durumu tabloda belirtildiği gibi olan Havsa’da, yapılan harcamaların top-
lamı 1.810.872 kuruş, 3 paradır. Sancak mal sandığına gönderilen miktar har-
icinde 12.253 kuruş, 19 para şeriye memurlarına, 32.650 kuruş, 6 para dâhiliye 
memurlarına, 36.957 kuruş, 25 para maliye memurlarına ve 24.011 kuruş, 25 
para ise adliye memurlarına yapılan ödemelerdir. Ayrıca Esham-ı Mütenev-
via*’ya 4.464 kuruş 30 para, Jandarma’ya 90.693 kuruş ve diğer giderler içinse 
4.840 kuruş, 15 para ödeme yapılmıştır (SVE, 1310-Hicrî:398-399). 

6. 1903 Yılı Sâlnâmesine Göre Edirne Sancağı’nın Bütçesi 

1319 Malî/1903 yılına ait sâlnâme aynı zamanda Edirne Vilayeti için neşredilmiş 
olan son sâlnâmedir. Vilayetin tüm sancaklarının gelir ve giderinin aynı listede 
belirtilerek oluşturulan bütçenin gelir kalemleri içerisinde; emlak vergisi, 
temettü vergisi, bedel-i askerî, ağnam rüsumu, domuz rüsumu, maktuan ihale 
olunan aşar bedeli, emaneten idare olunan aşar hâsılatı, emlak-ı mîrîye muac-
cele† ve icar ve hâsılatı, rüsum-ı mütenevvia, orman hakkı, kereste ve pul res-
imleri, çeşitli maden, emlak ve tapu harçları, mahkeme harçları, hâsılat-ı müte-
ferrika bulunmaktadır (Bkz. Tablo 7). 

                                                           
* Çeşitli Hisseler, borç alınan paraya karşılık senetler (Devellioğlu, 2001:462).  
† Beylik ve vakıf kiralarından peşin alınan kısım. (Devellioğlu, 2001:655).   
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Tablo 7. Edirne Sancağı ile Edirne Vilayeti’nin 1903 Yılı Sâlnâmesine Göre Ge-
lirleri  

Gelir Türü 
Edirne 
Sancağı 

Edirne 
Vilayeti* 

Edirne Sancağı 
Gelirinin Vilayet 

Toplam Geliri 
İçerisinde Yüzdelik 

Miktarı 

Emlak Vergisi 3.164.029 10.347.632 % 30,58 

Temettü Vergisi 957.892 3.868.548 % 24,76 

Bedel-i Askerî 3.566.199 10.024.074 % 35,58 

Ağnam Rüsumu 3.254.124 13.885.220 % 25,25 

Domuz Rüsumu 63.451 225.153 % 28,18 

Maktuan İhale Olunan Aşar 
Bedeli 

6.749.990 20.464.809 % 32,98 

Emaneten İdare Olunan Aşar 
Hâsılatı 

937.885 5.359.907 % 17,50 

Emlak-ı Mîrî Muaccele ve İcar 
ve Hâsılatı 

9.976 65.970 % 15,12 

Rüsum-ı Mütenevvia 373.286 886.630 % 42,10 

Orman Hakkı, Kereste ve Pul 
Resimleri 

32.200 1.301.740 % 2,48 

Çeşitli Maden 10.400 19.227 % 54,09 

Emlak ve Tapu Harçları 136.000 845.650 % 16,08 

Mahkeme Harçları 277.000 1.022.085 % 27,10 

Hâsılat-ı Müteferrika 242.000 826.936 % 29,26 

Toplam 19.774.432 69.143.579 % 28,60 

(SVE, 1319-Malî:Ek sayfa) 

Bu kayıtlara göre Edirne Sancağı, vilayetin elde ettiği gelirin dörtte birinden 
fazlasını karşılamaktadır. Gelir türleri açısından maden gelirlerinin yarısından 
çoğu Edirne Sancağı tarafından elde edilmişken, sancağın vilayet gelirlerine en 
az oranda katkı sağladığı gelir türü ise orman hakkı, kereste ve pul resimleridir. 

Edirne Vilayeti’nin masraflarını gösteren Muvazene Cetveline göre giderler; şer-
iye, dâhiliye, adliye, maliye, maaşat-ı zatiye, esham-ı mütenevvia, jandarma, polis 
ve orman başlıkları altında sınıflandırılmıştır (Bkz. Tablo 8).  

                                                           
* 1319 Malî (1903) yılına ait sâlnâmede belirtilen gelir bütçesine göre Edirne Vilayeti, Edirne, Gümülcine, 
Kırklareli, Dedeağaç, Gelibolu ve Tekirdağ Sancaklarından oluşmaktadır.  
 Toplama yapıldığında 2 sayı fark ile 69.143.581 elde edilmektedir.  
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Tablo 8. Edirne Sancağı ile Edirne Vilayeti’nin 1903 Yılı Sâlnâmesine Göre 
Giderleri  

Gider Türü Edirne Sancağı Edirne Vilayeti 

Edirne Sancağı 
Giderinin Vilayet 

Toplam Gideri 
İçerisinde Yüzdelik 

Miktarı 

Şeriye 192.974 814.600 % 23,69 

Dâhiliye 1.170.864 2.977.518 % 39,32 

Adliye 832.200 1.987.400 % 41,87 

Maliye 1.746.865 2.692.304 % 64,88 

Maaşat-ı Zatiye 253.296 529.676 % 47,82 

Esham-ı Mütenevvia 261.440 297.381 % 87,91 

Jandarma 2.168.015 5.478.200 % 39,58 

Polis 378.523 689.331 % 54,91 

Orman 56.039 270.244 % 20,74 

Toplam 7.060.216 15.736.654 % 44,86 

(SVE, 1319-Malî:Ek sayfa) 

Aynı zamanda vilayet merkezi olan Edirne şehrinin de bulunduğu Edirne 
Sancağı, tüm vilayet gelirlerine % 28,60 oranında katılım sağlarken, vilayet 
giderlerinin ise % 44,86’sı Edirne Sancağına aittir. Bunun temel sebebi ise vilayet 
merkezi olmasından kaynaklanmaktadır. Giderin çoğunluğu Jandarma teşki-
latına harcanmakta, bunu maliye ve dâhiliye teşkilatı için yapılan harcamalar 
takip etmektedir. Orman başlığı ile verilen giderler ise en az harcama yapılan 
kalemdir.  

7. İncelenen Dönemlere ait Sancak Bütçelerinin Değerlendirilmesi 

İlk olarak 1870 ve son defa 1903 yıllarında toplam 28 ayrı yıl için yayınlanan 
sâlnâmelerde seçilen farklı yılların bütçelerine baktığımızda Edirne Sancağı’nın 
gelir seyri grafikte belirtildiği gibi gerçekleşmiştir (Bkz. Grafik 3). 
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Grafik 3. Edirne Sancağı’nda İncelenen Yıllarda Ortaya Çıkan Gelir Durumu

 

1870’te 32.690.528 kuruş, harpten hemen önce 1877’de 30.130.296 kuruş 27 
para geliri olan Edirne Sancağı’nın 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi ve işgalinden 
sonra 1883’te geliri 11.716.006 kuruşa gerilemiş, 20. yüzyılın ilk yıllarında ise 
19.774.432 kuruşa yükselmiştir. 1870 ile 1903 yıllarını karşılaştırdığımızda 
sancak gelirlerinde % 39,51 oranında azalış vardır. 

Yine ayrı süre içerisinde farklı dört yıla ait kayıtlarda ortaya çıkan sancak gideri 
de grafik 4’te gösterildiği gibidir. 

Grafik 4. Edirne Sancağı’nın İncelenen Yıllarda Ortaya Çıkan Gider Durumu

 

1870’te 7.358.520 kuruş olan sancağın gideri, 1877’de % 40,12’lik artışla 
10.310.846 kuruşa yükselirken, 1883’e gelindiğinde gider 1877 yılına göre % 
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19,06’lık azalışla 8.345.971 kuruş olmuştur. 1903 yılı kayıtlarında ise gider 
miktarı 7.060.216 kuruş olarak belirtilmiştir. 

Gelir ve giderler birlikte incelendiğinde ortaya çıkan durum ise grafik 5’te 
gösterildiği gibidir. 

Grafik 5. Edirne Sancağı’nın İncelenen Yıllarda Ortaya Çıkan Gelir ve Giderle-
rinin Karşılaştırılması 

Grafikte görüldüğü üzere 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sonrasında sancağın 
özellikle gelirlerinde azalma yaşanmıştır. Buna etki eden nedenlerden birisi de 
sancak sınırlarında yaşanan idarî değişimdir. 20. yüzyılın başında ise gelirlerde 
yeniden bir yükselme başlamıştır.   

8. Sonuç  

Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin 
hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge olarak 
modern anlamda tanımlanan bütçe, Osmanlı’da Tanzimat öncesi ve sonrası dö-
nemlerde uygulamalar açısından farklılıklar göstermiştir. Tanzimat’tan önce 
hazırlanan bütçeler, hesapları kapatılan bir malî yılın gelir-gider hesaplarının 
bilançosu şeklinde olmuştur. 

Tanzimat’tan sonra ise Osmanlı Devleti’nde modern anlamda bir bütçe geleneği 
başlamıştır. Aynı dönemde hazırlanmaya başlanan vilayet bütçeleri de ilgili vila-
yetin ekonomik gelişmişliğini ortaya çıkarmasının yanı sıra sosyal, siyasal ve 
kültürel değerlendirmeler yapmayı da sağlayacak özellikler taşımaktadır. 
Örneğin incelediğimiz Edirne Sancağı bütçelerinde belirtilen aşar tahsilatı ile 
ağnam ve domuz vergisi bölgenin tarım ve hayvancılığı hakkında tespitler yap-
maya olanak verir. Yine bedel-i askerî vergisinden gayrimüslim nüfus hakkında 
bilgiler çıkartılabilir. 
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Kaza ve sancaklarda ayrı ayrı oluşturulan gelir ve gider cetvelleri ile önceki yıl-
dan kalan gelirlerin sonucunda ortaya çıkan hasılat son hali ile vilayet merkezine 
gönderilmekte olup, bu gelir ve giderler ile vilayet bütçeleri oluşuyordu. Edirne 
Sancağı’nda da öncelikle kazalar, gelir ve gider cetvellerini hazırlayarak ortaya 
çıkan hasılatı nakit ve senet karşılığı Edirne Mal Sandığı’na aktarmış ve buradan 
da tüm kazaların hasılatı vilayet merkezlerine aktarılmıştır. Kazalarda tahsil 
edilemeyen alacaklar ise gelecek yıla devredilmiş olup, bu durum da ilgili cetvel-
lerde gösterilmiştir.  

Sâlnâme kayıtlarında belirtilen Edirne Sancağı bütçelerine göre, 93 harbi olarak 
bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sancağın özellikle gelirleri üzerinde 
olumsuz etkiler oluşturmuş, giderleri ise yaklaşık olarak harp öncesi ve sonrası 
birbirine yakın seviyelerde kalmıştır.  
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MAKROEKONOMİK KIRILGANLIK GÖSTERGELERİ: KIRILGAN BEŞLİ 
ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Öğr. Gör. Nefise KAYA ALPER* 

 

ÖZET 

Tarihteki ekonomik krizlerden edinilen deneyimler ekonomistleri olası krizler 
için önlem almanın yollarını bulmaya teşvik etmiştir. Bu doğrultuda ekonomik 
kırılganlık kavramı kriz habercisi olması bakımından önem kazanmıştır. Ekono-
mik kırılganlık, bir ekonominin iç ve dış şoklara olan duyarlılığını ya da krize yat-
kınlığını ifade etmektedir ve mikro bazda değerlendirildiğinde hane halkının 
yoksullaşması ile yoksul durumdakilerin durumunun daha vahim bir şekilde de-
vam etmesi riski olarak nitelendirilebilirken, makro bazda değerlendirildiğinde 
iç ve özellikle dış şokların makroekonomik göstergeler üzerinde oluşturabileceği 
tahribat olarak nitelendirilebilir. Ekonomik kırılganlık üzerine yapılan çalışma-
lar incelendiğinde çeşitli kırılganlık göstergelerinin tespit edildiği ve diğer gös-
tergelerin yanında çoğunlukla en anlamlı kırılganlık göstergesi olarak döviz re-
zervlerinin, reel efektif döviz kurunun ve dış borç yapısının öne çıktığı görülmek-
tedir. 2008 Küresel Krizi’nden sonraki süreçte FED’in parasal genişlemeyi azal-
tacağını açıklaması üzerine doların değer kazanmasıyla birlikte gelişmekte olan 
ülkeler içerisinde birbirine ekonomik kırılganlık bakımından benzerlik gösteren, 
içinde Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler “Kırılgan Beşli” olarak isimlendirilmiş-
tir. Bu çalışmada Kırılgan Beşli kapsamındaki ülkeler makroekonomik kırılgan-
lıkları bakımından incelenmiştir. Literatürdeki göstergelerden hareketle güncel-
liği, erişilebilirliği, öne çıkan çalışmalarda kullanımı dikkate alınarak seçilen kı-
rılganlık göstergeleri ile söz konusu ülkelerin kırılganlık nedenleri irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik kırılganlık, makroekonomik kırılganlık gösterge-
leri, Kırılgan Beşli. 

ABSTRACT 

The experience gained from economic crises in history has encouraged econo-
mists to find ways to take precautions for possible crisis In this context, the con-
cept of economic fragility has become important in terms of being a crisis pre-
cursor. Economic fragility can be defined as the sensitivity or risk of an economy 
to internal and external shocks. On a micro basis it can be described as the risk 
of the impoverishment of households or the persistence of the situation of the 
poor in a worse manner. When considederd on a macro basis it can be described 
as the destruction on macroeconomic indicators caused by internal and espe-
cially by external shocks. When studies on economic fragility are examined, var-
ious fragility indicators are detected and besides other indicators, it is seen that 
foreign exchange reserves, real effective exchange rate and foreign debt struc-
ture have come to the fore mostly as the most significant fragility indicator. With 
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the appreciation of dollar in the aftermath of 2008 Global Crisis when FED an-
nounced that it would reduce the monetary expansion, the developing countries 
which show similarity in terms of economic fragility and among which Turkey 
also exists are named as ‘Fragile Five. In this study, countries within the scope of 
Fragile Five are examined for their macroeconomic fragilities. Based on the indi-
cators in the literature, fragility indicators which are chosen according to their 
timeliness, accessibility and to the references made to them in prominent studies 
and the reasons of fragility of the mentioned countries have been analysed. 

Keywords: Economic fragility, macroeconomic fragility indicators, Fragile Five. 

1. GİRİŞ 

Ekonomik krizlerin modern zamanlarda insanoğlunun hayatına etkileri 
küreselleşmenin de etkisiyle daha derin hissedilir olmuştur. Bununla birlikte 
çalışmalarda ekonomik kırılganlık kavramı ve bu kavram çerçevesinde mak-
roekonomik ve mikroekonomik kırılganlık kavramları bir anlamda üzerinde du-
rulmaktan vazgeçilmeyen konular haline gelmiştir. Özellikle 2008 Krizi sonrası 
adeta krizin etkilerinden kurtulmanın reçetesi olarak görülen parasal genişleme 
sonucunda gelişmekte olan ülkelere sermaye akımları hızlanmış, bu ülkelerin 
yerli paraları değerlenirken, ithal mal ve dış borç almanın kolaylaşmasıyla 
birlikte cari açıkta oluşan artış 2013 Mayıs’ında FED’in parasal genişlemeyi ya-
vaşlatacağını açıklamasının ardından kırılganlık sinyallerinin güçlenmesine se-
bep olmuştur. Söz konusu FED kararının ardından makroekonomik verileri 
bakımından benzerlik gösteren beş ülke “Kırılgan Beşli” olarak anılmaya 
başlanmış ve buna paralel olarak bu ülkeler üzerine yapılan çalışmalar da art-
mıştır. 

Bu çalışmada Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika ve Türkiye’nin yani 
Kırılgan Beşli ülkelerinin makroekonomik kırılganlık göstergeleri içerisinden 
seçilmiş dış kırılganlık göstergeleriyle hazırlanan endeksler üzerinden değer-
lendirmeye gidilmiştir. Türkiye için diğer ülkelerden farklı olarak iki dış kırıl-
ganlık endeksi hazırlanmıştır. Bunun nedeni 2010 yılında yapılan bir değişiklikle 
toplam rezerv hesaplamalarına ROM (Rezerv Opsiyon Mekanizması)’un dahil 
edilmesidir. Bu tarihten sonra elde edilen ROM verileri toplam rezervlere dahil 
edilerek bir dış kırılganlık endeksi oluşturulurken bir de ROM verileri hariç tu-
tularak ikinci bir endeks oluşturulmuştur. Söz konusu endekslerin seyri ile Kırıl-
gan Beşli ülkelerinin dış kırılganlık nedenleri değerlendirilmiştir. 

2. EKONOMİK KIRILGANLIK KAVRAMI 

Ekonomik kırılganlık kısaca ekonomilerin iç ve dış şoklara duyarlılığını ifade et-
mektedir. Zaman içerisinde iktisadi enstrümanların gelişimi, piyasaların karma-
şıklığı ve entegrasyonu, küreselleşme alanında gerçekleşen değişimler ekonomik 
kırılganlık kavramında da çeşitli tanımların ortaya çıkmasına sebebiyet vermiş-
tir. Briguglio vd. ekonomik kırılganlığı, ekonominin dışa açık olması nedeniyle 
dış şoklara karşı riskli olması durumu olarak (Briguglio v.d, 2009:229) ifade et-
mişlerdir. Guillaumont 2008 ve 2011 yıllarında en az gelişmiş ülkelerin (Least 
Developed Countries - LDC) yapısal ekonomik kırılganlıkları üzerine yapmış ol-
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duğu çalışmalarda; düşük gelire sahip en az gelişmiş ülkelerin ekonomik büyü-
melerinin; yapısal bozukluklar, dış şoklar ve diğer politik-ekonomik-siyasi istik-
rarsızlıklar nedeniyle zarar görmesi durumunu ekonomik kırılganlık olarak ta-
nımlamıştır (Guillaumont, 2008: 2 ve Guillaumont, 2011:1). Ayrıca Lagunoff ve 
Schreft 1998 yılında yapmış oldukları çalışmada ekonomik kırılganlığa finansal 
açıdan yaklaşarak kırılganlığın yatırımcıların öngörüleri ile ilişkili olduğunu öne 
sürmüş ve yatırımcıların krizi öngörmeleri ile birlikte daha güvenli portföylere 
yönelerek kırılganlığı artırabileceğini söylemişlerdir. Bir diğer ifadeyle Schreft 
ve Lagunoff’a göre kırılganlık yatırımcıların öngörü seviyesi ile açıklanabilen bir 
kavramdır (Schreft ve Lagunoff, 1998:40) 

Krizlerin öngörülebilmesi ve engellenebilmesine yönelik çalışmalar arttıkça, 
krizden etkilenme dereceleri farklı olan birimler doğrultusunda, ekonomik kırıl-
ganlık kavramında mikro ve makro ayrımı belirginleşmeye başlamıştır. Söz ko-
nusu ayrımla riskin yüksek olduğu birimlerin tespiti, alınacak önlemlerin doğru 
alanlara sevk edilmesi bakımından önem taşımaktadır. 

2.1. Mikroekonomik Kırılganlık Kavramı 

Mikroekonomik kırılganlık kavramına yönelik ortaya konulan tanımlar genel 
olarak hane halkı temelli oluşturulmuş ve krizlerin nispeten küçük ekonomik bi-
rimler üzerindeki etkisini ele almıştır. Guillaumont mikro ekonomik kırılganlığı 
şoklar sonucunda hane halkının refah seviyesindeki düşme riski olarak (Guillau-
mont, 1999: 8), Chaudhuri vd. ise yoksul olmayan hane halkının yoksul hale gel-
mesi ya da yoksul hane halkının bu durumlarının devam etmesi riski olarak ta-
nımlamışlardır (Chaudhuri ve diğerleri, 2002:4), yine aynı çalışmada yazarlar 
hane halkı kırılganlığına iki farklı açıdan bakarak; kırsal kesimde yaşayan ve dü-
şük eğitim seviyesine sahip bireylerin ortalama tüketim konusunda kırılganlığa 
sahip olduğunu, daha yüksek eğitim seviyesine sahip bireylerin ise tüketim vola-
tilitesi bakımından kırılganlık gösterdiğini belirtmişlerdir (Chaudhuri ve diğer-
leri, 2002:21). Seth ve Ragab ise mikro ekonomik kırılganlığı şokların hane halkı 
refahı üzerindeki etkisi olarak tanımlamışlardır (Seth ve Ragab, 2012:1). 

2.2. Makroekonomik Kırılganlık Kavramı 

Makroekonomik kırılganlığa yönelik yapılan çalışmalarda da aynı çerçevede ha-
reket edilse de çeşitli tanımlar ortaya konulmuştur. Guillaumont makroekono-
mik kırılganlığı krizler ve şoklar sonucunda ekonomideki topyekun refah kaybı 
olarak tanımlamıştır (Guillaumont, 1999: 8). Briguglio vd. makroekonomik kırıl-
ganlığın belirtileri olarak çıktı düzeyi ve tüketimdeki değişkenlik, uluslararası iş-
lemlerin hacim ve değerlerindeki değişkenlik, döviz kuru ve fiyatlardaki değiş-
kenlik ve kısa dönem şok emicileri (dış cari işlemler dengesi /GSYİH ile kamu 
harcamaları/GSYİH) kavramlarını ele almıştır (Briguglio vd. 2009: 8-9). Yine 
aynı çalışmada kırılganlığın nedenleri şoklara açıklık (ticaretin açıklığı, ihracatın 
yapısı, uluslararası ticaretin fiyat esnekliği açısından değerlendirilmiş) ve şokla-
rın vuku sıklığı (iç şoklar, uluslararası talep şokları ve ticaret hadlerindeki şoklar 
açısından değerlendirilmiş) olarak belirlenmiştir (Briguglio vd. 2009: 10-12). 
Seth ve Ragab 2012 yılında yapmış oldukları çalışmada gelişmekte olan ülkelerin 
ekonomik kırılganlıklarını ele alırken; ekonomik kırılganlığın makro ve mikro 
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perspektiflerinin olduğunu ileri sürmüştür. Çalışmada mikro ekonomik kırılgan-
lık şokların hane halkı refahı üzerindeki etkisi olarak tanımlanırken, bu şokların 
ekonomik büyüme üzerindeki etkileri makroekonomik kırılganlık olarak tanım-
lanmıştır (Seth ve Ragab, 2012:1).  

3. SEÇİLMİŞ DIŞ KIRILGANLIK GÖSTERGELERİ 

Makroekonomik kırılganlık göz önünde bulundurulduğunda iç şokların sebep 
olacağı krizlerle dış şokların sebep olacağı krizler arasında ayrım yapma gerek-
liliği doğmuştur. Dünya ekonomisinde etki yaratabilecek büyük ekonomilerin iç 
şokları, kurduğu ekonomik ilişkiler sebebiyle halka halka diğer ekonomilere de 
sirayet ederek onların dış şoku haline gelebilmekte, bu etki etkilenen ülkelerden 
aynı yolla etkileyen ülkeye yeniden geçerek devam edebilmekte ve iç-dış şok ay-
rımında keskin bir çizgi çizilmesini zorlaştırmaktadır. Bu sebeple dünya ekono-
misine etkisi nispeten daha kısıtlı ülkelerde iç-dış şok ayrımı yapmak daha an-
lamlı sayılabilir. Bu çalışma “Kırılgan Beşli” kavramının ortaya çıkmasının teme-
linde yatan dış kırılganlık kavramı üzerinde durmakta ve oluşturulan dış kırıl-
ganlık endeksleriyle söz konusu ülkelerin durumunu değerlendirmektedir. En-
dekslerin oluşturulmasında literatürdeki göstergelerden hareketle en etkili ol-
duğu düşünülen değişkenler ele alınmıştır. 

Makroekonomik kırılganlık üzerine yapılan birçok çalışmada öncü kırılganlık 
göstergeleri tespit edilmiş, ortak alanlarda yoğunlaşıldığı gözlense de farklılıklar 
da oluşmuştur. 2007 yılına kadar olumlu küresel koşullar ve politika iyileştirme-
leri, döviz rezervlerini biriktirerek, dış ve kamu borcunu azaltarak, düşük enflas-
yon ve düşük mali açıklar sağlayarak, çok sayıda orta gelirli ülkenin, özellikle em-
tia ihracatçılarının makroekonomik alanını güçlendirmiştir. Ancak 2007 yılına 
kadar yüksek borç, yüksek enflasyon veya kalıcı açıklar nedeniyle zayıflayan ül-
keler de bulunmaktaydı. Bu, büyük oranda, bu ülkelerin küresel mali krize ne öl-
çüde tepki verdiğini belirlemiştir (Van Doorn v.d, 2010: 17). 2007 yılının ikinci 
yarısında ABD gayrimenkul piyasasında patlak veren ve 2008 Eylül’ünde Leh-
man Brothers’ın iflasıyla küresel nitelik kazanan finansal kriz 2009 yılında dünya 
genelinde hemen hemen tüm ülkelerin ekonomilerinde son olarak da Avrupa’da 
ciddi daralma meydana getirmiştir. Yunanistan'da başlayan borç krizi sürecinde 
gerek ulusal gerekse Birlik bağlamında ortaya çıkan istikrarsızlık ve belirsizlik 
Avro'nun ve Birliğin geleceğini tartışmaya açmıştır. Bu durum bir borç krizinin 
kökeninde hangi makroekonomik faktörlerin bulunabileceğine dolayısıyla dış 
borcun kırılganlıktaki önemine yeniden dikkat çekmiştir. Ciarlone ve Tre-
beschi’ye (2005) göre borç krizlerini açıklamakta önemli olan değişkenler, bir 
ülkenin dış borcu ile yabancı para birimi üretme kabiliyetleridir bununla birlikte 
dış borç faizi/döviz rezervi oranı, kısa vadeli dış borç/GSYİH ve toplam dış borç/ 
GSYiH oranındaki artışlar kırılganlığı arttırmaktadır. Frankel ve Saravelos yap-
tıkları çalışmada, 2008-2009 krizi üzerine yapılmış olan 80 den fazla ampirik ça-
lışmayı incelemiş, uluslar arası rezervler ve reel efektif döviz kuru değişkenleri-
nin krizi açıklamada ve kriz sinyali oluşturmada başı çektiğini ayrıca bu iki de-
ğişkeni takip eden diğer değişkenlerin kredi büyümesi, cari açık/tasarruflar ve 
kısa dönem dış borçlar olduğunu ortaya koymuştur (Frankel ve Saravelos, 2010: 
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28). Kaminsky ise en doğru ve kullanışlı kırılganlık göstergesinin reel döviz ku-
rundaki değişmeler olduğunu savunmuştur (Kaminsky, 1999). Tüm bunların ışı-
ğında bu çalışmada 6 değişken dış kırılganlık göstergesi olarak ele alınmıştır. 

3.1. İthalat 

Cari işlemler açığı ile karşılaşan ülkelerde bu açığın en önemli nedenini genellikle 
mal transferleri yani dış ticaret açığı oluşturmaktadır. Ülkenin gerçekleştirdiği 
ithalatın artışı çoğunlukla dış ticaret açığını büyütmekte ve kırılganlığa zemin 
hazırlayan etkilerden birini oluşturmaktadır. Şekil 1’de Türkiye’de 1974 itiba-
riyle ithalat ve cari işlemler dengesinin görünümü yer almaktadır ve 2000’li yıl-
larda ithalatın artışıyla cari açığın da artış gösterdiği ancak ithalattaki artışın 
daha keskin değişimler gösterdiği görülmektedir. 

 

 
 
Türkiye gibi ithalata bağımlı hale geldiği söylenebilecek ülkeler açısından önemi 
ve cari işlemler dengesinin mal transferinin yanında hizmet, gelir ve cari trans-
ferleri de içermesi sebebiyle ithalatın ayrı bir gösterge olarak da ele alınmasına 
gerek duyulmuştur. 

3.2. Cari İşlemler Dengesi/GSYİH 

Cari işlemler dengesi bir ülkenin diğer ülkelerle belirli bir dönemde gerçekleştir-
diği; mal, hizmet, gelir ve cari transferlerini içerir. Eğer bir ülkede cari açık söz 
konusu ise bu açık (Uzunoğlu ve Sönmezler, 2013: 206- 207); 

 Yurtdışından sağlanan yabancı doğrudan sermaye yatırımı ile ve/veya, 

 Ülkeye gelen portföy yatırımları ile ve/veya, 

 Yurtiçindeki ekonomik birimlerin yurtdışından borçlanma yoluyla getirdiği 
yabancı para ile, 

 Eğer bu üç seçenek kullanılmış ama açığı karşılayacak kadar yabancı para 
girdisi sağlanamamış ise açık uluslararası rezervlerden karşılanmıştır. 
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Şekil 1. Türkiye'de İthalat ve Cari İşlemler Dengesinin Görünümü
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Cari açığın dış finansmanla ve özellikle faiz ve getiri için ülkeye gelip risk hisset-
tiğinde ülkeden hızlıca ayrılan, sıcak para olarak da adlandırılan yabancı parayla 
kapatılmasının sürekli hale geldiği durum kırılganlık arttırıcı bir görüntü oluş-
turmaktadır. Cari açığın GSYİH’ye oranı ise bir çok çalışmada öncü kırılganlık 
göstergelerinden biri olarak ortaya konulmuştur. Örneğin Uygur’a göre bu ora-
nın %3,5’e ulaşması Türkiye için kritik bir eşik oluşturur (Uygur, 2001: 17),  
Dornbusch’a göre Cari Açık/GSYİH oranının %4’e ulaşması ülkeyi kırmızı böl-
geye götürür (Dornbusch, 2001: 3). Ayrıca, cari işlemler dengesi Morgan Stan-
ley’in Kırılgan Beşli kavramını ortaya koymasında etkili olan önemli bir değiş-
kendir ve Cari İşlemler Dengesi/GSYİH oranı FED’in 11 Şubat 2014 tarihinde ya-
yımlamış olduğu para politikası raporunda gelişmekte olan ülkelerin ekonomik 
durumlarını incelemek adına ortaya koyduğu kırılganlık endeksinde belirleyici 
olarak kullandığı değişkenlerden biridir.  

Cari açığı kapatmak için dış finansmana bağlılık ise, ülkeleri yatırımcıların risk 
algısındaki değişmelere karşı daha kırılgan hale getirebilmektedir. FED ’in son 
dönemde para politikasında değişikliğe gitmesi sonucu ortaya çıkan durum da 
tam olarak budur (Karakurt, Şentürk ve Ela, 2015: 15).   

3.3. Toplam Rezervler/Toplam Dış Borç 

Krizlere karşı ülkelerin durumunu inceleyen çalışmalarda toplam rezervlerin 
yüksekliği ve dış borcun düşüklüğü ülkelerin direncini arttıran unsurlar olarak 
ortaya konulan değişkenlerdendir (Van Doorn, Suri ve Gooptu, 2010: 17, Frankel, 
Saravelos, 2010: 28). Bunun yanında Frankel ve Saravelos (2010), döviz 
rezervlerinin kırılganlığı açıklamada en anlamlı göstergelerden biri olduğu so-
nucuna varmıştır. Dolayısıyla toplam rezervlerin düşük olmasını, dış borcun 
yüksekliğini önemli kırılganlık göstergeleri olarak değerlendirmek mümkündür. 
Çalışmada toplam rezervlerin toplam dış borca oranı kırılganlık göstergesi 
değişkenlerden birisi olarak ele alınmış, bu oranın yüksekliği kırılganlığı düşü-
ren bir unsur olarak değerlendirilmiştir. Başka bir deyişle toplam rezervlerin 
yüksekliğinin ülkeye zor zamanlarda manevra kabiliyeti verdiği, dış borcun 
yükseldiği zamanlarda toplam rezervlerin öneminin arttığı söylenebilir.  

3.4. Özel Sektör Dış Borcundaki Değişim 

Dış borcun ne düzeyde olduğu kadar bileşimi de önem taşıyan bir unsurdur. Tür-
kiye’de özel sektörün dış borcu 2005 yılı itibariyle kamu sektörünün dış borcunu 
aşmış, günümüze kadar genel olarak artan bir seyir izleyerek 2016 yılını kamu 
sektörü dış borcuna 164.939 milyar dolar fark atarak 284.150 milyon dolar se-
viyesinde tamamlamıştır. 
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Şekil 2’de Türkiye’de kamu sektörü ve özel sektörün dış borç seyri görülmekte-
dir. Şekil incelendiğinde 2005 ve sonrasında özel sektör dış borcundaki artış so-
nucunda kamu sektörü dış borcu ile özel sektör dış borcu arasındaki mesafenin 
yıllar itibariye daha fazla açıldığı görülmektedir.  

Tablo 14.  Türkiye’de Kamu Sektörü, T.C.M.B. ve Özel Sektör Dış Borcunun 

Dağılımı 

Yıllar Kamu Sektörü % T.C.M.B. % Özel Sektör % 

2000 42,2 11,9 45,9 

2005 41,2 9,0 49,7 

2010 30,6 4,0 65,5 

2015 28,6 0,3 71,1 

2016 29,5 0,2 70,3 

Kaynak: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 

Tablo 1’de kamu sektörü, T.C.M.B. ve özel sektör dış borcunun %’lik dağılımı gö-
rülmektedir. 2000 yılında T.C.M.B.’nin dış bocu toplam dış borcun % 11,9’unu 
oluştururken 2016’da bu oran % 0,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2000 yılında 
kamu sektörü dış borcunun toplam dış borç içindeki payı %42,2 iken yıllar itiba-
riyle kamu dış borcunun artan seyrine rağmen bu oran 2016’da % 29,5 düzeyine 
inmiştir. 2000 yılında özel sektör dış borcunun toplam dış borç içindeki payı % 
45,9 seviyesinde oluşmuş 2005 yılı itibariyle sonra artışa geçerek 2016 yılını 
%70,3 ile tamamlamıştır.  

Dış kırılganlığına yönelik tedbir alma aşamasında dış borcun hangi sektörde yo-
ğunlaştığını tespit etmek uygulanacak politikaların yönünü ve hedefini belirle-
mekte daha etkili hareket edilmesine imkan tanıyacaktır.  

3.5. Kısa Vadeli Dış Borç 

Kısa vadeli dış borçların, bankacılık sektörünün yurt dışı bankalardan sağladığı 
kısa vadeli sendikasyon kredilerini de içermesi, finansal krizlerin tahmininde bu 
değişkeni önemli hale getirmektedir. Kısa vadeli dış borcun yükselmesi yabancı 
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para cinsinden borç çevrim sorunun gündeme gelmesine yol açmakta; bu ise dö-
viz piyasalarında baskı oluşturarak kırılganlığı artırmaktadır (Çakmak, 2013: 
245-246). Tecrübeler göstermektedir ki yüksek kısa vadeli borç, döviz cinsinden 
borçlanma ya da yurtiçi finansal kuruluşlar vasıtasıyla aracılık edilen dış borç, 
ülkeyi iç ve dış şoklara karşı daha savunmasız dolayısıyla finansal krizlere karşı 
daha duyarlı hale getirmektedir (IMF, 1998: 83). Bunların yanında kısa vadeli dış 
borcun yükselmesi kur değişikliklerinin önemini arttırmakta, bir anlamda 
M.B.’nin elini zayıflatan, döviz kurunun hızlı yükseliş gösterdiği zamanlar için 
müdahalede daha fazla enerji harcanması gereken bir unsur oluşturmaktadır.  

3.6. Reel Efektif Döviz Kuru 

Reel efektif döviz kuru yerli paranın yabancı paralar karşısındaki değerini ifade 
etmektedir. Dornbusch’a göre, döviz kuru belirli bir sınırı açıkça aştığında krizin 
başlangıç noktasını oluşturabilir ve reel efektif döviz kurunun 2-3 yıllık bir sü-
rede %25 veya daha fazla değer kazanmasının ülkeyi kırmızı bölgeye götürece-
ğini söylemek mümkündür (Dornbusch, 2001: 3). Kaminsky 1999 yılında 20 ül-
kede gerçekleşen 102 finansal krizi incelediği kapsamlı çalışmasında gösterge ve 
sinyal tablosu oluşturmuş, bu tabloda belirlediği değişkenler içinde reel döviz 
kurunun kırılganlığı belirlemede en önemli gösterge olduğunu ortaya koymuştur 
(Kaminsky, 1999: 25). Ekonomik kırılganlık üzerine yapılan diğer birçok çalış-
mada da (Morgan Stanley, 2013; Edison, 2000; Krkoska, 2001; Herrera ve Garcia, 
1999; Frankel ve Saravelos, 2010) reel efektif döviz kuru kırılganlık göstergele-
rinden birisi olarak kullanılmıştır.        

Reel efektif döviz kuru kendisi bir kırılganlık göstergesi olmakla birlikte ihracat, 
ithalat ve dolayısıyla cari işlemler dengesi, dış borca dair tüm kavramlar ve ulus-
lararası rezerv birikimi gibi kırılganlıkla ilgili diğer değerleri de etkilemesi bakı-
mından ayrıca önem taşımaktadır. 

4. KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİ VE DIŞ KIRILGANLIK ENDEKSİ 

‘Kırılgan Beşli’ sınıflandırması 2013 yılında J.P.Morgan analistlerinden James 
Lord tarafından ilk kez ortaya atıldığında Brezilya, Hindistan, Türkiye, En-
donezya ve Güney Afrika’yı kapsıyordu. Bu ülkelerin birlikte bu başlık altında 
sınıflandırılmasının bazı nedenleri vardı. Bu nedenlerin başlıcalarını şöylece 
sıralayabiliriz (Eğilmez, 2015): (1) Bu ülkelerde yapılacak seçimler nedeniyle 
siyasal istikrarsızlık gündemdeydi. (2) Bazılarında ortaya çıkan yolsuzluklar is-
tikrarsızlığı iyiden iyiye artırıyordu. (3) Ekonomileri, büyüme, enflasyon cari 
açık, işsizlik gibi alanlarda ivme kaybetmeye başlamıştı. (4) Bu ekonomilerin 
hepsi orta gelir tuzağında bulunuyor, geldikleri kişi başına gelir düzeyini yu-
karıya taşıyamıyorlardı. (5) Bu ekonomilerin dış finansmana olan bağımlılıkları 
yüksekti. (6) FED’in açıklamasından sonra ortaya çıkan dış finansmana erişim 
sıkıntıları nedeniyle paraları diğer ekonomilere göre daha hızlı değer kaybet-
meye başlamıştı.  
Kırılganlık endeksini ilk kez 1995 yılındaki çalışmasında ortaya koyan Brigug-
lio’ya göre kırılganlık dış ekonomik koşullara açıklık, ada ülkesi olmak ve uzaklık 
(Taşıma maliyetinin GSYİH ya oranı), doğal afetlere meyil gibi koşullar tarafın-
dan belirlenen bir husustur ve bu değişkenlerin oranında ki artış, kırılganlıktaki 
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artışın işareti olarak yorumlanmıştır. (Briguglio, 1995:1616-1617). Kırılganlık 
endeksi ele alınan ekonomilere göre farklı değişkenlerden oluşturulabilmekte-
dir. Bu çalışmada her ülke için derlenen ham veriler, her yıl için verilerin her bi-
rinden serinin ortalaması çıkartılıp standart sapmasına bölünerek standardize 
edilmiştir. Endeks değerinin büyümesi kriz riskini arttırdığı için diğer değişken-
lerden farklı olarak Cari İşlemler Dengesi/GSYİH ve Toplam Rezervler/Dış Borç 
değişkenlerine ait seriler -1 ile çarpıldıktan sonra standardize edilmiştir. Stand-
ardize edilmiş sonuçların her gözlem yılı için toplamları alınmış ve bu toplamlar 
ele alınan dış kırılganlık göstergesi sayısı 6 olduğu için 1/6 ile çarpılarak endeks 
değerleri elde edilmiştir. Söz konusu endeks ele alınan her ülke için aynı şekilde 
oluşturulmuştur. 

4.1. Brezilya 

Brezilya’nın dış kırılganlık endeksi oluşturulurken elde edilen veriler 
incelendiğinde reel efektif döviz kurunun 2010 itibariyle belirgin bir yükseliş 
gösterdiği 2012 itibariyle düşmeye başladığı görülmektedir. 2003 yılından iti-
baren cari fazla veren Brezilya 2008 itibariyle cari açık vermeye başlamıştır. Cari 
işlemler dengesinin GSYİH’ye oranı da 2010 itibariyle bir önceki yıla göre mutlak 
değer olarak iki kat artmış ve devamındaki yıllarda da bu seviyeye yakın 
düzeylerde seyretmiştir. En büyük değişim ise dış borç temelli değişkenlerde 
gerçekleşmiştir. Özel sektörün dış borcundaki değişim 2009-2012 yılları 
arasında büyük dalgalanma göstermiş, 2011 yılında yaklaşık 78 milyar dolar ile 
ele alınan yıllar içinde en yüksek seviyesine ulaşmıştır, kısa vadeli dış borç ise en 
yüksek düzeye 2010 yılında 65 milyar dolar ile ulaşmıştır. Tablo 2’de söz konusu 
veriler mevcuttur. 

Tablo 15. Brezilya Dış Kırılganlık Göstergelerine Ait Veriler ve Dış Kırılganlık 
Endeksi 

Yıllar 

Reel 
Efektif 
Döviz 
Kuru 

Cari İşlemler 
Dengesi/GSYİH 

(%) 

Toplam 
Rezervler/ 

Dış Borç 
(%) 

Özel 
Sektörün 
Dış Borç 
Değişimi 
(Milyon 

$) 

İthalat 
(Milyon 

$) 

Kısa 
Vadeli 

Dış 
Borç 

(Milyon 
$) 

Endeks 

2002 70,23 -1,50 16,31 -8.733 60.779 23.395 -0,41649 

2003 61,33 0,75 20,90 -5.148 62.707 24.594 -0,69219 

2004 61,79 1,75 23,99 -10.015 78.995 25.267 -0,78483 

2005 73,62 1,57 28,56 -2.880 96.611 23.993 -0,58871 

2006 81,79 1,23 44,18 19.384 119.499 20.323 -0,40883 

2007 88,42 0,11 75,63 29.873 157.790 39.246 -0,07007 
2008 92,23 -1,66 73,69 27.081 220.247 36.644 0,185259 
2009 88,95 -1,46 84,69 3.984 174.697 39.786 -0,14186 

2010 100,00 -3,43 81,90 35.115 243.661 65.492 0,813677 

2011 102,33 -2,94 87,12 77.821 302.029 42.140 0,887416 

2012 90,70 -3,01 84,71 24.069 303.848 32.583 0,275444 

2013 83,88 -3,03 74,17 22.428 325.571 33.507 0,295903 

2014 81,15 -4,31 65,28 10.981 318.799 58.177 0,625695 

2015 63,98 -3,32 65,60 -5.456 243.118 52.341 0,01959 

Kaynak: Dünya Bankası ve BIS. 



674 
 

Tablo 2’deki verilerden elde edilerek oluşturulan dış kırılganlık endeksinin 
değişimi şekil 3’de görülmektedir. 

 

2008 Krizi’nin patlak vermesinin ardından 2009 yılında düşen -0,14 düzeyinde 
oluşan endeks, takip eden yıllarda keskin bir yükselişle en yüksek seviyesine 
0.88 ile 2011 yılında ulaşmış sonra yine düşüşe geçmiştir. Endeksin en yüksek 
değerlere ulaştığı 2010 ve 2011 yılları dikkate alındığında en büyük dalgalan-
manın özel sektörün dış borcundaki değişim olduğu, bunun yanında kısa vadeli 
dış borç ve ithalattaki artışın da endeksin yükselmesinde etkili olduğu 
görülmektedir. 

4.2. Hindistan 

Tablo 3’de Hindistan için oluşturulan dış kırılganlık endeksinin oluştu-
rulmasında kullanılan veriler görülmektedir. Buna göre 2005 itibariye cari açık 
veren Hindistan’da cari işlemler dengesinin GSYİH’ye oranı 2008 yılında bir 
önceki yıla göre mutlak değer olarak yaklaşık dört kat artmış, 2,61 seviyesine 
çıkmış, 2012’de 5,00 seviyesine ulaşmıştır. Toplam rezervlerin dış borca oranı 
2011’de keskin bir düşüş göstermiş sonraki yıllarda daha düşük seviyelerde de-
vam etmiştir. En fazla dalgalanma neredeyse her yıl büyük değişim gösteren özel 
sektörün dış borç değişiminde gerçekleşmiş, ithalat son üç yıla kadar sürekli 
artış gösterirken kısa vadeli dış borçta 2011 itibariyle belirgin bir artış 
gerçekleşmiş ve 2011 öncesine kıyasla yüksek seviyelerde devam etmiştir.   
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Tablo 3. Hindistan Dış Kırılganlık Göstergelerine Ait Veriler ve Dış Kırılganlık 
Endeksi 

Yıl-
lar 

Reel 
Efek-

tif Dö-
viz 

Kuru 

Cari İşlemler 
Dengesi/GSYİH 

(%) 

Toplam 
Rezervler/Dış 

Borç (%) 

Özel 
Sektörün 
Dış Borç 
Değişimi 
(Milyon 

$) 

İthalat 
(Mi-

lyon $) 

Kısa 
Vadeli 

Dış 
Borç 
(Mi-
lyon 

$) Endeks 

2002 115,65 1,35 67,72 1.746 75.741 4.093 -0,52485 

2003 112,05 1,42 87,26 29.202 92.959 6.327 -0,22419 
2004 109,75 0,11 106,46 2.970 130.980 6.864 -0,69692 

2005 111,43 -1,23 113,72 5.837 181.858 8.816 -0,50563 

2006 107,23 -0,98 111,61 16.681 225.086 25.097 -0,25494 

2007 112,19 -0,67 135,54 23.620 278.786 36.093 -0,19116 
2008 102,92 -2,61 113,35 8.944 379.479 43.821 -0,0713 

2009 95,86 -1,98 111,07 12.255 328.257 46.603 -0,16827 

2010 100,00 -3,29 103,46 9.110 439.059 56.448 0,153292 

2011 94,35 -3,43 89,34 15.024 553.062 78.052 0,521682 

2012 84,19 -5,00 76,52 17.642 579.909 93.349 0,794193 
2013 77,12 -2,64 69,76 35.128 560.408 92.706 0,829286 

2014 74,80 -1,34 71,05 9.302 553.553 85.574 0,184714 

2015 77,94 -1,07 73,68 12.379 491.880 81.563 0,154084 

Kaynak: Dünya Bankası ve BIS. 

Tablo 3’teki Hindistan’a ait verilerden elde edilerek oluşturulan dış kırılganlık 
endeksinin değişimi şekil 4’te görülmektedir. 

 

Şekil 4 incelendiğinde 2010 yılı itibariyle Hindistan dış kırılganlık endeksinin 
pozitif düzeylerde seyrettiği, zirveye 2013 yılında ulaştığı görülmektedir. Bu 
yükselişte etkili olan değişkelere bakıldığında reel efektif döviz kuru dışındaki 
tüm değişkenlerin etkili olduğu söylenebilir. Neredeyse ele alınan tüm değişken-
lerdeki düşüş 2013 yılı sonundan itibaren endeks değerinin de düşmesine sebep 
olmuştur. 

4.3. Endonezya 

Endonezya’ya ait dış kırılganlık verileri tablo 4’te yer almaktadır. Buna göre En-
donezya’nın 2012 yılından itibaren cari açık verdiği, özel sektörün dış borç 
değişiminde ise meblağ olarak nispeten yüksek bir değişim gerçekleşmiyorsa da 
%’lik olarak değerlendirildiğinde endeksi etkileyebilecek ölçüde bir değişimin 
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gerçekleştiğini söylemek mümkündür. İthalat 2015 yılına kadar genel olarak ar-
tan bir görüntüdeyken kısa vadeli dış borç 2010 yılından itibaren önceki yıllara 
göre yükselerek belirgin farkla devam etmiştir. 

Tablo 4. Endonezya Dış Kırılganlık Göstergelerine Ait Veriler ve Dış Kırılganlık 
Endeksi 

Yıl-
lar 

Reel 
Efek-

tif Dö-
viz 

Kuru 

Cari İşlemler 
Dengesi/GSYİH 

(%) 

Toplam 
Rezervler/Dış 

Borç (%) 

Özel 
Sektörün 
Dış Borç 
Değişimi 
(Milyon 

$) 

İthalat 
(Mi-

lyon $) 

Kısa 
Vadeli 

Dış 
Borç 
(Mi-
lyon 

$) Endeks 
2002 123,82 4,00 24,94 -4.379 52.697 17.626 -0,45406 
2003 126,57 3,45 26,98 -273 56.947 19.477 -0,25951 
2004 116,18 0,61 26,31 3.793 67.472 22.024 0,032799 
2005 105,33 0,10 24,44 11.698 86.268 11.023 0,15177 
2006 110,24 2,98 31,33 1.522 87.614 12.208 -0,43856 
2007 106,01 2,43 38,52 1.740 101.354 18.655 -0,45794 
2008 95,77 0,02 32,70 790 136.137 20.488 -0,19285 
2009 91,01 1,97 36,86 5.496 104.131 24.050 -0,35395 
2010 100,00 0,68 48,53 3.990 145.424 33.047 -0,2135 
2011 98,24 0,19 50,15 10.836 188.975 38.173 0,181159 
2012 93,23 -2,66 44,66 7.595 212.891 44.253 0,477619 
2013 86,44 -3,19 37,44 10.246 211.270 46.110 0,690583 
2014 77,49 -3,09 38,18 13.861 201.851 45.960 0,660232 
2015 75,09 -2,05 34,33 5.544 165.605 38.892 0,176218 

Kaynak: Dünya Bankası ve BIS. 

Şekil 5’te tablo 4’teki verilerle elde edilmiş olan Endonezya dış kırılganlık en-
deksinin seyri görülmektedir. 

 

Şekil 5 incelendiğinde Endonezya’nın dış kırılganlık endeksinin 2011 itibariyle 
artış gösterdiği ve pozitif değer aldığı görülmektedir. Bu artış, tablo 4 
incelendiğinde genel olarak yükselen bir seyir izleyen ithalatın 2010 itibariyle 
daha dikkat çekici bir yükseliş göstermesi, 2012 ve sonrasında cari işlemler 
açığının ortaya çıkması, özel sektör dış borcunun %’sel olarak büyük değişim 
göstermesiyle bağlantılandırılabilir. 

4.4. Güney Afrika 

Güney Afrika 2003 yılı itibariyle cari açık vermeye başlamış, cari açığın GSYİH’ye 
oranı mutlak değer olarak 2007, 2008 ve 2013 yıllarında en yüksek değeri 
almıştır.  Reel efektif döviz kuru dikkate alındığında incelenen yıllar dahilinde 
son yıllarda en düşük seviyelere ulaştığı görülmektedir. %’sel olarak en büyük 
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dalgalanma özel sektör dış borç değişiminde gerçekleşmiş ithalat 2009’da 20 mi-
lyar dolar düşüş gösterse de sonrasındaki her yılda bu yılın ithalat düzeyinin üs-
tünde kalmıştır. 

Tablo 5. Güney Afrika Dış Kırılganlık Göstergelerine Ait Veriler ve Dış Kırıl-
ganlık Endeksi 

Yıl-
lar 

Reel 
Efek-

tif Dö-
viz 

Kuru 

Cari İşlemler 
Dengesi/GSYİH 

(%) 

Toplam 
Rezervler/Dış 

Borç (%) 

Özel 
Sektörün 
Dış Borç 
Değişimi 
(Milyon 

$) 

İthalat 
(Mi-

lyon $) 

Kısa 
Vadeli 

Dış 
Borç 
(Mi-
lyon 

$) Endeks 
2002 89,15 0,87 23,18 2.568 32.520 8.054 -0,7358 
2003 113,11 -0,88 21,96 628 43.312 8.217 -0,35141 
2004 124,21 -2,81 34,47 2.070 58.846 11.195 -0,14775 
2005 124,27 -3,11 46,10 -3.894 68.723 14.276 -0,38524 
2006 116,71 -4,45 43,10 8.539 83.772 20.566 0,281917 
2007 105,38 -5,40 45,35 10.792 97.508 24.044 0,435109 
2008 86,79 -5,72 48,70 -3.854 107.976 25.462 -0,07316 
2009 88,41 -2,67 50,12 7.738 82.279 21.286 -0,25653 
2010 100,00 -1,46 40,43 15.021 102.954 21.730 0,257397 
2011 96,78 -2,24 41,69 4.465 123.424 20.534 0,067273 
2012 88,32 -5,13 34,97 5.741 123.564 27.868 0,56081 
2013 75,75 -5,89 35,56 -2.639 121.958 27.249 0,250895 
2014 68,29 -5,30 34,81 -1.373 115.639 28.042 0,170819 
2015 64,64 -4,34 33,28 -5.092 100.098 29.075 -0,07432 

Kaynak: Dünya Bankası ve BIS. 

Şekil 6’da tablo 5 verilerinden elde edilen Güney Afrika kırılganlık endeksi yer 
almaktadır. Endeksin 2006-2007 ve 2012’de diğer yıllara nazaran daha yüksek 
olduğu görülmektedir. 

 

Endeksin en yüksek değerlere ulaştığı dönemlerden biri olan 2006-2007 döne-
minde endeks üzerinde en etkili değişkenlerden öne çıkanlarının özel sektör dış 
borcundaki değişim ve kısa vadeli dış borç olduğu görülmektedir. 2012 yılındaki 
endeks yükselişine sebep olan en etkili değişkeninse cari işlemler 
dengesi/GSYİH olduğu söylenebilir. 

4.5. Türkiye  

Türkiye için oluşturulan kırılganlık endeksi iki farklı şekilde oluşturulmuştur. Bu 
fark rezerv opsiyon mekanizmasının endekse dahil edilmesi ve hariç tu-
tulmasıyla oluşturulmuştur. Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM), bankaların 

-1

-0,5

0

0,5

1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Şekil 6. Güney Afrika Dış Kırılganlık Endeksi



678 
 

TCMB’de tutmak zorunda oldukları Türk lirası zorunlu karşılıkların belirli bir 
yüzdesini döviz (dolar ve/veya euro) ve standart altın cinsinden tesis edebilmel-
erine imkân tanıyan bir uygulamadır (TCMB Bülten, 2012: 2) ve ülkemizde 2010 
yılından beri bir para politikası aracı olarak kullanılmaktadır.  Oluşturulan ilk en-
dekste toplam rezervler içerisine ROM verisi dahilken ikinci endekste hariç tu-
tulmuştur ve bunun için 2011 itibariyle toplam rezervlerden ROM ile elde edilen 
rezerv miktarı çıkarılmıştır. Böylece ROM’un dış kırılganlıkta bir fark oluşturup 
oluşturmadığı da ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Tablo 6. Türkiye Dış Kırılganlık Göstergelerine Ait Veriler ve Dış Kırılganlık En-
deksi 

Yıl-
lar 

Reel 
Efek-

tif Dö-
viz 

Kuru 

Cari 
 İşlemler 

Dengesi/GSYİH 
(%) 

Toplam 
Rezervler/Dış 

Borç (%) 

Özel 
Sektörün 
Dış Borç 
Değişimi 
(Milyon 

$) 

İthalat 
(Milyon 

$) 

Kısa 
Vadeli 

Dış Borç 
(Milyon 

$) 

En-
deks 
(ROM 

Da-
hil) 

Endeks 
(ROM 

Hariç)* 

2002 130,96 -0,27 21,88 2.580 53.255 16.424 
-

0,386 -0,548 

2003 116,05 -2,49 24,67 -14 73.519 23.013 
-

0,428 -0,588 

2004 113,31 -3,62 23,36 6.085 101.624 30.861 
-

0,146 -0,307 

2005 118,27 -4,34 30,23 18.139 123.395 38.916 
-

0,132 -0,286 

2006 110,00 -5,87 29,97 31.909 146.862 42.855 0,144 -0,010 

2007 112,64 -5,71 29,43 39.511 178.125 43.148 0,339 0,184 

2008 108,00 -5,40 25,36 18.583 212.024 52.522 0,342 0,183 

2009 96,15 -1,85 26,88 -12.415 151.581 48.993 
-

0,577 -0,734 

2010 100,00 -6,10 28,60 -9.951 197.021 77.160 
-

0,063 -0,218 

2011 86,16 -9,60 28,83 1.187 252.522 81.513 0,331 0,355 

2012 84,14 -6,08 35,39 10.961 248.294 100.051 
-

0,036 0,343 

2013 78,87 -7,73 33,67 16.902 266.224 130.307 0,352 0,728 

2014 69,40 -5,45 31,79 17.350 257.611 125.638 0,160 0,537 

2015 64,20 -4,49 27,77 22.716 222.690 102.216 0,099 0,361 

Kaynak: Dünya Bankası, BIS ve T.C.M.B. 

*ROM hariç tutularak elde edilen endeks oluşturulurken toplam rezervler/dış 
borç (%) verisi 2011-2015 arasında yaklaşık olarak sırasıyla 24, 23, 21, 19, 17 
düzeylerinde oluşmuştur, ROM verileri TCMB’den elde edilmiştir. 

Tablo 6’da Türkiye’ye ait dış kırılganlık verileri yer almaktadır ve ROM verisi da-
hil ve hariç tutularak 2 endeks oluşturulmuştur. Şekil 7’de her iki endeksin seyri 
görülmektedir. ROM ile elde edilen veriler 2011 yılı itibariyle toplam 
rezervlerden çıkarılmışsa da ortalama ve standart sapma sonuçlarını değiştirdiği 
için ROM dahil endeks ve ROM hariç endeks 2011 öncesinde de çakışmamak-
tadır. 2011 yılı öncesi değerlendirmeler tek bir endeks varmışçasına yapılmıştır. 
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Şekil 7 incelendiğinde küresel kriz öncesi dönemde 2006 ve 2007 yıllarında en-
deksin önceki yıllara göre daha yüksek seyrettiği görülmektedir. Bu dönemde 
cari açığın GSYİH’ye oranı, ithalat ve özel sektör dış borç değişimi diğer değişken-
lere nazaran daha etkili olmuştur. 2009 yılında endeksteki keskin düşüş göz 
önünde bulundurulduğunda tüm değişkenlerin endeks değerini aşağı çekecek 
şekilde değişim gösterdiğini, en etkili değişimlerin özel sektör dış borç değişimi, 
cari açık/GSYİH ve ithalat değişkenlerinde gerçekleştiğini söylemek mümkün-
dür. İki endeks arasındaki en büyük fark 2011, 2012 yıllarında görülmektedir. 
Toplam rezervler ROM dahil edilerek değerlendirildiğinde oluşturulan endeks 
2011’de aşağı yönlü harekete geçerek 2012 yılı içerisinde yeniden yükselişe 
geçerken ROM hariç tutularak elde edilen endeks aynı dönemde neredeyse 
değişiklik göstermeden yatay seyretmiş sonrasında yükselişe geçmiştir. Veriler 
incelendiğinde reel efektif döviz kuru haricindeki tüm değişkenlerin 2013 
yılında her iki endekste görülen zirvede etkili olduğu görülmektedir. Bu zirveden 
sonra iki endeks de düşüşe geçmiş  bu düşüşte mutlak değer olarak cari açığın 
GSYİH’ye oranı, ithalat, kısa vadeli dış borç ve reel efektif döviz kurundaki 
düşüşün etkili olduğu söylenebilir. Ancak endeks 2006 öncesi dönemdeki 
değerine uzak sayılabilecek bir seviyede kalmıştır. 

SONUÇ 

Ele alınan tüm ülkelerin 2002-2015 yılları arasındaki dış kırılganlık endeksleri 
incelendiğinde endekslerin genel olarak 2009 yılında düşüş gösterdiği ve negatif 
değer aldığı sonraki yıllarda yükseldiği ve dalgalanma gösterse de pozitif 
değerlerde kaldığı görülmektedir. Endeks değerlerinin en belirgin yükseliş 
gösterdiği zamanlarda her ülkede dalgalanmalar gösteren ortak bir değişkenin 
etkisi göze çarpmaktadır ve bu değişken özel sektör dış borcunun değişimidir. 
Çalışmaya konu olan her ülkede son yıllarda reel efektif döviz kurunun düştüğü 
görülmektedir. 
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Türkiye için toplam rezervlere ROM ile elde edilen rezerv de dahilken oluştu-
rulan endeks 2011’de aşağı yönlü harekete geçerek 2012 yılı içerisinde yeniden 
yükselişe geçerken, ROM hariç tutularak elde edilen endeks aynı dönemde ne-
redeyse değişiklik göstermemiş sonrasında yükselişe geçmiştir. Her iki endeksin 
de 2012 sonrası yükselişine FED’in 2013 Mayıs’ında parasal genişlemeyi ya-
vaşlatacağını duyurması sonucu bu ülkelere yönelik risk algısının artması sebep 
gösterilebilir. 2012 sonrası endeks değerleri farklı olsa da her iki endeksin büyük 
ölçüde aynı yönde hareket etmesi ROM’un otomatik düzenleyicilik işlevinin za-
yıflaması olarak yorumlanabilir.  
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ÖZET 

İnsanların iletişiminde önemli bir yere sahip olan bilişim teknolojisi gün geçtikçe 
önemini arttırmaktadır. Bu hızlı artış bizleri bilişim sektörü ile daha da 
yakınlaştırmakta ve bize onsuz olamayacağımızı göstermektedir. Bilişim 
sektöründeki işletmelerin geleceğe yönelik stratejik hedeflerini gerçekleştirmel-
erinde performans değerlendirmeleri büyük bir önem taşımaktadır. Bu 
çalışmada Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) verilerine göre BIST Bilişim en-
deksinde bulunan firmaların 2010-2015 yılları arasındaki finansal perfor-
mansları ölçülmüştür. Çalışmada çok kriterli karar verme yöntemlerinden 
TOPSIS ve VIKOR yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada finansal performans ve 
kullanılacak yöntemler hakkında teorik bilgiler verilmiş olup elde edilen oranlar 
TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile çözümlenmiştir. Daha sonra bu sonuçlar 
karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda BIST bilişim endeksindeki firmaların 
finansal performansları değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Çok Kriterli Karar Verme, TOPSIS, 
VIKOR 

Abstract 

Information technology, which has an important place in the communication of 
people, is getting more and more important day by day. This rapid increase 
brings us closer to the information sector and shows us that we can not be with-
out it. Performance evaluations are great importance in realizing the future stra-
tegic objectives of the IT sector. In this study, the financial performances of firms 
in the BIST Bilisim index between 2010-2015 are measured according to Public 
Disclosure Platform (KAP) data. In this study, TOPSIS and VIKOR methods are 
used. The theoretical information about the financial performance and the meth-
ods to be used are given and the obtained ratios are solved with TOPSIS and 
VIKOR methods. As a result of the study, the financial performances of firms in 
the BIST index are evaluated. 

Key Words: Financial Performance, Multi Criteria Decision Making, TOPSIS, 
VIKOR 

1. GİRİŞ 

Sektör ve firma bazlı yapılan çeşitli finansal değerlendirmeler, işletme yöneticil-
eri için önemli olduğu kadar yatırım yapacaklar için de büyük bir önem arz et-
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mektedir (Bakırcı vd., 2014:9). Bu çalışmada 2010 - 2015 yılları arasında Tü-
rkiye’de Bilişim endeksinde bulunan firmaların finansal performansları değer-
lendirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak finansal performans göstergesi 
kapsamında seçilmiş finansal oranlar firmalar için hesaplanmış ve çok kriterli 
karar verme tekniklerinden TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile değerlendirilmiştir. 
Değerlendirmede kriterlerin ağırlıkları alanında uzman finansçılar tarafından 
verilmiştir. Mevcut çalışmalar değerlendirildiğinde finansal performans 
ölçümünde en fazla kullanılmakta olan yöntem TOPSIS’tir. Bunun nedeni bu 
yöntemin anlaşılır olabilmesi, basit matematiksel işlemlere dayanıyor olması ve 
uygulama kolaylığının olmasıdır. Finansal oranlarda kullanılan veriler; Kamuyu 
Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından yayınlanmış olan verilerden faydala-
narak elde edilmiştir. 

Son zamanlarda artan rekabet etme gücü, firmaları kaynakları optimal bir 
şekilde kullanmaya zorlamaktadır. Bunu sağlamak için işletmelerin rekabet etti-
kleri sektör arasında finansal performanslarını göreli olarak değerlendirmeleri 
ve etkinlik sınırında yer almak için kendi rakiplerini belirlemeleri gerekmektedir 
(Ata ve Yakut, 2009: 81). 

1980’li yıllardan itibaren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük değişimler iş 
dünyasında fırsatı da beraberinde getirmektedir. İşletmelerde tüm işlere bilgi ve 
iletişim teknolojileri eklenerek departmanların etkinliği artırılmaktadır. 

Bilişim sistemi teknik açıdan ele alındığında, işletmelerde karar verme adımına 
kadar olan süreçte bilgiyi toplamak, düzenlemek, işlemek ve saklamak gibi 
birbirleriyle ilgili parçaların kümesi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca karar 
verme desteği ile birlikte koordinasyon ve kontrol sağlayan bilişim sistemleri, 
işletme yöneticilerinin ve çalışanlarının problemlere yaklaşımına, karmaşık 
konuları zihinde canlandırmalarına ve yeni ürünler ortaya koymalarına da ko-
laylık sağlamaktadır (Aydın, 2012:182).  

Günden güne hızla büyüyerek ve hızlanarak küreselleşmekte olan dünyanın 
evrensel gelişme aracını bilişim teknolojileri oluşturmaktadır. Gelecekte Bilim ve 
Teknoloji yarışında önemli bir ölçekte yer alabilmek ve her alanda gelişmiş top-
lum olabilmek için gerekli düşünce sisteminin yapılandırılmasında da bilişimin 
önemi tartışılmazdır. Barnatt’a göre de konuya bakıldığında işletmelerin bilgisa-
yar sistemleri olmadan iş yapamadıkları açıktır. Bu işletmeler verimlilik ve etkin-
lik konusunda kendilerini geliştirebilmek için bilişim teknolojisine güvenirken, 
yine birçok kritik görevin başarılmasında da bilişim teknolojilerinin büyük bir 
payı olduğu bilinmektedir. Nitekim sanayisi gelişmiş ülkelerde bilişim 
teknolojilerinin önemi tüm işletme fonksiyonlarında ve işletme süreçlerinde 
görülmektedir (Barnatt,1996:1). 

Ülkemizin bilişim toplumuna dönüşümünün gerçekleşebilmesi için tüm sektör-
lerde üstün bir ekonomik verimliliğin sağlanması kaçınılmaz olmaktadır. Bu 
bağlamda bilişimin sağlayacağı katma değerlerle en kısa sürede gelişmiş ülkeler 
seviyesi yakalanması gerekmektedir.  Günümüzde karşımıza çıkan küresel reka-
bet koşullarında daha büyük bir güç yaratılabilmesi için bilişimin stratejik önemi 
ortaya konulmalıdır (Aydın, 2012:181). 
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Gelecekte dünyadaki diğer ekonomi ve ticari güçlerle rekabet edebilmek için 
bilişim teknolojileri sektörünün öne çıkarılması, stratejik bir planlama ve uygu-
lama boyutunda ulusal bir kararlılık gerektirmektedir. Burada yapılması gere-
ken ekonomik geleceğimizi güçlendirmek ve yapılandırmak için bu doğrultuda 
stratejiler ortaya konulmalı, yeni hedefler bulunmalı ve bunları zaman kaybet-
meden uygulamaya geçme çabası içerisinde olunmalıdır (Akata, 2001:11). 

2. TOPSIS YÖNTEMİ 

TOPSIS yaklaşımının temelinde en çok tercih edilen alternatifin sadece pozitif 
ideal çözüme en yakın mesafede olan değil, aynı zamanda negatif ideal çözüme 
en uzak mesafede olan alternatif olduğu düşüncesi yatmaktadır. Yöntemde 
kullanılan tek öznel değişken faktör ağırlıklarıdır. TOPSIS yönteminde PIS 
(Pozitif İdeal Sonuç), faydanın en yüksek, maliyetin en düşük olduğu çözüm nok-
tası, NIS (Negatif İdeal Çözüm) ise faydanın en düşük, maliyetin en yüksek olduğu 
çözüm noktasını ifade etmektedir  (Dumanoğlu ve Ergül, 2010:102). 

TOPSIS aşağıda yer alan uygulama aşamalarından oluşmaktadır: 

1. Aşama: Karar Matrisinin (A) Oluşturulması 

  

TOPSIS yönteminin ilk adımı karar matrisinin (A) oluşturulmasıdır. Aşağıdaki 
örnek matriste m alternatifli ve n kriterli bir matris ifade edilmektedir. Karar 
matrisinin satırlarında karar noktaları, sütunlarında ise karar vermede 
kullanılacak değerlendirme faktörleri yer alır.   
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2. Aşama: Karar Matrisinin (R) Normalleştirilmesi 

Burada vektör normalizasyonu yapılmaktadır. Aşağıdaki denklemde de 
gösterildiği gibi karar matrisindeki her bir değer bulunduğu sütunun değerle-
rinin kareleri toplamının kareköklerine bölünerek matrisin normalleşmesi 
gerçekleştirilir. 
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R matrisi aşağıdaki gibi elde edilir: 
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3. Aşama: Normalleştirilen Karar Matrislerinin Ağırlıklandırılması (V) 

Burada öncelikli olarak değerlendirme faktörlerine ilişkin ağırlık dereceleri be-
lirlenmektedir.(Wj)  

 1

1
n

i

i

w



                                                           (2) 

Daha sonra R matrisinin her bir sütunundaki elemanlar ilgili wi değeri ile 
çarpılarak V matrisi oluşturulur. V matrisi aşağıda gösterilmiştir: 
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4. Aşama: İdeal ve Negatif İdeal Çözümlerin Oluşturulması 

 Bu aşamada ağırlıklı normal değerlere göre pozitif-ideal çözüm (A+) ve 
negatif ideal çözün (A-) değerleri bulunur. Pozitif ve negatif ideal çözüm setle-
rinin bulunması aşağıdaki formüllerde gösterilmiştir 

 '(max ), (minij ij
ii

A v j J v j J   
     

 1 2, ,..., nA v v v   
(3) 

 '(min ), (maxij ij
ii

A v j J v j J   
     

 1 2, ,..., nA v v v   
 (4) 

Her iki formülde de J fayda (maksimizasyon), 
'J  ise maliyet (minimizasyon) 

değerini göstermektedir. Gerek ideal gerekse negatif ideal çözüm seti, değer-
lendirme faktörü sayısından oluşmaktadır. (m eleman) Ulaşılabilir bütün en iyi 
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ölçüt değerlerinin bileşimi pozitif ideal çözümdür. Ulaşılabilir en kötü ölçüt ise 
negatif ideal çözümdür.  

5. Aşama: Ayrım Ölçütlerinin Hesaplanması 

Alternatifler arasındaki mesafe, n boyutlu Öklit Uzaklık Yaklaşımı’ndan fayda-
lanılarak bulunmaktadır. Bu da aşağıdaki formüller yardımıyla hesaplanmak-
tadır:  

2

1

( )
n

i ij j

j

S v v 



 
                                            (5) 




 
n

j

jiji vvS
1

2)(

                              (6) 

6. Aşama: İdeal Çözüme Göre Göreli Çözümün Hesaplanması 

 Her bir alternatifin ideal çözüme göreceli yakınlığın (Ci*) 
hesaplanmasında pozitif ve negatif idealden uzaklık ölçüleri kullanılmaktadır. 
Kullanılan bu ölçütler, negatif ideal çözüme uzaklık değerinin pozitif ideal çözüne 
uzaklık değeri ile negatif ideal çözüme uzaklık değerinin toplamına oranıdır. 
İdeal çözüme göreceli yakınlık değerinin hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:  

*

*

ii

i

i
SS

S
C








                               (7) 

Burada Ci* değeri 0 ≤ Ci* ≤ 1 aralığında değer alır ve Ci* = 1 ilgili alternatifin 
pozitif ideal çözüm noktasında bulunduğunu, Ci* = 0 ilgili alternatifin negatif 
ideal çözüm noktasında bulunduğunu göstermektedir. 

7. Aşama Her Bir Alternatifin Göreceli Sıralamasının ve Puanının Bulun-
ması 

Bir önceki adımda elde edilen değerler, büyüklük sırasına göre dizilerek karar 
noktalarının önem sıraları belirlenmektedir. 

3. VIKOR YÖNTEMİ 

VIKOR yöntemi, 1998 yılında Opricovic tarafından, çok kriterli kompleks sistem-
lerin optimizasyonu amacıyla geliştirilmiştir. Yöntemin temel amacı, maksimum 
grup faydası ve minimum bireysel pişmanlığı sağlayıcı çözüme ulaşmaktır. 
Yöntem, birden fazla kriterin dikkate alınarak alternatifler arasında bir sıralama 
ve seçim yapılmasını gerektirmektedir. (Opricovic ve Tzeng, 2004:447) 

 



687 
 

687 

VIKOR yönteminin aşamaları aşağıda verilmiştir. 

1. Aşama: Alternatiflerin En İyi En kötü Değerlerinin Hesaplanması  

Her bir değerlendirme kriteri için en iyi 
*( )if ve en kötü ( )if


 değerleri belir-

lenir. i kriteri değerlendirme açısından bir “fayda” anlamında bir kriteri ise, 

1,2,3,....,i n   için ; 
*

if  ve if


 aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. (Dinçer ve 

Görener, 2011:249) 

* maxi j ijf f  , mini j ijf f                               (8) 

2. Aşama: Sj ve Rj Değerlerinin Hesaplanması  

  jS ve jR   j= 1, 2, 3, …, J değeri için hesaplanır.  jS ve jR değerleri, j. alternatif 

için ortalama ve en kötü grup skorlarını gösterilmektedir. 

* *

1

( ) / ( )
n

j i i ij i

i

S w f f f f 



                              (9) 

* *max ( ) / ( )j i i ij iR w f f f f                               (10) 

Burada iw  karar vericiler için, göreli ağırlıkları gösteren kriter ağırlıklarını ifade 

etmektedir. 

3. Aşama: Qi Değerinin Hesaplanması 

 Her bir değerlendirme birimi için iQ değerleri hesaplanır. 

* *

* *

( ) (1 ).( )i i
i

v S S v R R
Q

S S R R 

  
 

 
                                        (11) 

4. Aşama: Küçükten Büyüğe Doğru Sıralama 

Elde edilen iS , iR , iQ  değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanarak alter-

natifler arasındaki sıralama elde edilmiş olur. En küçük iQ değerine sahip alter-

natif, alternatifler grubu içindeki en iyi seçenek olarak kabul edilir. (Gül vd., 
2012:11) 
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5. Aşama: Koşullar ve Karar 

Sonucun geçerliliği için iki koşul sağlanmalıdır. Bu koşullar sağlandığında, mini-
mum Q  değerine sahip alternatif, en iyi veya en uygun olarak nitelendirilebilir. 

Koşul 1 (C1)  -  Kabul edilebilir avantaj: En iyi ve en iyiye en yakın seçenek 
arasında belirgin bir fark olduğunu ifade eder. 

2 1( ) ( ) ( )Q P Q P D Q        

 (12) 

Koşul 2 (C2) - Kabul edilebilir istikrar: En iyi Q değerine sahip 1P  alternatifi S ve 

R değerlerinin az bir tanesinde en iyi skoru elde etmiş olmalıdır. Belirtilen iki 
koşuldan bir tanesi sağlanamazsa uzlaşık çözüm kümesi şu şekilde önerilir: 

-  2. koşul sağlanmıyorsa 1P   ve  2P  alternatifleri, 

- 1. koşul sağlanmıyorsa  1P , 2P  , ……, mP  alternatifleri  Q( mP )  -  Q( 1P ) ≥ D(Q) 

eşitsizliği dikkate alınarak ifade edilir. 

4. UYGULAMA 

Çalışmada kullanılan finansal oranlar aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Finansal Oranlar ve Kodları 

KOD ORAN 

ROA Net Kar / Toplam Aktif 

ROE Net Kar / Özkaynaklar 

ROS Net Kar / Net Satışlar 

CO Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 

FKO Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar 

4.1. TOPSIS YÖNTEMİ İLE FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

1. Aşama: TOPSIS yöntemi uygulanırken ilk aşamada Standart Karar Matrisi (A) 
oluşturulmuştur (Tablo 2). Standart karar matrisi satırlarında firmalar, sütun-
larında ise finansal oranlar yer almaktadır. 
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Tablo 2: Standart Karar Matrisi (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aşama: Aşağıda formül yardımıyla (formül 1) standart karar matrisindeki 
değerler kullanılarak rij değerleri hesaplanmıştır.  

Tablo 3: Normalize Edilmiş Karar Matrisi (R) 

 ROA ROE ROS CO FKO 

ALCATEL 0,020 0,0379 0,0056 0,1007 0,4021 

ARENA 0,1923 0,3397 0,0166 0,1051 0,3406 

ARMADA 0,1692 0,3060 0,0183 0,0975 0,3870 

DATAGATE 0,1017 0,4515 0,0096 0,0982 0,3788 

DESPEC 0,5917 0,3769 0,0653 0,2378 0,1548 

ESCORT 0,0452 0,0092 0,8465 0,0617 0,2267 

İNDEKS 0,115 0,3129 0,0130 0,0843 0,4167 

KAREL 0,2057 0,2018 0,0838 0,1353 0,2515 

LİNK 0,4359 0,1990 0,4711 0,7530 0,0509 

LOGO 0,5367 0,4980 0,2165 0,1400 0,1934 

NETAŞ 0,1151 0,1234 0,0413 0,1200 0,2634 

PLASTİKKART 0,157 0,0423 0,0228 0,5222 0,0841 

3. ve 4. Aşama: Aşağıda verilen Tablo 4’te her bir finansal oranın ağırlıkları yer 
almaktadır.  

 ROA ROE ROS CO FKO 

ALCATEL 0,0047 0,0512 0,0051 1,4244 0,7793 

ARENA 0,0444 0,4583 0,0150 1,4867 0,6601 

ARMADA 0,0390 0,4128 0,0164 1,3791 0,7500 

DATAGATE 0,0234 0,6089 0,0087 1,3897 0,7340 

DESPEC 0,1365 0,5084 0,0586 3,3635 0,3000 

ESCORT 0,0104 0,0125 0,7591 0,8728 0,4393 

İNDEKS 0,0265 0,4221 0,0117 1,1931 0,8074 

KAREL 0,0474 0,2722 0,0752 1,9148 0,4875 

LİNK 0,1005 0,2684 0,4224 10,6503 0,0987 

LOGO 0,1238 0,6717 0,1942 1,9805 0,3749 

NETAŞ 0,0265 0,1665 0,0371 1,6979 0,5105 

PLASTİKKART 0,0362 0,0571 0,0205 7,3869 0,1630 
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Tablo 4: Kriterlerin Ağırlık Değerleri 
ÖLÇÜTLER KRİTERLER AĞIRLIK 

ROA Net Kar / Toplam Aktif 0,25 
ROE Net Kar / Özkaynaklar 0,25 
ROS Net Kar / Net Satışlar 0,20 

CO 
Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Bor-
çlar 

0,15 

FKO Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar 0,15 

Tablo 5’te yer alan ağırlıklandırılmış normalize edilmiş karar matrisi, Tablo 
3’teki normalize edilmiş karar matrisinin (R) sütunlarındaki değerler ile Tablo 
4’teki kriterlerin ağırlık değerleri çarpımı ile oluşturulmuştur. 

Tablo 5: Ağırlıklandırılmış Normalize Edilmiş Karar Matrisi 
 ROA ROE ROS CO FKO 

ALCATEL 0,0005 0,0009 0,0011 0,0151 0,0603 

ARENA 0,0048 0,0084 0,0033 0,0157 0,0511 

ARMADA 0,0042 0,0075 0,0036 0,0146 0,0580 

DATAGATE 0,0025 0,0112 0,0019 0,0147 0,0568 

DESPEC 0,0147 0,0094 0,0130 0,0356 0,0232 

ESCORT 0,0011 0,0002 0,1693 0,0092 0,0340 

İNDEKS 0,0028 0,0078 0,0026 0,0126 0,0625 

KAREL 0,0051 0,0050 0,0167 0,0203 0,0377 

LİNK 0,0108 0,0049 0,0942 0,1129 0,0076 

LOGO 0,0134 0,0124 0,0433 0,0210 0,0290 

NETAŞ 0,0028 0,0030 0,0082 0,0180 0,0395 

PLASTİKKART 0,0039 0,0010 0,0045 0,0783 0,0126 

A+ 0,0147 0,0124 0,1693 0,1129 0,0076 

A- 0,0005 0,0002 0,0011 0,0092 0,0625 

Tablo 5’te ideal (A+) ve negatif ideal (A-) çözüm setleri de yer almaktadır. A+ seti 
için matrisin her bir sütununun en büyük değeri, A- seti için ise matrisin her bir 
sütununun en küçük değeri alınmıştır. 

5. Aşama: Burada (5) ve (6) numaralı formüller yardımıyla her bir karar nok-
tasının pozitif-ideal çözümünden olan mesafesi (S+) ve negatif-ideal çözümünden 
olan mesafesi (S-) hesaplanmıştır. Hesaplamanın yapıldığı Tablo 6 aşağıda 
gösterilmiştir: 
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Tablo 6: Pozitif ve Negatif İdeal Çözüme Olan Mesafe 

 

 

 

 

 

 
6. Aşama: Burada (7) numaralı formül ile firmalar için ideal çözüme göreli 
yakınlık değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler Tablo 7’de 
gösterilmektedir. 

Tablo 7: İdeal Çözüme Göreli Yakınlık Değerleri 
FİRMA DEĞER SIRALAMA 
LİNK 0,665277815 1 
ESCORT 0,611101191 2 
PLASTİKKART 0,335392118 3 
LOGO 0,268926604 4 
DESPEC 0,227988048 5 
KAREL 0,149982859 6 
NETAŞ 0,119749154 7 
ARENA 0,076033061 8 
DATAGATE 0,064207715 9 
ARMADA 0,052853035 10 
İNDEKS 0,041516431 11 
ALCATEL 0,030116332 12 

İdeal çözüme göreli yakınlık değerlerine bakıldığında firmalarda en iyi perfor-
mansı (0,665) ile LİNK firmasının gösterdiği görülmektedir.  

4.2. VIKOR YÖNTEMİ İLE FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tablo 2’de yer alan veriler kullanılarak VIKOR yönteminin adımları takip 
edilerek firmaların sıralaması oluşturulmuştur. 

1. Aşama: Her kriter için en iyi (fi*) ve en kötü (fi-) değerler belirlenir. Belirlenen 
değerler Tablo 8’de görülmektedir. 

Tablo 8: Her Kriter İçin fi* ve fi- Değerleri 
Kriterler EN İYİ (fi*) EN KÖTÜ  (fi-) 

ROA 0,136455 0,004677 

ROE 0,671702 0,01252 

ROS 0,759055 0,005095 

CO 10,65034 0,872759 

FKO 0,09869 0,807437 

S S+ S- 

S1 0,202413 0,006285 

S2 0,19748 0,016251 

S3 0,199467 0,011131 

S4 0,200583 0,013763 

S5 0,175033 0,05169 

S6 0,108555 0,17058 

S S+ S- 

S7 0,202546 0,008773 

S8 0,18141 0,032009 

S9 0,075568 0,150196 

S10 0,157449 0,057918 

S11 0,190249 0,025881 

S12 0,169145 0,085358 
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 2. Aşama: Her bir kriter için en iyi 
*( )if ve en kötü ( )if


değerler be-

lirlendikten sonra her bir alternatifin Sj ve Rj değerleri formül 9 ve 10 yardımıyla 
hesaplanmış ve aşağıda gösterilmektedir. 

Tablo 9: Sj ve Rj Değerleri 
 Sj  Rj 

ALCATEL 10,05162 ALCATEL 9,225922 

ARENA 9,651869 ARENA 9,163672 

ARMADA 9,718927 ARMADA 9,271246 

DATAGATE 9,551562 DATAGATE 9,260678 

DESPEC 7,949262 DESPEC 7,286833 

ESCORT 10,22222 ESCORT 9,777577 

İNDEKS 9,855349 İNDEKS 9,457195 

KAREL 9,519223 KAREL 8,735555 

LİNK 0,775887 LİNK 0,403296 

LOGO 8,97123 LOGO 8,669848 

NETAŞ 9,877724 NETAŞ 8,952481 

PLASTİKKART 4,652548 PLASTİKKART 3,263482 

3. Aşama: Daha sonra 11 numaralı formül yardımıyla Qj değerleri belirlenmiştir. 
Burada Qj’nin hesaplanmasında kullanılan v maksimum grup faydasını sağlayan 
strateji için ağırlık değeri 0,5 olarak alınmıştır. 

Tablo 10: Qj Değerleri 
 Qj 

ALCATEL -0,020393686 

ARENA -0,00255502 

ARMADA -0,000366746 

DATAGATE 0,007928333 

DESPEC -0,012540803 

ESCORT 0 

İNDEKS 0,002330424 

KAREL -0,01836863 

LİNK 0 

LOGO 0,007132255 

NETAŞ -0,025774042 

PLASTİKKART -0,052638988 
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4. Aşama: Elde edilen , ,j j jS R Q  değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanmış 

ve aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 11: Sj, Rj ve Qj Değerleri Küçükten Büyüğe Sıralanması 
Sj Sıralama Rj Sıralama Qj Sıralama 
0,775887 LİNK 0,403296 LİNK -0,05264 PLASTİKKART 
4,652548 PLASTİKKART 3,263482 PLASTİKKART -0,02577 NETAŞ 
7,949262 DESPEC 7,286833 DESPEC -0,02039 ALCATEL 
8,97123 LOGO 8,669848 LOGO -0,01837 KAREL 
9,519223 KAREL 8,735555 KAREL -0,01254 DESPEC 
9,551562 DATAGATE 8,952481 NETAŞ -0,00256 ARENA 
9,651869 ARENA 9,163672 ARENA -0,00037 ARMADA 
9,718927 ARMADA 9,225922 ALCATEL 0 LİNK 
9,855349 İNDEKS 9,260678 DATAGATE 0 ESCORT 
9,877724 NETAŞ 9,271246 ARMADA 0,00233 İNDEKS 
10,05162 ALCATEL 9,457195 İNDEKS 0,007132 LOGO 
10,22222 ESCORT 9,777577 ESCORT 0,007928 DATAGATE 

SONUÇ 

Bu çalışmada bilişim sektöründeki firmaların finansal performansları çok kriterli 
karar verme yöntemlerinden TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile değerlendirilmiş-
tir. İki farklı çok kriterli karar verme yöntemi kullanılarak yöntemlerin ve sonuç-
ların kıyaslanması hedeflenmiştir. TOPSIS yönteminde bulunan sonuçlar daha 
güvenilir iken, VIKOR yöntemi ile yapılan sonuçlar kabul edilebilir avantaj ve ka-
bul edilebilir istikrar koşullarının sağlanamaması nedeniyle TOPSIS yöntemi ile 
kıyaslandığında sağlıklı ve güvenilir değildir. Örneğin TOPSIS yönteminde en iyi 
alternatif olarak LİNK firması yer alırken, VIKOR yönteminde bu firma sekizinci 
sırada yer almıştır. Çalışma bilişim alanında yapılacak sonraki çalışmalara örnek 
olabilecek niteliktedir. Farklı yöntemlerin karşılaştırılması ile literatürdeki yön-
temlerin kullanımına faydalı olacaktır. 
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TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 
BANKACILIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KALKINMA ALGISI ANALİZİ 

Yrd. Doç. Dr. Meltem OKUR DİNÇSOY* 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, 2015-2016 eğitim öğretim dönemi Trakya Üniversitesi (T.Ü) Uy-
gulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) Bankacılık Bölümü öğrencilerinin 
kalkınma algıları analiz edilmiştir ve anlamlı farklılıklar olup olmadığı test 
edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere 217 adet yüz yüze anket çalışması 
uygulanmıştır ve 12 tanesi Likert tipi olmak üzere toplam 38 soru sorulmuştur. 
Verilen cevapların analizinde SPSS 17.0 (Statistical Packet for Social Scieces) 
programı kullanılarak Ki-Kare Bağımsızlık, Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U 
testleri uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre öğrencilerin cinsiyetlerine ve sınıf 
seviyelerine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ki-Kare test sonuçlarına 
göre, öğrencilerin cinsiyet değişkeni ile ekonomik gidişat ve sektör yatırım 
tercihleri; farklı sınıf seviyeleri ile geçim sıkıntısı çekip çekmeme, ekonomik sis-
temlere olan bakış açıları, yabancı sermayeye bakış açıları ve kalkınmada 
kamu/özel kesim katkısı hakkındaki görüşleri bakımından anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur. Kruskal Wallis test sonuçlarına göre, öğrencilerin farklı sınıf se-
viyeleri ile mali destekleri, mekânsal planlamayı ve Ar-Ge yatırımlarını önem-
semeleri açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca, Mann-Whitney U 
sonuçlarına göre, öğrencilerin cinsiyet değişkeni ile çevre duyarlılığı ve kültürel 
& sosyal gelişmeyi önemsemeleri bakımından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 
Sonuç olarak, öğrencilerin bazı kalkınma kavramları ve ekonomiye bakış açıları 
bakımından sınıf seviyesinin ve cinsiyetin etkili olduğu tespit edilirken, gelir, yaş, 
program (I. ve II öğretim programı) ve bölüm memnuniyeti gibi değişkenler 
açısından öğrenciler arasında anlamlı farklılıkların olmadığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Algı, Bankacılık, Öğrenci, SPSS 

ANALYSIS OF DEVELOPMENTAL PERCEPTION OF STUDENTS IN THE 
DEPARTMENT OF BANKING, APPLIED SCIENCES, TRAKYA UNIVERSITY  

ABSTRACT 

In this study, developmental perceptions of the students of Banking Department 
of Faculty of Applied Sciences in Trakya University between 2015 and 2016 were 
analysed for any significant differences. For this purpose, 217 face-to-face sur-
veys were applied to the students and, 38 questions in total (12 of them Likert 
type) were asked. Chi-Square Independence, Kruskal Wallis and Mann-Whitney 
U tests were applied by using the SPSS 17.0 (Statistical Packet for Social Sciences) 
program. Chi-Square test results indicated that significant differences were 
found for the students' gender variables in terms of economic trends and sector 
investment preferences, and for different grade levels in terms of the points of 
view on economic systems, the perspective of foreign capital and the contribu-
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tion of public/private sectors to the development. Also, Kruskal Wallis test re-
sults showed that there are significant differences for different grade levels in 
terms of students' financial support, spatial planning and R&D investments. Fur-
thermore, according to Mann-Whitney U results, there are significant differences 
for gender variables in terms of students' perceptions of environmental sensitiv-
ity and cultural & social development. As a result, it was observed that there are 
no meaningful differences among the students in terms of some variables such 
as income, age, educational program (Formal and evening education) and de-
partment satisfaction, while grade level and gender variables were significantly 
influential on some development concepts and economics viewpoints of stu-
dents. 

Key words: Development, Perception, Banking, Student, SPSS 

1. GİRİŞ 

T.Ü. UBYO Bankacılık Bölümü finans ve bankacılık sektörünün ihtiyacına yönelik, 
ekonomi bilgi düzeyi yüksek, leasing, faktöring, menkul kıymet ve portföy yöne-
timi gibi konularda nitelikli elemanlar yetiştirilmeyi amaçlayan bir bölümdür 
(UBYO, 2017). Literatürde, farklı üniversitelerde benzer vizyon ve misyon 
çerçevesinde faaliyette bulunan bankacılık ve bankacılıkla ilgili bölümlerde 
eğitim alan öğrencileri kapsayan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışma-
ların bir kısmı Yüksekokul ve MYO öğrencileri üzerine yapılan çalışmalar olup 
genelde finansal okuryazarlık, girişimcilik, kredi kartı kullanımı gibi bazı önemli 
konuları araştırdığı görülmüştür. Bu alanda yapılan çalışmaların bazıları aşağıya 
çıkarılmıştır. 

Erek ve Kurt (2011), üniversite öğrencilerinin ekonomi okuryazarlıklarının be-
lirlenmesi amacıyla 355 üniversite öğrencisi üzerine yaptıkları çalışmada 
ekonomi okur-yazarlığı ölçeği geliştirmeyi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda 
ölçeğin geçerliği, ayırt edici geçerlik, kapsam geçerliği ve faktör analizine göre 
ölçeğin ekonomik akılcılık, ekonomi bilgisi, bireysel ekonomi planlama ve top-
lumsal ekonomik yansımalar olmak üzere çeşitli yapılar sergilediği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi amacıyla 
Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine bir anket uygulanarak öğrencilerin finansal 
okuryazarlık düzeyleri farklı demografik özelliklerine bakılarak analiz 
edilmiştir. Çalışmaya göre erkek öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyi kadın 
öğrencilere nazaran daha yüksek olduğu ve bu sonuçta internet bankacılığı ve 
kredi kartı kullanımının öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinde etkili 
olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin en çok bilgiye sahip oldukları alanın bi-
reysel bankacılık, en az bilgiye sahip oldukları alanın ise yatırım konusu olduğu 
tespit edilmiştir (Kılıç, Ata  & Seyrek, 2015: 129).  

Celal Bayar Üniversitesi UBYO, Salihli Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Fen-
Edebiyat Fakültesinden sadece Matematik Bölümü öğrencileri arasından 
rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak 234 öğrenciye anket uygulanmıştır. Ün-
iversitedeki iki yıllık ve dört yıllık okullarda okuyan öğrencilerin girişimcilik 
ilgilerini ve yeterliliklerini analiz etmek amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda 
cinsiyet faktörünün, girişimciliğin alt boyutları üzerindeki etkisinin anlamlı 
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olmadığı tespit edilirken üniversitelerin girişimciliğin alt boyutları üzerindeki 
etkisinin yalnızca liderlik yönlü ve gelecek odaklı alt boyutlar bakımında anlamlı 
olduğu tespit edilmiştir (Bilge & Bal, 2012: 131). 

Üniversite öğrencilerinin kredi kartı sahipliğinin etkenlerini belirlemek ve analiz 
etmek amacıyla farklı üniversitelerdeki MYO okullarının çeşitli programlarında 
okuyan 1395 öğrenciye anket düzenlenmiştir. Yapılan bu çalışmada üniversite 
öğrencilerinin demografik ve sosyoekonomik düzeylerinin kredi kartı sahipliği 
üzerindeki etkileri Logit modeline göre analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda 
üniversite öğrencilerinin kredi kartına sahip olmada sosyoekonomik ve demo-
grafik faktörlerin önemli oldukları belirlenmiştir (Keskin & Koparan, 2010: 
112,116).  

Kalkınma kavramı zaman, durum ve mekana bağlı olarak farklı perspektifler 
içerebilir ve yalnızca üretim ve milli gelir artışı değil, aynı zamanda sosyo-kültü-
rel yapının ve ülke genelindeki refahın artmasıyla da değerlendirilmelidir 
(Dinçsoy, 2015: 84). Desmet ve Rossi-Hansberg (2014), gelişimin yerden yere 
farklılık gösterebileceğini vurgularken lokasyon, ticaret, yatırım ve teknolojinin 
kalkınmadaki önemini vurgulamıştır. Bu çalışmada, YO düzeyinde bankacılık 
bölümünde eğitim alan T.Ü. öğrencilerinin, aldıkları eğitimin haricinde, 
ekonomiye ve bazı kalkınma kavramlarına bakış açılarında farklı bir değişkenin 
etkili olup olmadığı çeşitli analiz edilecektir. 

2. ÇALIŞMANIN AMACI 

Bu çalışma, ilk olarak Trakya Üniversitesi (T.Ü.) İİBF İktisat öğrencileri için uy-
gulanmış olup öğrencilerin kalkınma algılarında, eğitim düzeyleri kadar demo-
grafik özellikleri bakımından da (cinsiyet ve gelir gibi) anlamlı farklılıklar olduğu 
tespit edilmiştir (Okur Dinçsoy & Taşdemir: 2016: 329-331). Bu çalışmanın 
amacı ise verdiği eğitim denkliği bakımından iktisat bölümüne yakın olan ve dört 
yıllık lisans düzeyinde çeşitli iktisat dersleri alan T.Ü. UBYO Bankacılık Bölümü 
öğrencilerin yaş, gelir, cinsiyet, bölüm, sınıf ve öğrenim programı gibi değişken-
lere göre kalkınma kavramlarına ve ekonomiye bakış açılarında anlamlı 
farklılıkların olup olmadığının test edilmesidir. 

3. ARAŞTIRMANIN VERİLERİ 

T.Ü. UBYO bünyesinde 2016 yılı itibariyle iki bölümde toplam 1380 öğrenci olup 
bunların yaklaşık 700’ü bankacılık öğrencisidir (UBYO, 2016: 11). Araştırmaya 
113’ü kadın ve 104’ü erkek olmak üzere toplam 217 bankacılık öğrenci 
katılmıştır. Bu öğrencilerin 121’i birinci ve 96’sı ikinci öğretim öğrencisidir. 
Katılımcıların 21’i birinci sınıf, 93’ü ikinci sınıf, 67’si üçüncü sınıf ve 36’sı dördü-
ncü ve yukarı sınıflardan oluşmuştur. Ayrıca katılımcıların aylık gelirler dağılımı; 
300 TL ve aşağısı olan 17, 301 TL ile 500 TL arasında 77, 501 TL ile 800 TL 
arasında 72, 801 TL ile 1100 TL arasında 36 ve 1100 TL’den yukarı 15 öğrencidir. 

Katılımcılara sorulan sorular özet olarak: Yeni fikirlere açık ve girişimci bir ruha 
sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?, Bölümünüzden memnun musunuz? Son 
yıllarda (son 5 yıl) Türk ekonomisinin gidişatını nasıl buluyorsunuz?, Geçim 
sıkıntısı çekiyor musunuz? Ekonomik sistemlerden hangisinin daha iyi olduğunu 
düşünüyorsunuz?, Ekonomik kalkınmaya nereden başlanmalı?, Ülkemizde 
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yabancı sermayeye karşı mısınız?, Ülkemizde tarıma verilen destekleri yeterli 
buluyor musunuz?, Ülkemizde sanayiye verilen destekleri yeterli buluyor musu-
nuz?, Asgari ücretin kaç lira olduğunu biliyor musunuz?, Türkiye'de asgari ücret 
en az ne kadar olmalıdır?, Ülkemiz için Bölgesel Kalkınmanın ve Bölgesel Gelir 
Dağılımı Adaletinin önemli olduğunu düşünüyor musunuz?, Ülkemizde gelir 
dağılımının yeterince adil olduğunu düşünüyor musunuz?, Türkiye'de yatırım 
yapmak isteseniz hangi sektörü tercih edersiniz?, Bir ülkenin kalkınmasında 
kamu kuruluşları mı, yoksa özel kuruluşlar mı daha etkilidir?, Türkiye uzun 
vadeli enerji ihtiyacını karşılamak için hangi enerji kaynaklarına ağırlık ver-
melidir?, Hangi kuruluşların verdikleri sosyo-ekonomik destekleri daha önemli 
görüyorsunuz?, Devlet/özel kurum ve/veya kuruluşlarının hangisinin daha fazla 
kalkınmaya ve gelir dağılımı adaletine katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz?, 
Ülkelerin kalkınmasında devlet desteklerinin hangi alanlarda (Mali Destekler, 
Mekânsal Planlama, Çevre Duyarlılığı, Sektörler arası İşbirliği, Sanayinin 
Gelişmesi, Tarımın Gelişmesi, Turizmin Gelişmesi, Yatırımların Artırılması, 
Kültürel ve Sosyal Gelişme, Eğitim Olanaklarının Gelişmesi, Bölgesel Markalar 
Yaratılması ve Ar-Ge Yatırımları) verilmesinin daha önemli olduğunu 
düşünüyorsunuz (Kesinlikle Katılmıyorum: Tamamen Önemsiz; Kesinlikle 
Katılıyorum: Tamamen önemli)? 

4. BULGULAR 

Ki-Kare Bağımsızlık testleri sonucunda anlamlı çıkan değişkenlere ait hipotez 
testleri ve çıktı tabloları aşağıda detaylı olarak verilmiştir. 

H1: Cinsiyet değişkeni ile ekonomik gidişat hakkındaki görüşler arasında anlamlı 
bir farklılık yoktur (Tablo 1). 

Tablo 1: Son yıllarda (son 5 yıl) Türk ekonomisinin gidişatını nasıl 
buluyorsunuz? 

   Ekonomi Gidişat 

Total 
Crosstab   

İyiye 
gidiyor 

Kötüye 
gidiyor 

Ne iyi ne 
kötü 

Fikrim 
yok 

Cinsiyetiniz 

Kadın 
Count 12 31 58 12 113 

%  10,6% 27,4% 51,3% 10,6% 100,0% 

Erkek 
Count 27 41 29 7 104 

%  26,0% 39,4% 27,9% 6,7% 100,0% 

Total 
Count 39 72 87 19 217 

%  18,0% 33,2% 40,1% 8,8% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 17,798a 3 ,000 

Likelihood Ratio 18,126 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 15,104 1 ,000 

N of Valid Cases 217   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,11. 
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H2: Cinsiyet değişkeni ile yatırım yapılacak sektör tercihleri hakkındaki görüşler 
arasında anlamlı bir farklılık yoktur (Tablo 2). 

Tablo 2: Türkiye'de yatırım yapmak isteseniz hangi sektörü tercih edersiniz? 
   Yeni Yatırım Sektör Tercihi 

Total 
Crosstab   Tarım Hizmet Diğer Sanayi Eğitim Finans-Banka 

Cinsiyetiniz 

Kadın 
Count 9 46 3 11 19 25 113 

%  8,0% 40,7% 2,7% 9,7% 16,8% 22,1% 100,0% 

Erkek 
Count 11 51 8 15 6 13 104 

%  10,6% 49,0% 7,7% 14,4% 5,8% 12,5% 100,0% 

Total 
Count 20 97 11 26 25 38 217 

% 9,2% 44,7% 5,1% 12,0% 11,5% 17,5% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,545a 5 ,019 

Likelihood Ratio 14,019 5 ,015 

Linear-by-Linear Association 6,625 1 ,010 

N of Valid Cases 217   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,27. 

H3: Farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin geçim sıkıntısı çekip çekmeme ko-
nusunda anlamlı bir farklılık yoktur (Tablo 3). 



700 
 

Tablo 3: Geçim sıkıntısı çekiyor musunuz? 
   Geçim Sıkıntısı 

Total 
Crosstab   Evet Hayır Kısmen 

Sınıfınız 

1 
Count 10 8 3 21 

%  47,6% 38,1% 14,3% 100,0% 

2 
Count 22 43 28 93 

%  23,7% 46,2% 30,1% 100,0% 

3 
Count 8 25 34 67 

%  11,9% 37,3% 50,7% 100,0% 

4 
Count 10 14 12 36 

%  27,8% 38,9% 33,3% 100,0% 

Total 
Count 50 90 77 217 

%  23,0% 41,5% 35,5% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,221a 6 ,006 

Likelihood Ratio 17,963 6 ,006 

Linear-by-Linear Association 5,185 1 ,023 

N of Valid Cases 217   

a. 1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,84. 

H4: Farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin ekonomik sistemlere olan bakış 
açıları arasında anlamlı bir farklılık yoktur (Tablo 4). 
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Tablo 4: Ekonomik sistemlerden hangisinin daha iyi olduğunu düşünüyor-
sunuz? 

   Ekonomik Sistemler 

Total 
Crosstab   Sosyalist Liberal Karma 

Fikrim 
yok 

Komünist Kapitalist İslam 

Sınıfınız 

1 
Count 2 9 6 3 1 0 0 21 

%  9,5% 42,9% 28,6% 14,3% 4,8% ,0% ,0% 100,0% 

2 
Count 34 9 14 22 4 7 3 93 

%  36,6% 9,7% 15,1% 23,7% 4,3% 7,5% 3,2% 100,0% 

3 
Count 18 12 14 13 7 1 2 67 

%  26,9% 17,9% 20,9% 19,4% 10,4% 1,5% 3,0% 100,0% 

4 
Count 13 5 9 2 2 1 4 36 

%  36,1% 13,9% 25,0% 5,6% 5,6% 2,8% 11,1% 100,0% 

Total 
Count 67 35 43 40 14 9 9 217 

%  30,9% 16,1% 19,8% 18,4% 6,5% 4,1% 4,1% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 36,622a 18 ,006 

Likelihood Ratio 36,469 18 ,006 

Linear-by-Linear Association ,093 1 ,761 

N of Valid Cases 217   

a. 14 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,87. 

H5: Farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin yabancı sermayeye bakış açıları 
arasında anlamlı bir farklılık yoktur (Tablo 5). 
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Tablo 5: Ülkemizde yabancı sermayeye karşı mısınız? 
   Yabancı Sermaye 

Total 
Crosstab   Evet Hayır Kısmen 

Sınıfınız 

1 
Count 7 14 0 21 

%  33,3% 66,7% ,0% 100,0% 

2 
Count 19 52 22 93 

%  20,4% 55,9% 23,7% 100,0% 

3 
Count 8 47 12 67 

%  11,9% 70,1% 17,9% 100,0% 

4 
Count 1 25 10 36 

%  2,8% 69,4% 27,8% 100,0% 

Total 
Count 35 138 44 217 

%  16,1% 63,6% 20,3% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 17,134a 6 ,009 

Likelihood Ratio 22,473 6 ,001 

Linear-by-Linear Association 9,512 1 ,002 

N of Valid Cases 217   

a. 2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,39. 

H6: Farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin ülkenin kalkınmasına kamu ku-
ruluşlarının mı yoksa özel kuruluşların mı katkısı önemlidir? Sorusuna verilen 
cevaplar arasında anlamlı bir farklılık yoktur (Tablo 6). 
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Tablo 6: Devlet/özel kurum ve/veya kuruluşlarının hangisinin daha fazla 
kalkınmaya ve gelir dağılımı adaletine katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz? 

   Ülke Kalkınmasında Kamu/Özel Ku-
ruluş Katkısı 

Total 
Cross-
tab 

  
Kamu Özel 

İkisi 
de Fikrim yok 

Sınıfınız 1 Count 5 5 8 3 21 

%  23,8% 23,8% 38,1% 14,3% 100,0% 

2 Count 21 20 52 0 93 

%  22,6% 21,5% 55,9% ,0% 100,0% 

3 Count 14 9 44 0 67 

%  20,9% 13,4% 65,7% ,0% 100,0% 

4 Count 6 10 20 0 36 

%  16,7% 27,8% 55,6% ,0% 100,0% 

Total Count 46 44 124 3 217 

%  21,2% 20,3% 57,1% 1,4% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 33,475a 9 ,000 

Likelihood Ratio 19,749 9 ,020 

Linear-by-Linear Association ,095 1 ,758 

N of Valid Cases 217   

a. 6 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum ex-
pected count is ,29. 

Varyansların homojen ve normal dağılım göstermemesi nedeniyle analizlerde 
ilişkisiz ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis H-Testi ve 
katılımcılardan elde edilen cevapların birbirlerinden anlamlı bir şekilde farklılık 
gösterip göstermediğini test etmek için ise Mann Whitney U-Testi kullanılıp 
sonuçların yorumlanmasında 0.05 anlamlılık düzeyi dikkate alınmıştır (Balcı, 
2006 & Büyüköztürk, 2002). İlgili hipotez testleri ve SPSS çıktı tabloları aşağıda 
sırasıyla verilmiştir.  

H7: Farklı sınıf seviyelerine sahip öğrencilerin mali destekleri önemsemeleri 
açısından anlamlı bir farklılık yoktur (Tablo 7). 

H8: Farklı sınıf seviyelerine sahip öğrencilerin mekânsal planlama önemsemeleri 
açısından anlamlı bir farklılık yoktur (Tablo 7). 

H9: Farklı sınıf seviyelerine sahip öğrencilerin Ar-Ge önemsemeleri açısından an-
lamlı bir farklılık yoktur (Tablo 7). 
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Tablo 7: Kruskal-Wallis Test Sonuçları 

 
H10: Cinsiyet değişkeni ile öğrencilerin çevre duyarlılığına önem vermeleri 
düzeyinde anlamlı bir farklılık yoktur (Tablo 8). 

H11: Cinsiyet değişkeni öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişmeye önem verme 
düzeyinde anlamlı bir farklılık yoktur (Tablo 8). 

Tablo 8: Mann-Whitney Test Sonuçları 
Değişkenler Veriler Test Statistics 

 

Cinsiyet N 
Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Mann- 
Whitney 

U 

Wil-
coxon 

W 

Z Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

Çevre 
Duyarlılığı 

Kadın 113 118,27 13364 4829 10289 -2,5 ,013 

Erkek 104 98,93 10289 

Total 217   

Kültürel ve 
Sosyal 
Gelişme 

Kadın 112 117,63 13174,5 4801,5 10261,5 -2,4 ,015 

Erkek 104 98,67 10261,5 

Total 216   

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ki-Kare bağımsızlık test sonuçlarına göre: 

1. Cinsiyet değişkeni ile ekonomik gidişat hakkındaki görüşler arasında an-
lamlı bir farklılık vardır. Erkeklerin %26’sı ekonominin iyiye gittiğini ifade 

Değişkenler Veriler Test İstatistiksi 

 
Sınıfınız N 

Mean 
Rank 

Chi-
Square 

df Asymp. 
Sig. 

Mali 
Destekler 

1 20 113,25 10,453 3 ,015 

2 93 98,77 

3 67 126,22 

4 36 98,03 

Mekânsal 
Planlama 

1 21 98,24 13,104 3 ,004 

2 93 95,08 

3 67 126,85 

4 36 118,01 

Ar-Ge 
 

1 20 84,35 8,198 3 ,042 

2 93 102,11 

3 67 121,06 

4 36 115,04 

Total  216     
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ederken kadınların %27,4’ü kötüye gittiğini ifade etmiştir. Ayrıca kadın-
ların %51,3’ü ne iyi ne kötü olarak belirtmiştir.  

2. Cinsiyet değişkeni ile yatırım yapılacak sektör tercihleri hakkındaki 
görüşler arasında anlamlı bir farklılık vardır. Hem erkek (%49) hem de 
kadın (%40,7) katılımcılar yeni sektör seçiminde yüksek düzeyde hizmet 
sektörünü tercih etmişlerdir. Ayrıca, kadınlar eğitim sektörünü, erkekler de 
finans/banka sektörünü daha yüksek oranda tercih etmiştir. 

3. Farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin geçim sıkıntısı çekip çekmeme ko-
nusunda anlamlı bir farklılık vardır. 1. sınıf öğrencileri en yüksek oranda 
(%47,6) geçim sıkıntısı çektiğini, 2.  sınıf öğrencileri en yüksek oranda 
(%46,2) geçim sıkıntısı çekmediğini ve 3. sınıflar da en yüksek oranda 
(50,7) kısmen geçim sıkıntısı çektiğini belirtmiştir. 

4. Farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin ekonomik sistemlere olan bakış 
açıları arasında anlamlı bir farklılık vardır. 2. ve 4. sınıflar yüksek oranda 
(sırasıyla %36,6 ve %36,1) sosyalist ekonominin, 1. sınıflar çok yüksek 
oranda (%42,9) liberal ekonominin daha iyi olduğunu belirtmişlerdir.  

5. Farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin yabancı sermayeye bakış açıları 
arasında anlamlı bir farklılık vardır. 1. sınıf öğrencilerinin %33,3’ü ve 4. 
sınıf öğrencilerinin ise sadece %2,8’i yabancı sermayeye karşı olduklarını 
belirtmiştir. 3. sınıf öğrencileri en yüksek düzeyde (%70,1) karşı olma-
dıklarını belirtmiştir. 

6. Farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin ülkenin kalkınmasına kamu ku-
ruluşlarının mı yoksa özel kuruluşların mı katkısı önemlidir? Sorusuna ver-
ilen cevaplar arasında anlamlı bir farklılık vardır. Genelde katılımcılar her 
iki kesimin de katkısını önemli bulmuşlardır. Ancak %65,7 ile en yüksek 
orana 3. sınıflar sahiptir.  

Kruskal-Wallis ve Mann Whitney U test sonuçlarına göre: 

7. Farklı sınıf seviyelerine sahip öğrencilerin mali destekleri önemsemeleri 
açısından anlamlı bir farklılık vardır. 1. ve 3. sınıflar daha yüksek oranda 
mali destekleri önemli görmüşlerdir. 

8. Farklı sınıf seviyelerine sahip öğrencilerin mekânsal planlama önemsem-
eleri açısından anlamlı bir farklılık vardır. 3. ve 4. sınıflar daha yüksek 
oranda mekânsal planlamayı önemli görmüşlerdir. 

9. Farklı sınıf seviyelerine sahip öğrencilerin Ar-Ge önemsemeleri açısından 
anlamlı bir farklılık vardır. 2. sınıftan sonra Ar-Ge yatırımlarını önemseme 
derecesi yükselmektedir. 

10. Cinsiyet değişkeni ile öğrencilerin çevre duyarlılığına önem vermeleri 
düzeyinde anlamlı bir farklılık vardır. Kadın katılımcıların çevre duyarlılığı 
erkeklere göre daha yüksektir. 

11. Cinsiyet değişkeni öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişmeye önem verme 
düzeyinde anlamlı bir farklılık vardır. Kadın katılımcıların kültürel ve 
sosyal gelişmeye verdikleri önem erkeklere göre daha yüksektir. 
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Sonuç olarak, öğrencilerin sınıf düzeylerine göre vermiş oldukları cevaplardaki 
anlamlı farklıklarda genel olarak aldıkları derslerin de etkisi olmaktadır. Öğren-
ciler, birinci ve ikinci sınıflarda temel ekonomi ve bölüm derslerini alırken, 
üçüncü sınıftan sonra seçmeli dersler de almaktadırlar. Cinsiyete göre 
farklılıklarda ise erkekler katılımcılar ekonomiyi,  kadın katılımcılar da sosyal ve 
çevresel gelişmelere daha pozitif baktıkları tespit edilmiştir.  
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THE DIFFERENCES BETWEEN FEMALE AND MALE IN REPORTING 
INDIVIDUAL HEALTH STATUS: THE CASE OF TURKEY 

Mehmet Ali Soytaş*                      Gülşah Sedefoğlu† 

 

ABSTRACT 

In this study, socio-economics and demographics variables are used to analyze 
the determinants of self-reported health status using a survey data from Turkey 
for the year of 2012. The data is divided into two groups as female and male to 
see the gender differences along with the general model. According to related 
studies, self-assessed health status of individuals differs from each other based 
on income, education level, age, marital status, etc. In terms of the gender differ-
ences, generally, females tend to report worse self-assessed health scores than 
males. Nevertheless, ordered probit model, in which dependent variable has 
been categorized to quantify the factors affecting different level of individual 
health status, is applied as an econometric approach. Besides, a heterogeneous 
choice model which is an alternative model to deal with parallel regression 
and/or heteroskedasticity problem is employed in the study. Furthermore, 
Bayesian ordered probit model is estimated to see whether Bayesian approach 
might also be a reasonable approach against classical approaches for analyzing 
the determinants of self-reported health status for female and male. Results in-
dicate that there is a significant difference between female and male in self-re-
ported health level when we evaluate the results of the ordered probit, het-
eroskedastic ordered probit and Bayesian ordered probit models. Results also 
inform which econometrics approaches are more applicable to see the effects of 
the variables in self-reported health status. 

JEL Classification: I10, I12, J16, C11, C25 

Keywords: Self-Reported Health Status, Gender Differences, Ordered Probit, 
Heteroskedastic Ordered Probit, Bayesian Ordered Probit 

1. INTRODUCTION 

Gender differences in outcomes such as income inequality, poverty, human 
development have attracted attention of researchers almost in all subjects. The 
results often indicate that the gap between female and male is at a significant 
level. In this study, firstly, we aim to discuss the differences between female and 
male in self reporting health status using variables such as age, education, 
income. In view of the gender differences, literature tells us, generally, female are 
more likely to report worse health status compared to males. This is not just 
because female takes different part in society, have lower income, lower labor 
force participation and social pressure but also having other socio-economic and 
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demographic factors. For this respect, underlying gender differences in self-
reported health (SRH) status with the factors is quite important to contribute 
current literature. SRH, which is a subjective facility, is widely used as a measure 
of health status although some debates are occurred in the literature because of 
its subjectivity. 

Secondly, the objective of the our study is to compare econometric methods 
considering heteroskedasticity and to see how results change when we ignore 
the heteroskedasticity problem in model estimates. In this context, we 
investigate the types of ordered choice models to determine the differences 
between female and male in reporting individual health status for the case of 
Turkey using reported individual health status with a scale as a dependent 
variable. In view of methodology, heterogeneity problem is existed in reporting 
health status since SRH does not externalize the true health status (see 
Hernanadez-Queveda et al., 2005) while some studies are concerned that SRH is 
an objective measure of health (Idler and Benyamini, 1997; Contoyannis et al., 
2004) and useful health indicator (Galagher et al., 2016: 1-2).  Applying more 
objective health measures can deal with bias problem in reporting health status, 
hence generalized ordered probit model and heteroskedastic ordered probit 
model are employed as an classical approach. Bayesian ordered probit model is 
also run to see performances of the models.  

Different studies can be found in the literature regarding to self-reported health 
status. For instance; Tubeuf et al., (2008) emphasises social heterogeneity in self-
reported health status and measurement of inequalities in health. Their results 
indicate that women and old people are more likely to report chronic diseases. 
Yen, Shaw and Yuan (2010) evaluate cigarette smoking and self-reported health 
in China for male and results suggest that heavy smokers are more likely to 
report good health.Tefera et al., (2014) analyze the predictors of health of 
adolescents with self-reported health status as a measure via logistic regression 
and ordinal logistic regression.  The results show that health status of teenagers 
is affected by sex of adolescents, source of drinking water and educational status 
significantly. Caroli and Weber-Baghdiguian (2016) highlight the role of social 
norms relating to self-reported health and gender and findings suggest that 
social norms associated with gender have an important impact in clarifying 
gender differences in health-reporting behaviours. 

This paper is organized as follows: The following section includes the 
introduction. Section 2 presents methodology and in Section 3, the data and 
sampling procedures are introduced. Estimation results are presented in Section 
4. The final section, section 5,  presents the conclusions.  

2. METHODOLOGY 

Qualitative choice models are extremely important in applied micro-
econometrics and used by majority of researchers. Qualitative choice models can 
be divided into two groups considering dependent variable which is character-
ized by two or more than two values. Ordered choice models are types of the 
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qualitive choice models in which dependent variable has an ordinal structure 
and takes at least three options (Arı and Yıldız, 2014:9). 

Ordered probit model, generalized form of the probit model, is one of the ordered 
choice models and dependent variable y* is a nonobservable variable defined by 

 𝑥𝑖
′𝛽 +𝑒𝑖                                     𝑖 = 1,2,3,……𝑛 

where 𝑥𝑖
′𝛽 is a deterministic component and 𝑒𝑖  is an error term. In order to 

observe y* , there is constituted a mechanism as following: 

𝑦∗ 

{
 
 

 
 
−∞ < 𝑦∗ > 𝑐𝑢𝑡1
𝑐𝑢𝑡1 < 𝑦∗ > 𝑐𝑢𝑡2
𝑐𝑢𝑡2 < 𝑦∗ > 𝑐𝑢𝑡3
𝑐𝑢𝑡3 < 𝑦∗ > 𝑐𝑢𝑡4
………
𝑀 < 𝑦∗ > +∞

 

In the ordered probit (also logit) model, the differences between categories of 
the dependent variables should be parallel to each other as an assumption of the 
model. There is suggested some tests to test parallel regression assumption such 
as score test, wald test and other related tests but generally, Wald Chi-Square 
test proposed by Brant (1990) is preferred because the test gives both an overall 
test result that all variables are equal and also tests equality of the parameters 
individually (Long, 1997: 143). However, according to test results, if the 
assumption is violated, results of the estimations is not reliable. Hence, 
alternative models are needed to find correct results. In the literature, after 
rejected the parallel regression assumption, generalized ordered probit (or logit) 
model is suggested as an alternative way.  

The generalized ordered probit model supposes that cut points are same for all 
individuals in the sample (Greene, Hensher, 2010: 209) but however, ignoring 
heterogeneity can lead problems in the model like incorrect standard errors, 
incorrect and biased parameters (Caglayan and Sedefoglu, 2016: 3). 
Nevertheless, heteroskedastic ordered probit model is used instead of the 
ordered probit model to deal with mentioned problems. In other words, 
encountered problems are corrected by heteroskedastic ordered probit model 
in which variance function, σ,  may differ across cases. 

𝜎𝑖 = exp(∑𝑧𝑖𝑗𝛾𝑗)

𝑗

 

In the equation above z is a vector of j values with i observation and contains 
different error variances in the latent variable 𝑦∗. The 𝛾illustrates the effects of 
the 𝑧 on the variance ( Williams, The Stata Journal, 2010: 544). 

For ordered probit model, generally, maximum likelihood method is preferred 
to estimate the parameters in the model. However, there is a developing process 
for estimating parameters and alternative ways are founded. Bayesian ordered 
probit model can be assumed as one of the alternative ways in which Marcov 
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chain algorithms are applied instead of the maximum likelihood method to reach 
posterior distribution of the parameters combining prior distribution and 
likelihood function of the ordered probit model. The general structure of the 
model is as follows: 

𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 ∝ 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑋𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 

where to see whether the chain comes from a covariance stationary process and 
all variables defined in the model are adequate to estimate the posterior 
distribution or not, some tests are suggested and Geweke and Heidelberger 
Welch tests are the most useful to test mentioned assumptions (See Geweke 
1992; Heidelberger and Welch (1983). 

3. DATA AND SAMPLING  

The data employed in this study come from Health Survey conducted by Turkish 
Statistical Institute (TURKSTAT) for the year of 2012. To see the gender 
differences between female and males, the data is reorganized as female and 
male along with general data structure and ordered probit, heteroskedastic 
ordered probit and generalized ordered probit models are implemented to the 
data. 

Dependent variable, health, is consist of five categories as a response of the 
question "what is the status of your health?". Categories are arranged from the 
lowest health status to highest health status by assigning values 1 to very bad, 2 
to bad, 3 to fair, 4 to good and 5 to very good. 

Table 1. Health Reporting Scores 
Scores 1 very 

bad 
2 bad 3 fair 4 good 5 very 

good 
Total 

General       
Percent 
(%) 

0.76 6.26 23.16 56.73 13.10 100 

Frequency 194 1606 5944 14562 3364 25670 
Female       
Percent 
(%) 

0.82 7.54 26.94 53.64 11.06 100  

Frequency 110 1011 3611 7190 1482 13404 
Male       
Percent 
(%) 

0.68 4.85 19.02 60.10 15.34 100 

Frequency 84 595 2333 7372 1882 12266 

According to health reporting scores, the highest score is achieved in the 
response of good and the second is seen in the response of fair while the lowest 
score is obtained in the response of very bad in five categories of health status 
reported by survey respondents in general scores, female and males. When we 
evaluate the female and male responses, females are more likely to report bad 
health status than males having 7.54% with bad, 26.94% with fair response. In 
other words, the percentage of good and very good are higher in males in 
comparison with females. 
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Table 2. Independent Variables 
Variables Description 
Bmi Body Mass Index, number 

Urban Urban 1, others 0 
Employment If working 1, others 0 
Age age15-24 1, others 0 

 age25-34 1, others 0 

 age35-44 1, others 0 

 age45-54 1, others 0 

 age55-64 1, others 0 

 age65-74 1, others 0 

 age75 1, others 0 

Income very poor 1, others 0 

 poor 1, others 0 

 medium 1, others 0 

 rich  1, others 0 

 veryrich  1, others 0 
Education illiterate 1, others 0 

 incomplete 1, others 0 

 primary 1, others 0 

 secondary 1, others 0 

 high school 1, others 0 

 tertiary 1, others 0 

Independent variables are given in Table 2 consist of continuous and dummy 
variables. These variables are body mass index, urban, employment status, age 
with seven categories, income with five categories, education with six categories. 
One of the dummy variables are chosen as basic categories to ignore the dummy 
variable trap. 

4. RESULTS 

In this section, classical form of the ordered probit, generalized ordered probit 
and heteroskedastic ordered probit model results are presented with Bayesian 
approach.  Before estimate the Bayesian ordered probit model, Geweke and 
Heidelberger-Welch Tests are tested to check stability, whether Markov chain 
reaches its convergence, sample is adequate to estimate the parameters or not in 
the model and test results are applicable to apply Bayesian ordered probit model. 
Maximum Likelihood method is used for estimating parameters in classical 
approach and Gibbs sampler is run in order to reach posterior distribution in 
Bayesian approach.  

In Table 3, results of the ordered probit model are presented with general, female 
and male data set. All variables in the model have an effect on reported subjective 
health status with significant level of 1%, 5% and 10%. According to Wald test 
results given as Chi2 Test in the table, parallel regression assumption is rejected 
for defined variables. Rejection of the assumption is referred to use generalized 
ordered probit model. 
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Table 3. Ordered Probit Model 
 General 

Model  
 Coefficients 

for Female 
 Coefficients 

for Male 
 

Independent  
Variables 

Coefficients Chi2 Test 
Results and 
Probabilities 

Coefficients Chi2 Test 
Results and 
Probabilities 

Coefficients Chi2 Test 
Results and 
Probabilities 

Bmi 0.01714*** 
(0.00158) 

116.34 
0.0000 

0.0237*** 
(0.0020) 

134.19 
0.0000 

0.00528** 
(0.0026) 

3.90 
0.0484 

Urban 0.07444*** 
(0.0172) 

18.54 
0.0000 

0.09560*** 
(0.0240) 

15.80 
0.0001 

0.04770* 
(0.0250) 

3.63 
0.0567 

Employed -0.1887*** 
(0.0162) 

134.19 
0.0000 

0.0425 
(0.0273) 

2.41 
0.1206 

-0.1866*** 
(0.0262) 

50.62 
0.0000 

age25_34 0.40268*** 
(0.0260) 

238.78 
0.0000 

0.3337*** 
(0.0356) 

87.87 
0.0000 

0.4685*** 
(0.0398) 

138.08 
0.0000 

age35_44 0.65138*** 
(0.0279) 

542.97 
0.0000 

0.60763*** 
(0.0387) 

246.51 
0.0000 

0.7102*** 
(0.0418) 

287.94 
0.0000 

age45_54 0.89619*** 
(0.0290) 

952.36 
0.0000 

0.9456*** 
(0.04109) 

529.42 
0.0000 

0.8904*** 
(0.0417) 

454.29 
0.0000 

age55_64 1.1541*** 
(0.0313) 

1355.38 
0.0000 

1.2296*** 
(0.0453) 

735.66 
0.0000 

1.1658*** 
(0.0440) 

699.88 
0.0000 

age65_74 1.3891*** 
(0.0357) 

1505.71 
0.0000 

1.4803*** 
(0.0517) 

818.34 
0.0000 

1.4140*** 
(0.0508) 

774.13 
0.0000 

age75 1.6724*** 
(0.0427) 

1530.04 
0.0000 

1.7194*** 
(0.0601) 

815.88 
0.0000 

1.7514*** 
(0.0622) 

791.83 
0.0000 

poor -0.1331*** 
(0.0309) 

18.49 
0.0000 

-0.14590*** 
(0.0416) 

12.25 
0.0005 

-0.1289*** 
(0.0465) 

7.68 
0.0056 

medium -0.1774*** 
(0.0277) 

40.99 
0.0000 

-0.1720*** 
(0.0376) 

20.83 
0.0000 

-0.1925*** 
(0.0412) 

21.80 
0.0000 

rich -0.1842*** 
(0.0284) 

41.88 
0.0000 

-0.2040*** 
(0.0387) 

27.71 
0.0000 

-0.1877*** 
(0.0423) 

19.67 
0.0000 

veryrich -0.2680*** 
(0.0284) 

88.46 
0.0000 

-0.3105*** 
(0.0388) 

63.93 
0.0000 

-0.2737*** 
(0.0425) 

41.47 
0.0000 

highschool 0.1045*** 
(0.0268) 

15.16 
0.0000 

0.1635*** 
(0.0411) 

15.82 
0.0001 

0.1024*** 
(0.0362) 

8.00 
0.0047 

illiterate
  

0.7048*** 
(0.0363) 

376.57 
0.0000 

0.6518*** 
(0.0494) 

173.82 
0.0000 

0.7362*** 
(0.0702) 

109.95 
0.0000 

incomplete 0.4496*** 
(0.0387) 

134.94 
0.0000 

0.4461*** 
(0.0532) 

70.14 
0.0000 

0.4071*** 
(0.0602) 

45.64 
0.0000 

primary 0.31620*** 
(0.0264) 

143.14 
0.0000 

0.3611*** 
(0.0404) 

79.85 
0.0000 

0.2861*** 
(0.0358) 

63.55 
0.0000 

secondary 0.1369** 
(0.0290) 

22.16 
0.0000 

0.1578*** 
(0.0445) 

12.55 
0.0004 

0.1733*** 
(0.0391) 

19.57 
0.0000 

Cut1 -0.17425 
(0.0517) 

 -0.0275 
(0.0700) 

 -0.4000*** 
(0.0823) 

 

Cut2 1.7645 
(0.0528) 

 1.9158 
(0.0719) 

 1.5596*** 
(0.0836) 

 

Cut3 2.9364 
(0.0544) 

 3.1705 
(0.0743) 

 2.6421*** 
(0.0855) 

 

Cut4 4.0547 
(0.0606) 

 4.3712 
(0.0829) 

 3.6491*** 
(0.0937) 

 

Chi2 for all  
variables 

 6719.23***  4014.79***  2626.63*** 
 

N 25670  13404  12266  

LR chi2(18) 
Prob > chi2 

7232.39           
0.0000    

 4378.34 
0.0000 

 2786.67  

Log  
likelihood  

-25570.011               -13430.24  -11979.011  

Pseudo R2        0.1239  0.1402  0.1042  

Note: *,**,*** symbolize the statistical significant with 10%, 5% and 1%. Numbers in parentheses are 
standard errors. 
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Table 4. Generalized Ordered Probit Model 

Note: *,**,*** symbolize the statistical significant with 10%, 5% and 1%. Numbers in parentheses are 
robust standard errors. 

General Model 
N=25670 
Wald chi2(72) = 7003.25 Prob > chi2  = 0.0000 
Log pseudolikelihood = -25414.802 

 Coefficients and Robust Standard Errors 

Independent Variables mleg1 mleg2 mleg3 mleg4 

Bmi 
0.01186*** 
(0.00264) 

0.0217*** 
(0.0020) 

0.01474*** 
(0.0027) 

0.0033 
(0.0057) 

Urban 
0.14655*** 
(0.0263) 

0.0277 
(0.0217) 

0.0624** 
(0.0310) 

0.03212 
(0.0675) 

employed 
-0.0987*** 
(0.0236) 

-0.2381*** 
(0.0208) 

-0.2694*** 
(0.0336) 

-0.3184*** 
(0.0869) 

age25_34 
0.40437*** 
(0.0331) 

0.43716*** 
(0.03927) 

0.15872** 
(0.0707) 

0.1066 
(0.1444) 

age35_44 
0.6365*** 
(0.0377) 

0.7233*** 
(0.0400) 

0.3882*** 
(0.0694) 

0.13042 
(0.1471) 

age45_54 
0.81779*** 
(0.0415) 

0.99572*** 
(0.0401) 

0.6232*** 
(0.0679) 

0.28723** 
(0.1426) 

age55_64 
1.006*** 
(0.0503) 

1.2548*** 
(0.0417) 

0.8582*** 
(0.0691) 

0.5820*** 
(0.1342) 

age65_74 
1.33943*** 
(0.0794) 

1.5071*** 
(0.0467) 

1.0279*** 
(0.0719) 

0.5992*** 
(0.1412) 

age75 
1.6362 
(0.1411) 

1.8331*** 
(0.0577) 

1.3309*** 
(0.0766) 

0.7449*** 
(0.1474) 

poor 
-0.0884** 
(0.0510) 

-0.1327*** 
(0.0388) 

-0.1739*** 
(0.0495) 

-0.1686 
(0.1061) 

medium 
-0.1229*** 
(0.0456) 

-0.1876*** 
(0.0348) 

-0.2386*** 
(0.0449) 

-0.09815 
(0.0909) 

rich 
-0.1363*** 
(0.0460) 

-0.1751*** 
(0.0358) 

-0.2785*** 
(0.0480) 

-0.1394 
(0.1013) 

veryrich 
-0.2060*** 
(0.04517) 

-0.2699*** 
(0.0359) 

-0.3954*** 
(0.0498) 

-0.1568 
(0.1088) 

highschool 
0.07198** 
(0.03610) 

0.1664*** 
(0.0369) 

0.0967 
(0.0678) 

0.2914 
(0.2023) 

illiterate  
0.6898*** 
(0.0769) 

0.7570*** 
(0.0462) 

0.6852*** 
(0.0697) 

0.8276*** 
(0.1981) 

incomplete 
0.3157*** 
(0.0603) 

0.5244*** 
(0.0489) 

0.4764*** 
(0.0744) 

0.7652*** 
(0.2065) 

primary 
0.2346*** 
(0.0382) 

0.3957*** 
(0.0347) 

0.31383*** 
(0.0614) 

0.4986 
(0.1868) 

secondary 
0.1114*** 
(0.0388) 

0.2082*** 
(0.0404) 

0.08608 
(0.0737) 

0.3244 
(0.2059) 

Constant 
0.21652*** 
(0.0814) 

-1.9733*** 
(0.0696) 

-2.4686*** 
(0.1061) 

-3.1959*** 
(0.2587) 
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In Table 4, the highest significant effect is seen in the response of  bad with 
positive sign for the variable of bmi. It means that an increase in bmi causes a 
rise in giving bad health status. Effect of the living urban area is at the highest 
level in the response of very bad with significant positive sign. However, the sign 
of the employed is negative and responders are less likely to report very bad and 
bad health report when they are employed. For the age variables, when people 
are getting older, they are more likely to report worse health status. According 
to the income categories, an increase in income causes an increase in the effect 
of the giving good response with negative sign. In the education variables, people 
who are illiterate are more likely to report good health status.  

Table 5 presents the generalized ordered probit model results with robust 
standard errors for female. According to results, the variable of bmi has a 
positive effect and the highest level is obtained in the response of bad with 
0.02694. The effect of the variable declines towards better health status. Living 
urban area has an increasing effect on self-reported health status with positive 
sign and people who are living in urban area are more likely to report very bad 
response compared with other categories. In six age groups, significant variables 
have positive signs and getting age causes an increase in giving bad response on 
their health satatus. For the income variables, all categorized variables have 
negative signs and effect of the reporting bad health status is higher than other 
categories. Nonetheless, education variables have positive signs and females are 
more likely to report bad health status, but the effect goes down along with 
increasing level of education. 
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Table 5. Generalized Ordered Probit Model for Female 

Note: *,**,*** symbolize the statistical significant with 10%, 5% and 1%. Numbers in parentheses are 
robust standard errors. 

N= 13404 
Wald chi2(72)= 4190.55      Prob > chi2  =  0.0000 
Log pseudolikelihood = -13356.947 
 Coefficients and Robust Standard Errors 

Independent 
Variables 

mleg1 mleg2 mleg3 mleg4 

Bmi 0.02086*** 
(0.00388) 

0.02694*** 
(0.00254) 

0.0218*** 
(0.0033) 

0.0130* 
(0.0069) 

Urban 0.16131*** 
(0.0390) 

0.0649** 
(0.0299) 

0.0732* 
(0.0409) 

0.1253 
(0.0947) 

employed 0.0356 
(0.0412) 

0.03083 
(0.0345) 

0.0612 
(0.0539) 

0.0302 
(0.1348) 

age25_34 0.3508*** 
(0.0465) 

0.3649*** 
(0.05168) 

0.0856 
(0.0960) 

-0.0967 
(0.2083) 

age35_44 0.5616*** 
(0.0544) 

0.68828*** 
(0.0530) 

0.3482*** 
(0.0934) 

0.0354 
(0.2027) 

age45_54 0.8465*** 
(0.0648) 

1.0418*** 
(0.0544) 

0.6547*** 
(0.0919) 

0.1034 
(0.2120) 

age55_64 1.0638*** 
(0.08356) 

1.3238*** 
(0.0583) 

0.9321*** 
(0.0948) 

0.4652 
(0.2024) 

age65_74 1.4885*** 
(0.1564) 

1.6443*** 
(0.0674) 

1.1016*** 
(0.0984) 

0.4604** 
(0.2090) 

age75 1.9146*** 
(0.3256) 

1.91277*** 
(0.0822) 

1.3592*** 
(0.1044) 

0.6600*** 
(0.2169) 

poor -0.0600 
(0.07270) 

-0.1669*** 
(0.0524) 

-0.1558** 
(0.0642) 

-0.16263 
(0.1416) 

medium -0.0644 
(0.0655) 

-0.2086*** 
(0.0474) 

-0.2021*** 
(0.0589) 

-0.1054 
(0.1211) 

rich -0.1018 
(0.0659) 

-0.2191*** 
(0.0488) 

-0.2761*** 
(0.0623) 

-0.12435 
(0.1342) 

veryrich -0.18011*** 
(0.0644) 

-0.34028*** 
(0.0488) 

-0.41087*** 
(0.0644) 

-0.1876 
(0.1478) 

highschool 0.1394** 
(0.0564) 

0.2001*** 
(0.0556) 

0.1832* 
(0.1046) 

0.1410 
(0.2760) 

illiterate
  

0.6263*** 
(0.09632) 

0.6570*** 
(0.0631) 

0.7079*** 
(0.1032) 

0.7495*** 
(0.2758) 

incomplete 0.3234*** 
(0.0839) 

0.5212*** 
(0.0678) 

0.4793*** 
(0.1090) 

0.6342** 
(0.2833) 

primary 0.2840*** 
(0.0596) 

0.4308*** 
(0.0526) 

0.3719*** 
(0.0954) 

0.3355 
(0.2599) 

secondary 0.1003* 
(0.0597) 

0.2364*** 
(0.0603) 

0.1774 
(0.1133) 

0.0957 
(0.2798) 

Constant 0.00472 
(0.1178) 

-2.0815*** 
(0.0937) 

-2.7809*** 
(0.1503) 

-3.36477*** 
(0.3256) 
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In Table 6, generalized ordered probit model results are shown for male data set. 
The highest influence is appraised in the bad response in bmi for male with 
positive sign. For urban area, the biggest value is reached in the category of very 
bad with positive sign. When we interpret the age variables, value of the 
variables are getting higher just as the number of the age increases, specially in 
the category of bad. Income levels have a decreasing effect on the responses of  
health status and the greatest effect is evaluated in the category of bad for male.  

Table 6. Generalized Ordered Probit Model for Male 

Note: *,**,*** symbolize the statistical significant with 10%, 5% and 1%. Numbers in parentheses are 
robust standard errors. 

N= 12266 
Wald chi2(72)=  -11860.539   Prob > chi2  =  0.0000 
Log pseudolikelihood = 0.0000 
 Coefficients and Robust Standard Errors 

Independent 
Variables 

mleg1 mleg2 mleg3 mleg4 

Bmi 0.00209 
(0.00394) 

0.00892*** 
(0.0035) 

0.00216 
(0.0053) 

-0.0073 
(0.0102) 

Urban 0.1294*** 
(0.0359) 

-0.0215 
(0.0319) 

0.0546 
(0.0479) 

-0.0692 
(0.1020) 

Employed 0.01243 
(0.0368) 

-0.2429*** 
(0.0341) 

-0.5387*** 
(0.0546) 

-0.7017*** 
(0.1177) 

age25_34 0.3797*** 
(0.0496) 

0.52361*** 
(0.0623) 

0.4147*** 
(0.1062) 

0.4607** 
(0.2110) 

age35_44 0.6452*** 
(0.0543) 

0.7760*** 
(0.0627) 

0.6098*** 
(0.1057) 

0.3363 
(0.2325) 

age45_54 0.8003*** 
(0.0559) 

1.0008*** 
(0.0605) 

0.6952*** 
(0.0999) 

0.5879*** 
(0.1904) 

age55_64 1.0348*** 
(0.0649) 

1.2898*** 
(0.0607) 

0.8392*** 
(0.0993) 

0.6856*** 
(0.1868) 

age65_74 1.3815*** 
(0.0962) 

1.5232*** 
(0.0672) 

0.9974*** 
(0.1049) 

0.66207*** 
(0.1976) 

age75 1.6495*** 
(0.1652) 

1.9143*** 
(0.0830) 

1.3465*** 
(0.1124) 

0.7394*** 
(0.2115) 

poor -0.13183* 
 (0.0719) 

-0.1055* 
(0.0586) 

-0.1827** 
(0.0783) 

-0.1585 
(0.1621) 

medium -0.1923*** 
(0.0637) 

-0.1736*** 
(0.0519) 

-0.2837*** 
(0.0704) 

-0.0603 
(0.1353) 

rich -0.2010*** 
(0.0643) 

-0.1538*** 
(0.0534) 

-0.2679*** 
(0.0764) 

-0.1296 
(0.1535) 

veryrich -0.2868*** 
(0.0636) 

-0.2504*** 
(0.0542) 

-0.3590*** 
(0.0791) 

-0.0724 
(0.1604) 

highschool 0.0474 
(0.0477) 

0.1803*** 
(0.0499) 

0.0761 
(0.0901) 

0.4816 
(0.3209) 

illiterate
  

0.58475*** 
(0.1651) 

0.79668*** 
(0.0897) 

0.7205*** 
(0.1164) 

1.03510*** 
(0.3269) 

incomplete 0.2510*** 
(0.0920) 

0.4535*** 
(0.0768) 

0.52961*** 
(0.1085) 

0.9857*** 
(0.3304) 

primary 0.1773*** 
(0.0503) 

0.3658*** 
(0.0473) 

0.3252*** 
(0.0813) 

0.7267** 
(0.3059) 

secondary 0.1497*** 
(0.0518) 

0.2373*** 
(0.0547) 

0.0953 
(0.0982) 

0.5834* 
(0.3271) 

Constant 0.4090*** 
(0.1192) 

-1.7469*** 
(0.1108) 

-2.1122*** 
(0.1660) 

-3.0678*** 
 (0.4357) 
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Violating parallel regression assumption allows to use generalized ordered 
choice models as one of the alternative ways to deal with the problem. 
Heterogenous choice model can also be an alternative way behind generalized 
ordered models. As illustrated in Table 8, heteroskedastic ordered probit model 
consists of main and variance functions. Variables violated the assumption of the 
ordered probit model can be identified in the variance function, but the other 
reasonable way to see which variables should be included into the variance 
equation is stepwise selection method. In Table 7, results of the stepwise 
selection method indicate that all variables determined in the main function 
should be specified in the variance function for general model. For female, all 
variables except employed, highschool and secondary; for male, except bmi, 
urban, poor, medium and rich should be get involved in the function. 

Table 7. Stepwise Selection for Variance Equation (with LR Test) 

Results presented in Table 8 show that there is seen considerable differences, 
particularly in signs, between main function and variance function because of 
effects of the heteroskedasticity. In the variance function, significant variables 
have expected signs unlike occured in the main function. For general model, in 
the variance function, an increase in bmi, living urban area and employed have  
negative signs and cause a decrease on reporting good health status. Moreover, 
significant age variables have negative signs which means that people are less 
likely to report good health status when they are getting older. In education 
group, incomplete and primary variables are statistically significant with 
positive signs. Therefore it is possible to remark that increasing level of 
education is inversely proportional to reporting good health status. For female, 
the variable of bmi, urban, age 65-74 and age 75, rich and veryrich are 
statistically significant having negative signs as expected in the variance 
function. For male, the variable of employed and age 75 have a negative impact 
on the good health status although the variable of age 25-34, age 45-54 
highschool, illiterate, incomplete and primary have a positive sign on the good 
health status. 

Variables General 
Model 

Female Male Variables Gen-
eral 
Model 

Fe-
male 

Male 

Bmi  0.0000 0.0000 - poor 0.0000 0.0005 - 
Urban  0.0029 0.0028 - medium 0.0000 0.0026 - 
employed  0.0000 - 0.0000 rich 0.0072 0.0067 - 
age25_34  0.0000 0.0000 0.0000 veryrich 0.0000 0.0000 0.0000 
age35_44  0.0000 0.0000 0.0000 highschool 0.0002 - 0.0076 
age45_54  0.0000 0.0000 0.0000 illiterate 0.0000 0.0000 0.0000 

age55_64  0.0000 0.0000 0.0000 incomplete 0.0000 0.0000 0.0000 
age65_74  0.0000 0.0000 0.0000 primary 0.0000 0.0000 0.0000 
age75  0.0000 0.0000 0.0000 secondary 0.0029 - 0.0008 
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Table 8. Heteroskedastic Ordered Probit Model 
 General 

Model  
 Coefficients 

for Female 
 Coefficients 

for Male 
 

Independent  
Variables 

Main 
Function 

Variance 
Function 

Coefficients Variance 
Function 

Coefficients Variance 
Function 

Bmi 0.01564*** 
(0.0015) 

-0.0025** 
(0.0012) 

0.02100*** 
(0.0019) 

-0.0024 
(0.0015) 

0.00536* 
(0.0027) 

- 

Urban 0.0731*** 
(0.0161) 

-0.0368*** 
(0.0135) 

0.08866*** 
(0.0218) 

-0.0188 
(0.0188) 

0.05038** 
(0.0257) 

- 

employed -0.16609*** 
(0.0160) 

-0.03371*** 
(0.0126) 

0.0350 
(0.0243) 

- -0.1624*** 
(0.0278) 

-0.14084*** 
(0.0203) 

age25_34 0.3600*** 
(0.0272) 

-0.0197 
(0.0206) 

0.2966*** 
(0.0341) 

-0.0335 
(0.0262) 

0.45219*** 
(0.0420) 

0.0568* 
(0.0318) 

age35_44 0.5818*** 
(0.0341) 

-0.00232 
(0.0218) 

0.5364*** 
(0.0419) 

0.0116 
(0.0282) 

0.6987*** 
(0.0472) 

0.04510 
(0.0322) 

age45_54 0.8005*** 
(0.0413) 

0.01937 
(0.0226) 

0.8351*** 
(0.0523) 

-0.00026 
(0.0305) 

0.8930*** 
(0.0514) 

0.06793** 
(0.0319) 

age55_64 1.0332*** 
(0.0501) 

0.01974 
(0.0245) 

1.0857*** 
(0.0634) 

-0.00165 
(0.0346) 

1.1766*** 
(0.0600) 

0.03799 
(0.0337) 

age65_74 1.2558*** 
(0.0597) 

-0.07285*** 
(0.0286) 

1.3129*** 
(0.0746) 

-0.12810*** 
(0.0408) 

1.4512*** 
(0.0716) 

-0.0514 
(0.0396) 

age75 1.5128*** 
(0.0717) 

-0.12124*** 
(0.0345) 

1.5230*** 
(0.0855) 

-0.1665*** 
(0.0478) 

1.8166*** 
(0.0888) 

-0.1164** 
(0.0502) 

poor -0.1130*** 
(0.0290) 

-0.0296 
(0.0241) 

-0.1221*** 
(0.0381) 

-0.0299 
(0.0327) 

-0.1317*** 
(0.0485) 

- 

medium -0.1566*** 
(0.0266) 

-0.0304 
(0.0215) 

-0.1500*** 
(0.0349) 

-0.0417 
(0.0294) 

-0.1977*** 
(0.0434) 

- 

rich -0.1594*** 
(0.0273) 

-0.03394 
(0.0221) 

-0.1726*** 
(0.0361) 

-0.0528* 
(0.0303) 

-0.1903*** 
(0.0443) 

- 

veryrich -0.2365*** 
(0.0282) 

-0.03408 
(0.0222) 

-0.2678*** 
(0.0375) 

-0.0611** 
(0.0301) 

-0.2850*** 
(0.0451) 

0.0154 
(0.0190) 

highschool 0.0908*** 
(0.0237) 

0.03382 
(0.0209) 

0.14166*** 
(0.0363) 

- 0.09417*** 
(0.0356) 

0.05008* 
(0.0282) 

illiterate
  

0.6318*** 
(0.0407) 

0.02875 
(0.0283) 

0.5691*** 
(0.0502) 

0.03543 
(0.0294) 

0.6981*** 
(0.0799) 

0.15304*** 
(0.0541) 

incomplete 0.3999*** 
(0.0384) 

0.0837*** 
(0.0303) 

0.3910*** 
(0.0503) 

0.0368 
(0.0331) 

0.3826*** 
(0.0655) 

0.16515*** 
(0.0470) 

primary 0.2779*** 
(0.0257) 

0.06213*** 
(0.0204) 

0.3126*** 
(0.0380) 

0.0242 
(0.0204) 

0.2721*** 
(0.0368) 

0.0989*** 
(0.0272) 

secondary 0.1215*** 
(0.0259) 

0.0227 
(0.0227) 

0.1365*** 
(0.0394) 

- 0.1737*** 
(0.0387) 

0.04544 
(0.0305) 

Cut1  -0.1475*** 
(0.0483) 

 -0.01998 
(0.0622) 

 -0.4128*** 
(0.0856) 

Cut2  1.5982*** 
(0.0746) 

 1.7036*** 
(0.0943) 

 1.5701*** 
(0.0996) 

Cut3  2.6593*** 
(0.1125) 

 2.8032*** 
(0.1382) 

 2.7058*** 
(0.1279) 

Cut4  3.6620*** 
(0.1534) 

 3.8318*** 
(0.1869) 

 3.7976*** 
(0.1665) 

LR chi2 
Prob > chi2 

7311.86 
0.0000 

 4418.75 
0.0000 

 2877.55 
0.0000 

 

Log 
likelihood  

-25530.279  -13410.033  -11933.571  

Pseudo R2        0.1253  0.1415  0.1076  

Note: *,**,*** symbolize the statistical significant with 10%, 5% and 1%. Numbers in parentheses are 
standard errors. 
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Results of the Bayesian ordered probit models are represented in Table 9 and 
Table 10 with mean of posterior distribution, standard deviation and standard 
error. Quantiles for each variable are in the last three column of the tables. Quan-
tiles inform us about range of the variables; median is a middle value of mean of 
the posterior distribution and quantile of 2.5% is a minimum value of mean and 
quantile of 97.5% is a maximum value of mean of the posterior distribution. 
Because of the ignoring heteroskedasticity in the model, specially, signs of the 
age variables are unexpected including bmi and urban for female and male.  
Employed females are more likely to report good health status having positive 
sign unlike males. For the income variables, rising level of income causes a 
decrease in reported good health status. All education variables boosts the giving 
good response on health status but the effect is on a descending level just as the 
education level increases. 

Table 9. Bayesian Ordered Probit Model for Female 

Variables Mean 
Standard 
Deviation 

Standard 
Error 

2.50% Median 97.50% 

Constant 0.0273 0.0700 0.0001567  -0.1100 0.0274 0.1650 

Bmi 0.0237 0.0020 0.0000045 0.0197 0.0237 0.0277 

Urban 0.0955 0.0240 0.0000537  0.0485 0.0955 0.1428 

employed 0.0425 0.0274 0.0000512 -0.0112 0.0424 0.0964 

age25_34 0.3337 0.0356 0.0000796 0.2639 0.3335 0.4035 

age35_44 0.6077 0.0388 0.0000867 0.5317 0.6077 0.6836 

age45_54 0.9456 0.0411 0.0000920 0.8651 0.9456 1.0264 

age55_64 1.2297 0.0453 0.0001014 1.1408 1.2296 1.3186 

age65_74 1.4806 0.0518 0.0001159 1.3794 1.4806 1.5821 

age75 1.7198 0.0603 0.0001349 1.6013 1.7199 1.8383 

poor -0.1458 0.0416 0.0000931 -0.2277 -0.1456 -0.0643 

medium -0.1719 0.0376 0.0000841 -0.2458 -0.1719 -0.0984 

rich -0.2040 0.0386 0.0000864 -0.2795 -0.2041 -0.1284 

veryrich -0.3105 0.0387 0.0000867 -0.3866 -0.3106 -0.2345 

highschool 0.1637 0.0412 0.0000921 0.0830 0.1637 0.2449 

illiterate 0.6520 0.0495 0.0001107 0.5554 0.6518 0.7495 

incomplete 0.4462 0.0533 0.0001192 0.3415 0.4463 0.5504 

primary 0.3611 0.0404 0.0000903 0.2821 0.3610 0.4404 

secondary 0.1577 0.0445 0.0000996 0.0705 0.1576 0.2447 

Gamma2 1.9436 0.0195 0.0000437 1.9052 1.9436 1.9820 

Gamma3 3.1985 0.0258 0.0000577 3.1480 3.1985 3.2489 

Gamma4 4.4006 0.0448 0.0001003 4.3151 4.3996 4.4908 
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Table 10. Bayesian Ordered Probit Model for Male 

Variables Mean 
Standard 
Deviation 

Standard 
Error 

2.50% Median 97.50% 

Constant 0.3999 0.0823 0.0002605 0.2377 0.40027 0.5612 

Bmi 0.0053 0.0026 0.0000085 0.000033 0.00529 0.01058 

Urban 0.0477 0.0249 0.0000790 -0.0012 0.0477 0.0965 

employed -0.1866 0.0263 0.0000831 -0.2385 -0.1865 -0.1356 

age25_34 0.4687 0.0398 0.0001261 0.3904 0.4688 0.5469 
age35_44 0.7105 0.0418 0.0001324 0.6284 0.7105 0.7924 
age45_54 0.8909 0.0417 0.0001320 0.8092 0.8909 0.9721 
age55_64 1.1663 0.0442 0.0001398 1.080 1.16633 1.2531 
age65_74 1.4145 0.0507 0.0001606 1.315 1.4146 1.5141 
age75 1.7525 0.0623 0.0001972 1.630 1.7525 1.8748 
poor -0.1289 0.0466 0.0001474 -0.2206 -0.1288 -0.0373 
medium -0.1925 0.0413 0.0001306 -0.2738 -0.1925 -0.1116 
rich -0.1876 0.0422 0.0001337 -0.2705 -0.1877 -0.1048 
veryrich -0.2737 0.0425 0.0001346 -0.3569 -0.2737 -0.1902 
highschool 0.1022 0.0362 0.0001145 0.0310 0.1022 0.1729 
illiterate 0.7371 0.0701 0.0002218 0.5983 0.7373 0.8742 

incomplete 0.4073 0.0603 0.0001910 0.2889 0.4072 0.5257 

primary 0.2862 0.0358 0.0001135 0.2161 0.2863 0.3568 
secondary 0.1733 0.0391 0.0001238 0.0967 0.1733 0.2500 
Gamma2 1.9606 0.0189 0.0000598 1.924 1.9604 1.9982 
Gamma3 3.0434 0.0265 0.0000841 2.992 3.0430 3.0971 
Gamma4 4.0540 0.0477 0.0001511 3.963 4.0535 4.1503 

5. CONCLUSION 

This study uses socio-economics and demographics variables in order to exam-
ine the determinants of self-reported health status and the data is reorganized 
as female and male to see gender differences. Generalized ordered probit model 
is estimated after rejected the parallel regression assumption in the ordered pro-
bit model and also, heteroskedastic ordered probit model is created with vari-
ance and main function to overcome heterogeneity problem. Nevertheless, 
Bayesian ordered probit model is applied besides classical approach although  
results in the Bayesian approach could not verify classical approach since het-
eroskedasticity is ignored in the coding process. 

The findings of the study can be summarized as follows:  

Bmi: Effect of the bmi is positive on health status both females and males but the 
effect of the variable is higher for females than males in reported bad health sta-
tus.  

Urban: Living in urban area has an increasing effect on reported very bad status 
and the effect for females is greater than males. 

Age: An increase in age cause a decrease in reported good health status. Value of 
the variable of age 25-34 and 35-44 for males surplus the value of variables for 
females in reported bad health status with a positive sign while impact of the 
variable of age 45-54, 55-64-65-74, 75 or over are bigger than males for females. 
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Income: When people are getting rich, they are less likely to report good health 
status for both female and males. The highest coefficient is evaluated in reported 
good health status for the variable of poor, medium, rich and veryrich for males. 
For females, the highest coefficient is appraised in  reported bad health status for 
poor and medium income variables and in reported good health status for rich 
and veryrich income variables.  

Education: Signs of the education variables are positive in reported good health 
status having declining effect. Males, whose education level is illiterate, 
incomplete, primary or secondary, are more likely to report good health status. 
Females, whose education level is primary, secondary or highschool, are more 
likely to report bad health status but when their education level is illiterate and 
incomplete, they are more likely to report good health status. 

This paper represents theoretical and empirical results to demonstrate different 
structure of the models and differences or similarities between female and males 
in health outcomes. Findings of the models show that how results change when 
we take heterogeneity into account, particularly in Bayesian ordered probit 
model. Results also remark that classical approaches explain the gender gap 
better than Bayesian ordered probit model. Notwithstanding, most previous 
studies for other subjects used Bayesian approach such as Bayesian logit and 
probit models establish that Bayesian approach is reliable to estimate 
parameters. Increased studies in coding for heteroskedasticity is going to make 
Bayesian ordered probit model more reliable and popular. Furthermore, policy 
makers should take heteroskedasticity problem into account to overcome 
problems as econometric and economics. 
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BİST PORTFÖY YÖNETİMİNDE RİSKE MARUZ DEĞER UYGULAMASI 

Uzm. Serdar ÖZER* Serap DURSUN GÜVENBAŞ† Doç. Dr. Ahmet ATAKİŞİ‡ 

 

ÖZET 

Risk yönetiminin önemi gelişmekte olan ülkelerdeki piyasalarda günden güne 
artmaktadır. Özellikle finansal yatırım araçları tercihlerinde kullanılan risk ol-
gusu, yönetilebilir bir kavram olarak sürekli analiz edilmektedir. Bu doğrultuda 
riskten korunmaya yönelik araçlar ve yöntemler geliştirilmekte ve kullanılmak-
tadır. Kullanılan analizler, yatırımcılara yol göstermekle birlikte portfoy seçim-
lerinde, özellikle portfoy içerisindeki yatırım araçlarının ağırlıklandırılması için 
de kullanılmaktadır. Parametrik ve parametrik olmayan yöntemler kullanılarak 
hesaplanan riske maruz değer analizi, her ne kadar belirli kısıtlar altında analiz 
edilse de yatırımcıların yatırım süreçlerine yön vermeleri için önemli bir ana-
lizdir. Riske Maruz Değer, bu analizler içerisinde en yaygın olarak kullanılan 
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirli bir zaman içinde, belirli bir 
olasılıkla meydana gelebilecek en yüksek zararı ölçen bir yöntem olan Riske Ma-
ruz Değer yöntemi, olasılıkları da dahil ederek analizi gerçekleştirdiğinden en 
çok kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. 

Çalışmanın amacı, BİST 100 endeksi içerisinde yer alan işletmelerin portfoy 
yönetiminde Riske Maruz Değerlerini ölçmektir. Bu çerçevede BİST 100 endeksi 
içerisinde yer alan ve en yüksek işlem hacimli 5 hisse senedi ile oluşturulmuş 
olan eşit ağırlıklandırılmış portfoyün Monte Carlo Simulasyonu Yöntemi ile Riske 
Maruz Değer ölçümleri yapılacaktır. Kullanılacak olan verilerin analizi için 
Matlab programı kullanılacaktır.        

Anahtar Kelimeler: Riske Maruz Değer, Monte Carlo Simulasyonu, BİST Portfoy 
Yönetimi 

RISK EXPOSURE IMPLEMENTATION IN BİST PORTFOLIO MANAGEMENT 

ABSTRACT 

The prominence of risk management is increasing day by day in the markets in 
developing countries. In particular, the risk of being used in the selection of fi-
nancial instruments is being continuously analyzed as a manageable concept. In 
this respect, tools and methods for protecting from the risk are developed and 
used. The analytics used are used to guide investors and to weight portfolio in-
struments, especially investment instruments in the portfolio. Riske exposure 
analysis, which is calculated using parametric and nonparametric methods, is an 
important analysis for investors to guide their investment processes even 
though they are analyzed under certain constraints. Riske Exposure Value 
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† Trakya Üniversitesi, serapberkekaan@gmail.com 
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emerges as the most widely used method among these analyzes. The Riske Ex-
posure Value method, which is a method that measures the highest possible loss 
in a certain period of time, is one of the most used methods because it performs 
the analysis by including the probabilities. 

The aim of the study is to measure the exposure values in the portfolio manage-
ment of the companies included in the BİST 100 index. In this frame, the Equity 
weighted portfolio created by 5 stocks with the highest transaction volume, 
which is included in the BİST 100 index, will be measured by Monte Carlo Simu-
lation Method. The Matlab program will be used for analysis of the data to be 
used. 

Keywords: Riske Exposure Value, Monte Carlo Simulation, BİST Portfoy Man-
agement 

1. GİRİŞ 

Finansal risk olgusu son yıllarda gitgide önem kazanmaktadır. Özellikle finansal 
yatırım araçları ve portföy yönetiminde tercih edilen risk yönetimi sürekli olarak 
analiz edilmekte ve bu analizlerin sonucunda da riskten korunmaya yönelik 
çalışmalar yapılmaktadır. Yol gösterici ve riskten kaçınma yöntemi olarak 
kullanılan riske maruz değer analizleri birçok uluslararası kurum tarafından 
kullanılmaktadır.  

Riske maruz değer yöntemleri piyasaların olumsuzluklara karşı kırılganlığı en 
aza indirmek için yapılan analiz yöntemlerinden biridir. Bu çalışmada BİST 100 
endeksi içerisinden seçilen işlem hacmi en yüksek beş hisse senedi ile eşit 
ağırlıklandırılmış bir portföy oluşturulmuş ve tarihsel simülasyon, parametrik 
yöntem ve montecarlo simülasyonu metodları ile riske maruz değer 
hesaplanmıştır. Bu yapılan kapsamlı analizlerde MS Excel ve Matlab program-
larından yararlanılmıştır. 

2. RİSKİN TANIMI 

Risk kelimesini genel anlamıyla tanımlamak gerekirse hayatın her alanında 
beklenen sonucun genellikle negatif yönde sonuçlanması ihtimalidir. Buna 
karşın kendimizi güvence altına almak için mutlaka bir risk yönetim mekaniz-
ması geliştiririz. Bu mekanizmayı farkında olarak ya da olmayarak hayatımızda 
sürekli bulundururuz. Kısacası, hangi alanda olursa olsun beklediğimiz sonucu 
zarar, hasar, kayıp veya tahribata uğrama ihtimalinden uzak tutmaya çalışırız. 

Sonuç olarak risk gelecekte beklenenden farklı bir durumun ortaya çıkması ihti-
malini ifade eder. Ortaya çıkan beklenenden farklı durum, işletmenin lehine ya 
da aleyhine olabilir. Ancak risk kelimesi genellikle “zararlara ve kayıplara 
uğrama ihtimali” anlamında kullanılır (Parlakkaya, 2005:6).  

3. RİSKE MARUZ DEĞER (RMD) 

Riske maruz değer finansal piyasalarda belli bir güven aralığında belirli bir dö-
nem içerisinde meydana gelebilecek en yüksek zararı geleceğe dönük bir bakışla 
herkesin anlayabileceği bir cinsten para değeri olarak ifade eden bir yöntemdir. 
Ayrıca RMD risk faktörleri arasındaki korelasyonu da dikkate almakta birbirini 
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yok eden, azaltan riskler varsa toplam risk daha az bulunmaktadır (Bolgün and 
Akçay, 2003:283). 

RMD piyasa riskinin hesaplanmasında kullanılan en yaygın yöntemdir. Örnek 
vermek gerekirse 50.000 TL değerinde portföyü olan bir yatırımcının %99 güven 
aralığında RMD hesaplama yöntemi ile 1 günlük RMD değeri 10.000 TL bulun-
muş ise; bu portföyü 1 gün elinde tutan yatırımcının maksimum kaybı 10.000 TL 
olacaktır. 

3.1.  RMD hesaplama Yöntemleri 

Piyasa riskini hesaplamak üzere kullanılan çeşitli RMD hesaplama yöntemleri 
vardır. Bunlar Parametrik Yöntem, Tarihsel Simülasyon ve Montecarlo Simüla-
syonu gibi farklı yöntemler ile hesaplanabilmektedir. 

3.1.1. Parametrik Yöntem 

Bu yöntemin uygulanması oluşturulmuş bir portföyün geçmişe dayalı fiyat ser-
ilerinden elde edilmiş getirilerin volatilitesinin ve korelasyonlarının hesap 
edilmesi için yine aynı getirilere ait varyans-kovaryans matrisinin bulunmasına 
dayanmaktadır. 

Parametrik yöntem dışında diğer yöntemlerde fiyatlama yapılırken bu yöntemde 
fiyatlama yapılmamaktadır. Parametrik RMD yöntemi duyarlılık üzerine kurulu 
bir yöntemdir. Finansal varlıktaki beklenen değişim geçmiş dönemde gözlenen 
getirilerin volatilitesi ve diğer risk faktörleri ile olan korelasyonları ele alınarak 
hesaplanır ve sonuç olarak ortaya çıkan değişimin portföy üzerindeki oluştur-
duğu kayıplar ise RMD olarak bulunur. 

3.1.2. Tarihsel Simülasyon 

Bu yöntem finansal varlık getirileri kullanılarak uygulanan uygulanması oldukça 
basit bir yöntemdir. Finansal varlığın belli bir zaman aralığında geçmiş verileri 
alınarak son gün itibari ile veriler sabitlenir. Bu zaman aralığındaki fiyat değişim-
leri üzerinde aşağıdaki adımlar kullanılarak istenilen güven aralığındaki RMD yi 
hesap edilir. 

- Belli bir zaman aralığında alınan finansal varlık fiyat değişimlerinin 
getirileri hesap edilir. 

 
 Rt = Finansal varlığın t anındaki getirisi 
St = Finansal varlığın t anındaki fiyatı 
St+1 = Finansal varlığın t anından bir gün sonraki fiyatı 

Fiyat serilerinin getiri formülü aşağıdaki gibidir. 

Rt = 
St+1−St

St
 

- Finansal varlığın bulunan getiriler kullanılarak beklenen fiyatları hesap edilir. 
Beklenen fiyatın formülü aşağıdaki gibidir. 

   St+1 = St .(1+ Rt ) 

- t anındaki portföy değeri hesap edilir. 
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 PDt = St .Q(miktar) 

- St+1 Anındaki toplam portföy hesap edilir 

PDt+1 = St+1 . θ 

- ∆PDt  hesap edilir. 

∆PDt = PDt+1− PDt 

- Sırasıyla yapılan bütün bu işlemler belli zaman aralığında aldığımız bütün ver-
ilere uygulanır ve sonuçta ∆PDt ler arasından verilen güven aralığında RMD 
hesap edilir. 

3.1.3. Montecarlo Simülasyonu 

Montecarlo simülasyon yöntemi, parametrik olmayan diğer bir yöntemdir. Mon-
tecarlo simülasyon yöntemi tarihi simülasyon yöntemi ile benzerlik 
göstermektedir. Tarihsel simülasyonda portföyü oluşturan finansal varlığın 
gerçek geçmiş piyasa değerleri ve getirileri ile işlem yapılırken montecarlo 
simülasyonunda rassal olarak türetilmiş sayılardan oluşan bir senaryoya bağlı 
belli bir dağılımdan oluşmasıdır. RMD hesaplama yöntemleri arasında en güçlü 
ve en kapsamlı yöntem olarak bilinmektedir. 

Bu yöntemde rassal olarak üretilen fiyat değişimleri kullanılmaktadır. Portföyde 
birden fazla risk faktörü var ise bu risk faktörleri arasındaki korelasyonda dik-
kate alınarak fiyat değişimleri yaratılmalıdır. 

Montecarlo simülasyon yöntemi ile RMD hesaplamasında sırasıyla aşağıdaki aşa-
malar izlenmektedir. 

- Risk faktörleri arasındaki korelasyon ve volatilitelerin saptanması. 

- Normal dağılıma sahip fiyat serilerinin ilgili volatiliteler kullanılarak 
üretilmesi. 

- Korelasyon matrisinin transformasyonu ile korelasyonlu rassal fiyat serile-
rinin üretilmesi. 

- Yeni fiyat serilerinin portföye uygulanması. 

- Portföy değişimlerinin küçükten büyüğe sıralanarak ilgili güven aralığına 
tekabül eden RMD nin bulunması. 

Montecarlo yönteminde tek bir risk faktörünün olduğu durumlarda genellikle 
kullanılan model Geometrik Brown modelidir.Bu modelde değişimlerin birbi-
rinden bağımsız olduğunu ve standart normal dağılıma sahip olduğu var-
sayılmaktadır. 

Geometrik Brown modelinde fiyatlardaki değişimler aşağıdaki denklem ile mod-
ellenir. 

∆St =St−1*(μ.∆t+σΨ√∆t)  

∆St = Fiyattaki değişim 
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  μ   = Ortalama getiri 
∆t   = Zaman aralığı 
σ    = Standart sapma 
Ψ   = Standart normal dağılımdan türetilmiş rassal sayı” 
 
(Taş and İltüzer, 2013) 
 
Çoklu risk faktörleri söz konusu olduğunda Geometrik Brown modelinde 
kullanılacak olan risk faktörleri arasındaki korelasyon 0 kabul edilmelidir. Fakat 
bazı uygulamalarda bu koşul sağlanamadığı zaman,risk faktörleri arasındaki ko-
relasyon göz önüne alınarak modelleme yapmak için Ψi değişkenleri birbirinden 
bağımsız yeni ni değişkenleri ile tanımlanır. 
 
Örneğin iki risk faktörünün olduğu bir durumda: 
 
   𝛹1 =𝑛1 
   𝛹2 =a.𝑛1 +b.𝑛2 
 
Burada aralarında korelasyon olan Ψ1 leri türetebilmek için a ve b para-
metrelerinin hesaplanması amacıyla Cholesky faktörizasyonu kullanılır. Chole-
sky faktörizasyon pozitif definit bir matrisi alt üçgensel matris ve bunun 
transpozesinin çarpımı olarak ifade edilmesini sağlar. 
R = T.T 
R = Pozitif definit matris 
T = Cholesky decompoze matris 
T’ = Cholesky matrisinin transpozesi 
 
.Cholesky faktörizasyonun uygulanabilmesi için R de pozitif definitlik şartı 
aranmaktadır ve risk faktörlerinin kovaryans – varyans matrisi ve korelasyon 
matrisi bu şartı sağladığı için uygulamada R olarak kullanılmaktadır (Taş and 
İltüzer, 2013). 

4. UYGULAMA 

Bu çalışmada Bist100 endeksi içerisinde bulunan işlem hacmi en yüksek ilk 5 
hisse senedi olan Garanti Bankası, Halkbank, THY, GOODY ve İş Bankası’ndan 
oluşan eşit ağırlıklı bir portföyün 90 günlük riske maruz değerlerinin Montecarlo 
Simülasyon Yöntemi ve Tarihsel Simülasyon yöntemi kullanılarak hesaplanması 
amaçlanmaktadır. 

Çalışmada MB sitesinden elde edilen Garanti Bankası, Halkbank, THY, GOODY ve 
İş Bankası hisse sentlerinin 02.01.2012 – 17.03.2017 tarihleri arası günlük 
düzeltilmiş verileri kullanılmıştır. Uygulamada Garanti Bankası, Halkbank, THY, 
GOODY ve İş Bankası hisse netlerinden oluşan bir portföyün her birine 100.000 
TL yatırım yapılan yani eşit ağırlıklı toplamda 500.000 TL değerinde varsayımsal 
bir portföy yatırımının riske maruz değeri Tarihsel simülasyon yöntemi ve Mon-
tecarlo simülasyon yöntemi ile normal dağılıma dayalı olarak modellenip 
hesaplanması Excel ve Matlab 8 yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hisse 
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netlerinin Montecarlo simülasyon yönteminde ilk olarak aralarında ki korela-
syona bakılmaksızın tek tek Geometrik Brown yöntemi ile hesaplanmış ardından 
portföy bütün olarak ele alınıp korelasyon göz önünde bulundurulup korela-
syonlu değişkenler üzerinden hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. 

4.1. BİST 100 Endeksi İçerisinde İşlem Hacmi En Yüksek Beş Hisse Senedin-
den Oluşan Portföyün Riske Maruz Değerinin Hesaplanması 

4.1.1 Tarihsel Simülasyon Yöntemi Kullanılarak Hesaplanan Portföy Riski 

Çalışmanın bu bölümünde 5 adet işlem hacmi en yüksek hisse senedinden oluşan 
eşit ağırlıklı portföyün 02.01.2012- 17.03.2017 tarihleri arası günlük düzeltilmiş 
verileri kullanılarak 90 günlük riske maruz değerleri Tarihsel simülasyon yönt-
emi kullanılarak hesaplanmıştır. Gerekli işlemler Microsoft Excel programı 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Portföy Garanti Bankası, Halkbank, THY, 
GOODY ve İş Bankası senetlerinden oluşan yatırım araçlarının her birine 100.000 
TL yatırım yapıldığı varsayılarak eşit ağırlıklı 500.000 TL yatırım yapıldığı var-
sayımı ile oluşturulmuştur. 

Öncelikle günlük veriler kullanılarak her bir hisse senedinin 90 günlük getirileri; 

 Rt = 
St+90−St

St
 

Formülü kullanılarak hesaplanmış hesaplanan getiriler kullanılarak 90 gün so-
nunda beklenen olası fiyatlar; 

 St+90 = St .(1+ Rt ) 

 Formülü kullanılarak hesaplanmıştır. 

 17.03.2017 tarihindeki portföy değeri; 

 =  * Q Formülüne göre her bir hisse senedi için 100.000 TL toplam portföy 
olarak ise 500.000 TL olduğu varsayılmıştır. Buna göre 90 gün sonunda 
oluşabilecek olası fiyatlar kullanılarak portföydeki hisse senetlerinin miktarları 
ile çarpılarak 90 gün sonraki olası portföy değerleri; 

 PDt+90  =  St+90  * Q  

 Formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Son olarak ∆PDt yani t anındaki portföy 
değeri ile t+1 anındaki portföy değerleri arasındaki değişimler 

∆PDt = PDt+90− PDt 

Formülü ile hesaplanıp bulunan ∆PDt ler arasından excel deki f(x) fonksiyon 
komutları arasında bulunan YÜZDEBİRLİK komutu kullanılarak %99 ve %95 
güven aralığındaki RMD hesap edilmiştir.  

Aşağıdaki tablolarda Excel de yapılan tüm işlemlerin sırasıyla birer kesiti 
gösterilmektedir. 
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Tablo 4.1. 2012 – 2017 Garanti Bankası, Halkbank, THY, GOODY, İş Bankası  
Hisse Senedi Fiyatları 

Tarih Garanti Halkbank THY GOODY İşbank 

02-01-2012 5,81 9,72 2,15 40,06 3,26 

03-01-2012 6,01 10,01 2,22 40,93 3,45 

04-01-2012 5,83 9,84 2,15 40,16 3,32 

05-01-2012 5,72 9,58 2,09 39,87 3,28 

15-03-2017 8,87 11,36 5,86 3,6 6,59 

16-03-2017 8,95 11,46 5,92 3,61 6,61 

17-03-2017 8,93 12,06 5,89 3,64 6,62 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, www.tcmb.gov.tr , Erişim Tar: 15.04.2017 

Tablo 4.2. Garanti Bankası, Halkbank, THY, GOODY, İşbank Petrol Getiri Tablosu 

Getiri Garanti Getiri  Halkbank  Getiri THY Getiri GOODY Getiri İşbank 

0,017211704 0,21399177 0,255813953 0,406889666 0,137730061 

-0,009983361 0,193806194 0,238738739 0,376985097 0,094202899 

0,024013722 0,229674797 0,293023256 0,475846614 0,162951807 

0,01048951 0,236951983 0,330143541 0,48658139 0,145121951 

0,047445255 0,255387931 0,325242718 0,494871795 0,170093458 

0,083333333 0,306504961 0,368159204 0,570482247 0,216025641 

0,043956044 0,232484076 0,341584158 0,615566658 0,15408805 

Tablo 4.3. Yatırım araçlarının  90 gün sonraki beklenen olası fiyat değerleri 

 

St+90 Garanti St+90 Halkbank St+90 THY St+90 GOODY St+90 İşbank 

9,083700516 14,64074074 7,396744186 5,121078382 7,531773006 

8,840848586 14,3973027 7,296171171 5,012225751 7,243623188 

9,144442539 14,82987805 7,615906977 5,372081673 7,698740964 

9,023671329 14,91764092 7,834545455 5,411156258 7,580707317 

9,353686131 15,13997845 7,805679612 5,441333333 7,746018692 

9,674166667 15,75644983 8,058457711 5,716555379 8,050089744 

9,322527473 14,86375796 7,901930693 5,880662635 7,640062893 
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Tablo 4.4 Yatırım araçlarının  90 gün sonraki beklenen olası portföy değerleri 
 

 

Tablo 4.5 90 gün elde bekletilen portföydeki maksimum kayıp 

 

4.1.2. Montecarlo Simülasyon Yöntemi İle Çoklu Risk Faktörlerinin Ara-
larındaki Korelasyon Göz Önünde Bulundurularak Hesaplanan Port-
föy Riski 

Çalışmanın bu bölümünde 5 adet işlem hacmi en yüksek hisse senedinden oluşan 
eşit ağırlıklı portföyün 02.01.2012- 17.03.2017 tarihleri arası günlük düzeltilmiş 
verileri kullanılarak 90 günlük riske maruz değerleri Montecarlo Simulasyon 
yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Portföyümüz çoklu ve aralarında korela-
syon olan beş adet risk faktöründen oluştuğu için kovaryans-varyans matrisi 
kullanılarak Cholesky çözümlenmiş matrisi oluşturulup ve korelasyonlu 
değişkenler elde edilmelidir. Gerekli işlemler Matlab yazılımı ve Microsoft Excel 
yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Öncelikle günlük veriler kullanılarak her bir 
yatırım aracı için getiriler hesaplanmış ve getiriler yardımıyla matlab’ de 
aşağıdaki komut kullanılarak 

C=cov(veri) 

 Kovaryans-varyans matrisi elde edilmiştir. Portföyümüz çoklu ve aralarında ko-
relasyon olan beş adet risk faktöründen oluştuğu için kovaryans-varyans matrisi 
kullanılarak Cholesky çözümlenmiş matrisi elde edilmiştir. Matlab’de C 
kovaryans-varyans matrisi olarak tanımlanmış ve aşağıdaki komut kullanılarak 

 CH=chol( C ); 

 C matrisinin cholesky matrisi elde edilmiştir. Aşağıdaki tablolarda sırasıyla 
kovaryans-varyans matrisini C ve cholesky matrisini CH göstermektedir. 

ortföy Toplam Değeri 500.000 TL 
%99 Güven Aralığı RMD -129.713 TL 

%95 Güven Aralığı RMD -22.364 TL 
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 Tablo 4.6. Kovaryans – Varyans Matrisi 

Tablo 4.7. Cholesky Matrisi 

 Cholesky Matrisi  

0,149827666 0 0 0 0 

0,137960072 0,117127992 0 0 0 

0,144226612 0,027158649 0,226131574 0 0 

-0,03972867 -0,048576154 0,10842344 0,330514567 0 

0,166145512 0,04043802 0,001919026 -0,010571481 0,068320045 

Sonraki adımda her bir risk faktörü için 10000 adet 0 ile 1 arasında rassal sayı 
üretilmiştir. Matlab’de bu işlemi gerçekleştirmek için Z=rand(10000,27); 
komutu kullanılmıştır. Cholesky matrisi CH, ile rassal sayı matrisi Z çarpılarak 
korelasyonlu değişkenler R  üretilmiştir. 

R= Z*CH 

Tablo 4.8  Korelasyonlu değişkenler 

Garanti 
korelasyonlu 
değişken 

Halkbank 
korelasyonlu 
değişken 

THY 
korelasyonlu 
değişken 

GOODY 
korelasyonlu 
değişken 

İşbank 
korelasyonlu 
değişken 

0,053468778 0,220668318 -0,483493715 -0,626258744 0,017318117 

-0,02477923 0,048062209 0,039907933 0,24616155 0,102954284 

-0,204354291 -0,098152416 0,042312669 0,28518443 -0,057038103 

0,176265277 0,032300715 0,026150834 0,012152361 0,04899391 

-0,14060769 0,030709364 0,143682125 0,516316127 -0,011487142 

-0,124788936 -0,168474278 -0,077457899 -0,147210069 -0,048432463 

0,352471722 0,122740453 0,186008168 -0,041752941 -0,039430887 

-0,186673786 -0,168813433 0,295557792 0,387049236 -0,050683358 

0,02244833 0,020670236 0,021609137 -0,005952454 0,024893194 

0,020670236 0,032751948 0,023078552 -0,011170598 0,027657871 

0,021609137 0,023078552 0,072674396 0,017468769 0,025494799 

-0,005952454 -0,011170598 0,017468769 0,124933531 -0,011851025 

0,024893194 0,027657871 0,025494799 -0,011851025 0,034022632 
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Korelasyonlu değişkenler kullanılarak her bir yatırım aracı için 90 gün sonunda 
ki olası beklenen değerler  

St+90 = St .(1+ R ) 

Formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Son olarak 17.03.2017 tarihindeki portföy 
değeri  

 =  * Q  

formülüne göre her bir yatırım aracı için 100.000 TL,  toplam portföy olarak ise 
500.000 TL olduğu varsayıldığı için buna göre 90 gün sonunda oluşabilecek olası 
fiyatlar kullanılarak portföydeki yatırım araçlarının miktarları ile çarpılarak 90 
gün sonraki olası portföy değerleri 

 PDt+90  =  St+90  * Q  

formülü kullanılarak hesaplanmıştır.  Son olarak ∆PDt yani t anındaki portföy 
değeri ile t+1 anındaki portföy değerleri arasındaki değişimler  

∆PDt = PDt+90− PDt 

formülü ile  hesaplanıp bulunan ∆PDt ler arasından excel deki f(x) fonksiyon 
komutları arasında bulunan YÜZDEBİRLİK komutu kullanılarak %99ve %95  
güven aralığındaki RMD hesap edilmiş ve aşağıdaki tabloda görülen sonuçlar 
bulunmuştur. 

Tablo 4.9 90 gün elde bekletilen portföydeki maksimum kayıp 

Portföy Toplam Değeri 500000 

%99 Güven Aralığı RMD -155020 

%95 Güven Aralığı RMD 
-109387 
 

4.1.3. Montecarlo Simülasyon Yöntemi İle Çoklu Risk Faktörlerinin Ara-
larındaki Korelasyonu 0 Kabul ederek Geometrik Brown Modeli İle 
Hesaplanan Portföy Riski 

17.03.2017 tarihinde 500000 Tl değerinde BİST 100 endeksi içerisinden işlem 
hacmi en yüksek beş hisse senedinden eşit ağırlıklı her bir hisse senedi için 
100000 Tl lik satın alan olan bir yatırımcının hisselerini elinde tutup 90 gün 
sonra satması sonucunda oluşabilecek maksimum riski Monte Carlo Simülasyon 
yöntemi Geometrik Brown modeli kullanılarak ölçülmüştür. Aşağıda sırasıyla 
Garanti Bankası, Halkbank, THY, GOODY ve İş Bankasına ait hisse senetlerinin 
MB dan alınan düzeltilmiş günlük fiyat serileri kullanılarak RMD sinin Monte 
Carlo Simülasyon yöntemi kullanılarak nasıl hesaplandığı anlatılmıştır. 

-02.01.2012 ve 17.03.2017 tarihleri arasındaki geçmişe dayalı Garanti Bankası, 
Halkbank, THY, GOODY ve İş Bankasına ait hisse senetlerinin düzeltilmiş fiyat 
serileri Excel e aktarılmıştır 
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-geçmişe dayalı Garanti Bankası, Halkbank, THY, GOODY ve İş Bankasına ait hisse 
senetlerinin düzeltilmiş fiyat serileri kullanılarak 90 günlük getirileri 
hesaplanmıştır. 

 

𝑅𝑡= 
𝑆𝑡+90−𝑆𝑡

𝑆𝑡
   

Tablo 4.10. Garanti Bankası, Halkbank, THY, GOODY, İsbank Getirileri Tablosu 

Getiri Garanti Getiri  Halkbank  Getiri THY Getiri GOODY Getiri İşbank 

0,017211704 0,21399177 0,255813953 0,406889666 0,137730061 

-0,009983361 0,193806194 0,238738739 0,376985097 0,094202899 

0,024013722 0,229674797 0,293023256 0,475846614 0,162951807 

0,01048951 0,236951983 0,330143541 0,48658139 0,145121951 

0,047445255 0,255387931 0,325242718 0,494871795 0,170093458 

0,083333333 0,306504961 0,368159204 0,570482247 0,216025641 

0,043956044 0,232484076 0,341584158 0,615566658 0,15408805 

 
-Hesaplanan getirilerin Excel programı f(x) fonksiyonu hesaplama araçları 
yardımı ile ortalaması ve Satandart sapması bulunmuştur. 

Tablo 4.11. Yatırım araçlarının getirilerinin ortalaması ve standart sapmaları 

-Hisse senetlerinin 90 gün sonraki olası değerlerini bulabilmek için, Geometrik 
Brown Modeli denklemi ile fiyat değişimlerinin bulunması gerekmektedir. 
Bunun için öncelikle risk faktörlerinin her biri için 10000 adet normal dağılıma 
sahip olan rassal sayı türetilmiştir.  

-Geometrik Brown Modelinde fiyatlardaki değişimler aşağıdaki denklem ile 
modellenmektedir. 

𝑅𝑡 =(μ.∆𝑡+σΨ√∆𝑡)  

μ = Ortalama 

∆𝑡=Vadeye kalan gün sayısı 

σ = Standart sapma 

Ψ = Rassal sayılar 
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Tablo 4.12. Geometrik Brown Modeli Fiyat Değişimleri 

Rt Garanti Rt Halkbank Rt THY Rt GOODY Rt İşbank 

0,10158326 0,084320217 0,075013993 -0,120083434 0,080051449 

-0,097825519 -0,004822276 -0,009650478 0,038899897 -0,172708275 

-0,044259571 0,080620392 0,113738204 -0,156332801 0,098099934 

-0,091572358 0,051227732 -0,105633969 0,066260501 -0,077025763 

0,033883522 0,030164962 -0,065528456 0,155820162 0,049733474 

-0,035059318 0,025119829 0,045549096 -0,373838009 -0,093743746 

0,032437349 0,082399183 0,046176788 -0,148017548 0,014305859 

-Bulunan fiyat değişimleri kullanılarak her bir risk faktörü için 90 gün sonraki 
beklenen olası hisse senedi fiyat değerleri hesaplanmıştır. 
 
𝑆𝑡+90= 𝑆𝑡.(1+𝑅𝑡) 

Tablo 4.13. 90 Gün Sonraki Beklenen Olası Fiyat Değerleri 

St+90 Garanti St+90 Halkbank St+90 THY St+90 GOODY St+90 İşbank 

9,837138509 13,07690182 6,331832421 3,202896299 7,149940594 

8,056418119 12,00184335 5,833158685 3,781595627 5,476671217 

8,534762028 13,03228193 6,559918019 3,070948605 7,26942156 

8,112258847 12,67780645 5,267815921 3,881188224 6,110089448 

9,232579852 12,42378944 5,504037396 4,207185389 6,949235596 

8,616920286 12,36294514 6,158284174 2,279229646 5,999416403 

9,219665525 13,05373415 6,161981279 3,101216124 6,714704785 

 
-17.03. 2017 tarihindeki portföy değeri, her bir risk faktörü için ayrı ayrı 
hesaplanmış ve toplam portföy değeri hesaplanmıştır. 
 

𝑃𝐷𝑡 =     𝑆𝑡 . Q 

-Her bir risk faktörü için 17.03.2017 tarihinden 90 gün sonraki olası portföy 
değerleri hesaplanmış ve olası toplam portföyler elde edilmiştir 

𝑃𝐷𝑡+30  =  𝑆𝑡+30 .Q  

-∆𝑃𝐷𝑡  ler bulunmuştur. 

∆𝑃𝐷𝑡 =𝑃𝐷𝑡+30 - 𝑃𝐷𝑡 
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Tablo 4.14. 90 Gün Sonraki Olası Portföy Değerleri 
Pdt+90 
Garanti 

∆PDt 
Garanti 

Pdt+90 
Halkbank 

∆PDt 
Halkbank 

Pdt+90 
THY 

∆PDt THY 
Pdt+90 
GOODY 

∆PDt 
GOODY 

Pdt+90 
İşbank 

∆PDt 
İşbank 

110158,326 10158,32597 108432,0217 8432,021734 107501,3993 7501,39934 87991,65657 -12008,34343 108005,1449 8005,14493 

90217,44815 -9782,551854 99517,77236 -482,2276421 99034,9522 -965,0477963 103889,9897 3889,98975 82729,17246 -17270,82754 

95574,04286 -4425,957138 108062,0392 8062,03922 111373,8204 11373,82035 84366,71991 -15633,28009 109809,9934 9809,993359 

90842,76425 -9157,235753 105122,7732 5122,773183 89436,60307 -10563,39693 106626,0501 6626,050122 92297,42369 -7702,576311 

103388,3522 3388,35221 103016,4962 3016,496227 93447,15444 -6552,84556 115582,0162 15582,01619 104973,3474 4973,34737 

96494,06815 -3505,931849 102511,9829 2511,982894 104554,9096 4554,909584 62616,19907 -37383,80093 90625,62542 -9374,374577 

103243,7349 3243,734888 108239,9183 8239,918333 104617,6788 4617,678766 85198,24517 -14801,75483 101430,5859 1430,585883 

-Bulunan ∆𝑃𝐷𝑡 ler arasından %95 ve %99 güven aralığında ki RMD ler 
hesaplanmıştır. 

Tablo 4.15. 90 gün elde bekletilen portföydeki maksimum kayıp 

 

5. SONUÇ 

BİST 100 endeksi içerisinde bulunan işlem hacmi en yüksek ilk 5 hisse senedi 
olan Garanti Bankası, Halkbank, THY, GOODY ve İş Bankası’ndan oluşan eşit 
ağırlıklı bir portföyün 90 günlük riske maruz değerlerinin Montecarlo Simüla-
syon Yöntemi ve Tarihsel Simülasyon yöntemi uygulanarak yapılan analizde 
değer ölçümleri karşılaştırılmıştır. Simülasyonlar normal dağılıma dayalı olarak 
gerçekleştirilmiş ve her iki simülasyon yöntemi karşılaştırılırken aynı zamanda 
%99 ve %95 güven aralığı seçimlerindeki farklılıklara da bakılmıştır. 

Aşağıdaki tabloda uygulamanın sonuçları görülmektedir. 

Tablo 4.16. Uygulama sonuçları RMD Karşılaştırması 
Montecarlo 
Simülasyonu 
Korelasyonlu 

 
Montecarlo Simülasyonu 
Korelasyonsuz Geometrik 
Brown Modeli 

 
Tarihsel 
Simülasyon 

 

Portföy Değeri                   500.000 Portföy Değeri                   500.000 Portföy Değeri   500.000 

%99 Güven  
Aralığı RMD                        

-155.020 %99 Güven Aralığı RMD                        -62.065 
%99 Güven Aralığı 
RMD                     

-129.713 

%95 Güven  
Aralığı RMD                        

-109.387 %95 Güven Aralığı RMD                        -43.080 
%95 Güven Aralığı 
RMD                    

-22.364 

Portföy Toplam Değeri 500000 

%99 Güven Aralığı RMD -62065 

%95 Güven Aralığı RMD -43080 
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Yukarıdaki tabloya göre çalışmanın sonuçları şu şekilde özetlenebilir. 
02.01.2012- 17.03.2017 tarihleri arası Bist100 endeksi içerisinde bulunan işlem 
hacmi en yüksek ilk 5 hisse senedi olan Garanti Bankası, Halkbank, THY, GOODY 
ve İş Bankası’ndan oluşan portföyün  günlük getirileri kullanılarak eşit ağırlıklı 
500000 TL değerindeki bir yatırımın normal dağılıma dayalı Korelasyonlu Mon-
tecarlo Simülasyon Yöntemi  modellemesi ile hesaplanan %99 ve %95  güven 
aralığında  90 günlük RMD değerleri sırasıyla 155020 TL ve  109387 TL olarak 
bulunmuştur. Portföyün Montecarlo Simülasyon Yöntemi Geometrik Brown 
Modeli ile hesaplanan %99 ve %95 güven aralığında 90 günlük RMD değerleri 
sırasıyla 62065 TL ve 43080 TL bulunmuştur. Son olarak Tarihsel Simülasyon 
Yöntemi kullanılarak %99 ve %95  güven aralığında  90 günlük RMD değerleri 
sırasıyla 129713 TL ve  22364 TL olarak bulunmuştur.  Görüldüğü üzere üç 
simülasyon yönteminde de güven aralığı arttıkça RMD artmaktadır. Güven 
aralığı, hesaplanan RMD değerinin hangi amaçla kullanılacağına göre karar ver-
ilmelidir. Korelasyonlu Montecarlo Simülasyonunu, Montecarlo Simülasyonu Ge-
ometrik Brown Modeli ve Tarihsel Simülasyon yöntemlerindeki güven düzeyler-
ine göre RMD karşılaştırılması yapıldığında Korelasyonlu Montecarlo Simüla-
syon yönteminin sonuçlarının gerçeğe daha yakın olduğunu görülmektedir. 
Bunun sebebi portföyü oluşturan yatırım araçları arasındaki korelasyonun göz 
önünde bulundurularak 10000 defa simüle edilmiş korelasyonlu getiri değişim-
lerinin kullanılmasıdır. Buna göre BİST 100 işlem hacmi en yüksek ilk beş hisse 
senedinden oluşan portföyde yatırımcı portföyü elinde 90 gün tutar ise 90 gün 
sonunda maksimum kaybı %99 güven aralığında Korelasyonlu Montecarlo 
simülasyonuna göre 155.020 TL, %95 güven aralığında maksimum kaybı 
109.387 TL olarak hesaplanmıştır. Aynı şekilde Montecarlo Simülasyonu Ge-
ometrik Brown Modeline göre %99 güven aralığında maksimum kaybı 62.065 
TL, %95 güven aralığında maksimum kaybı 43.080 TL ve Tarihsel Simülasyon 
Yöntemi için de %99 güven aralığında maksimum kaybı 129.713 TL %95 güven 
aralığında ise maksimum kaybı 22.364 TL olarak hesaplanmıştır. 
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BİST’e KOTE ŞİRKETLERİN PATENT SAYILARI VE SATIŞ HASILATI 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

Öğr.Gör. Bahadır SEZER*Doç.Dr. Güney ÇETİN GÜRKAN†Doç.Dr. Hakkı AKTAŞ‡ 
 
 
ÖZET 

Örgütlerin yoğun rekabet şartlarında yaşamlarını sürdürülebilmelerini sağlayan 
çeşitli faktörler vardır. Bu faktörlerden inovasyon son yıllarda en fazla önem-
senen ve geliştirilmesi gereken temel bir yetenek olarak göze çarpmaktadır. Bu 
temel yetenek, kendisini inovatif bir ürün, hizmet veya üretim sürecindeki 
geliştirmeler ile göstermektedir. İnovasyonun önemli öncülü olan Ar&Ge 
çalışmalarının muhtemel çıktılarından biri patentlerdir. Patentlerin ticari bir 
değere yani bir ürün veya üretim sürecine dönüşmesi ile elde edilecek rekabet 
avantajının yansıması da finansal göstergelerdir. Patenti alınan bir yeni ürün 
fikrinin ticari bir değere dönüşmesi ile elde edilebilecek rekabet avantajı örgü-
tlerin ayakta kalmasının yanında kendi pazarında öncü konuma gelmesini hatta 
yeni bir pazar yaratabilecek gücü elde etmesini sağlayacaktır. Patent sayıları 
incelendiğinde patentlerin örgütler bazında çoğunlukla büyük aktörler tarafın-
dan alındığı görülmektedir. Ayrıca yapılan bazı görgül araştırmalar, patent 
sayıları ile satışlarda büyüme, satış gelirleri, yatırımın geri dönüşü gibi yaşamsal 
finansal göstergeler arasında ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmaya 
ait ön araştırmalar da BİST 100 endeksindeki şirketlerden belirli bir kısmının 
son yıllarda dikkat çekici düzeyde patent aldığını göstermektedir. Bu bağlamda 
bu çalışmada BİST 100’e kote olan şirketlerin 2011-2015 yılları arasında 
aldıkları patentler ile 2012-2016 yılları arasındaki satış gelirleri arasında bir 
ilişkinin var olup olmadığı araştırılarak sonuçlar tartışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Patent, Satış Gelirleri, Bist 100 

 
Investigating The Relationship Between Number of Patent and Sales İn-

comes in Bist 100 Firms 
 
Abstract 

There are various factors that enable organisations to survive in intense compet-
itive conditions. Among these factors, innovation appears as both the largely con-
sidered and a core ability that needs to be developed. This core ability shows 
itself with an innovative product, service or through the developments during a 
production process. One of the possible outcomes of the Research & Develop-
ment research, an important antecedent of the innovation, is patents. Financial 
results are the reflections of competing gathered through patents which were 
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already resulted in commercially valuable product and its process of production. 
The advantage of competing emerged through the process of formation from pa-
tented idea into a commercially valuable product not only helps the organiza-
tions to survive but also make it possible to be pioneer within its market and may 
even provide the power of creating a new market for itself. When the number of 
patents are examined regarding the organizations, it is reflected that they are 
mostly taken out by larger companies. In addition, according to several empirical 
studies, there is a correlation between the number of patents and the vital finan-
cial results such as increase in sales, income and positive effects of the invest-
ment. Basic research in this study has also reflected that some of the companies 
listed in Istanbul Stock Exchange have remarkably taken out patents in recent 
years. In this respect, whether there is a correlation between the patents taken 
out by the companies quoted in Istanbul Stock Exchange during the years of 
2011-2015 and their sales incomes during 2012-2016 was investigated and the 
results were discussed.  

Key words: Patent, Sales Incomes, Istanbul Stock Exchange (Bist 100) 

1.Giriş 

Günümüzde, teknolojik gelişmelerin etkisiyle üretim faktörlerine ulaşmak, 
transferini gerçekleştirip üretime dahil etmek ve bu faktörler aracılığıyla oluştu-
rulan ürünleri kolaylıkla taklit etmek olanaklı hale gelmiştir.  Bu nedenle buluş 
sahibi işletmeler katlandıkları maliyet ve çabaların ileride kendilerine bir 
avantaj sağlaması için buluşlarını korumak istemekte ve bu buluşlarını patent-
lerle koruma altına almaktadırlar. Şirketlerin sahip oldukları patent hakları on-
ların teknolojik gücünü ve Ar-Ge faaliyetlerine verdikleri önemi yansıtmaktadır. 
Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan her buluş bir patent olmasa da bir 
kısmı patent almayı gerektirmektedir. Patent, bilgiyi yenilik kapsamında bir sis-
tem ya da ürüne dönüştürme yeteneğinin göstergelerinden biridir ve şirketlerin 
sürdürülebilirliği açısından önemli bir bileşen haline gelmiştir. Teknolojik gücün 
niceliksel göstergeleri, rekabet açısından maddi ve manevi olarak muazzam bir 
değer taşır. Şirketlerin birleşme veya satın alma analizlerinde, kurumsal plan-
lama ve yönetim alanlarında bu göstergelerden yararlanılabilir. Bir şirketin 
geçmiş performansı ve mevcut durumu gelecekteki performansını da 
gösterirken gelecekte de böyle olmaya devam edeceği hakkında fikir vermekte-
dir. Dolayısı ile geçmişteki Ar-Ge performansı, satışlar, iyi yönetilen dağıtım ağı 
gibi unsurlar gelecekte de iyi performans beklentisini doğuracaktır. Bu nedenle 
çalışmamızda şirketlerin sahip oldukları patent hakları ile satış hacimleri arasın-
daki ilişki araştırılmıştır. Yerli yazına bakıldığında bu konu üzerine yeterli 
çalışmanın olmadığı görülmüştür. Patent ile ilgili yapılan araştırmaların çoğun-
luğu patent haklarının hukuki boyutu üzerinedir. Bu nedenle, konu hakkında 
başlangıç düzeyinde bilgi edinilmesini sağlayacak bu çalışmanın yazına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.  

2.Yazın Taraması 

Yeniliklerin ekonomik ve sosyal gelişmenin yapı taşı olduğu 1930’lu yıllardan bu 
yana tartışılmaz bir gerçek olarak kabul edilmektedir. Özellikle son dönemlerde, 
yenilik yapan işletmelerin büyüdüğü ve rekabetçi üstünlük kazandığı, buna 



739 
 

739 

karşın yenilik yapmayan işletmelerin giderek pazardan silindiği çok açık görül-
müştür. Bu durum, özellikle rekabetin yoğun olduğu teknoloji ağırlıklı sektör-
lerde ve hizmet kesiminde belirgin bir biçimde yaşanmıştır (Barutçugil, 2009: 
142). Yenilik yapan şirketlerin harcadıkları çaba ve maliyetler fikri mülkiyet 
hakkının korunmasını gerekli kılmaktadır. Patentler fikri mülkiyet haklarının ko-
runması için en önemli yasal araçlardan biridir. Bir patent, bir buluşun sınırlı bir 
süre için buluş sahibine ekonomik kullanımını tek yetkili olarak verme ve 
başkalarının ekonomik olarak kullanmasını engelleme hakkıdır (Langinier vd., 
2002: 1). Fakat fikri mülkiyet hakkı korunmasını iki şekilde incelemek gerek-
mektedir. Bunlardan birincisi patent diğeri ise faydalı modeldir. Patentler; yeni, 
belirgin olmayan ve endüstriyel uygulanabilirliğe sahip buluşlar için verilir. Bun-
lar, genellikle, başvuru tarihinden itibaren 20 yıl boyunca verilir, ürün ve sü-
reçleri kapsar, esaslı incelemeye tabi tutulurlar ve başvuru ücretleri, arama ve 
inceleme ücretleri, avukat masrafları ve varsa çeviri ücretleri gibi harcamalardan 
dolayı elde etmenin maliyeti de çok yüksektir. Patent koruması karşılığında pa-
tent sahibi, buluşun teknik şartnamesini ve ayrıntılarını, alanda uzmanlaşmış bir 
kişinin buluşu tekrarlayabileceği şekilde etkinleştirme şartını açıklaması gerek-
mektedir. Faydalı modeller ise özellikle mekanik, optik ve elektronik alanlardaki 
küçük araçlar, aygıtlar ve aletler gibi ikinci sırada koruma altında olan 
buluşlardır. Koruma süresi genel olarak altı yıldır ve teknik ayrıntılar da 
açıklanmalıdır. Faydalı modeller genellikle daha az maliyetlidir ve kapsamlı bir 
inceleme (yenilik, endüstriyel uygulanabilirlik) gerektirmez. Dolayısıyla, özel-
likle küçük mucitler için, faydalı model koruması elde etmek daha kolaydır, an-
cak faydalı model, patentler kadar güçlü bir fikri mülkiyet hakkı koruması 
sağlamaz. Ayrıca patent koruması sağlayan birçok ülke, (ABD ve İngiltere gibi) 
faydalı modellerin korunmasını sağlamamaktadır. Onları koruyan ülkeler büyük 
ölçüde Kore, Tayvan, Çin ve Malezya gibi gelişmekte olan ülkelerdir (Kim vd., 
2012: 4-5). 

Ticari şirketler, kârlı olduğunu düşündüğü için araştırma ve geliştirme 
yatırımları yapmaktadırlar. Başarılı bir icat ve yenilik karı iki şekilde artırabilir: 
birinci yol her bir dolarlık satışta kazanılan kâr marjını genişletmek, ikinci yol ise 
karlı satış büyümesine yeni fırsatlar yaratmaktır (Scherer, 1965: 290). Satışların 
büyümesi, pazar paylarının uzun vadeli gelişimi sadece fiyattan değil, aynı za-
manda teknoloji rekabetinden kaynaklandığı fikri genellikle “ürün döngüsü 
modeli” ya da “teknoloji boşluğu modeli” ile açıklanmaktadır. Ürün döngüsü 
modeli ilk olarak Posner (1961) ve Vernon (1966; 1979) tarafından önerilmiş ve 
daha sonra Krugman (1979) ile Dosi ve Soete (1983; 1991) tarafından 
geliştirilmiştir. Ürün döngüsü modeli farklı işletmeler arasındaki yeni 
teknolojileri kullanabilme kabiliyeti ve ürün teknolojisini değiştirebilmeyi ifade 
eder. Taklit eden yani yenilikleri üretmeyen, takip eden işletmelerin üstün 
teknolojiyi absorbe etmesi ve üretim süreçleri için yaptığı uygulamaların zaman 
ve maliyeti olacaktır. Bu koşullar altında, üstün teknolojileri birleştiren, yeni, 
gelişmiş ürünler geliştiren işletmeler, takipçilerinin ilgisini çekmeden en azın-
dan geçici olarak oligopolistik pazarlar oluşturacaktır. Aynı zamanda ürettikleri 
ürünlerin pazarlarına hâkim olacaklar, yalnızca yüksek piyasa paylarına sahip 
olmakla kalmayacak, aynı zamanda pazar gücünün bir sonucu olarak (en azından 
geçici olarak) normal kârın üzerine de çıkabilecektir (Neuhausler vd., 2011: 4). 
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Bu nedenle işletmeler pazar gücünü korumak ve geliştirmek için teknoloji ve ye-
nilik için yatırımlar yapmakta, bunun sonucunda elde ettikleri buluşu korumak 
için de patent başvuruları yapmaktadırlar. Ayrıca buluşlar, genellikle şirketlerin 
gizli değerlerine sahip olan yeniliklerdir. Yatırımcılar gibi dışsal unsurlar, böyle 
değerlerin olduğunu bilmeyebilirler. Ancak bu değerler yatırım kararları için 
önemlidir. Patentler, bir şirketin yenilikçiliğini vurgulayan yazılı belgelerdir. Pa-
tentlerin % 65'i bir şirketin hisse fiyatı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Özel-
likle fikri mülkiyet alanına ait patentleri ve diğer unsurları finansal iletişim 
stratejilerine koyarak, sermayeyi tamamlama ve gelecekte yeniden finansman 
sağlama olanağına sahip olmak bazı şirketler için çok önemlidir (Zureck, 2015: 
81). 

Yapılan araştırmalar patentlerin, şirketlerin piyasa değeri üzerine etkileri 
olduğunu ortaya koymaktadır. Griliches (1981) büyük Amerikan şirketlerinin 
verilerine dayanarak, geçmiş Ar-Ge harcamalarının ve patent sayısının, şirketin 
piyasa değeri (“maddi olmayan” sermayesi) arasında önemli ilişki bulmuştur. 
Hall ve MacGarvie (2010), bilgi iletişim teknolojileri sektöründeki şirketlerin an-
alizinde, yazılım patenti alan şirketlerin, yazılım patenti bulunmayan şirketlere 
kıyasla biraz daha yüksek piyasa değerine sahip olduğunu tespit etmiştir (Neu-
hausler vd. 2011: 4). Lanjouw ve Schankerman (2004), araştırmalarında şir-
ketlerin sahip olduğu patentli yeniliklerin borsa değerlemesi üzerinde pozitif bir 
etki yaptığını ortaya koymaktadır. Hendricks ve Singhal (1997) ise araştırma-
larında yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini geciktirmenin şirketin piyasa değe-
rini düşürdüğünü tespit etmiştir. Zureck (2015), patent başvurusu ile hisse 
senedi fiyat gelişimi arasında olumlu bir ilişki olduğunu ve bu ilişkinin finansal 
iletişimde patentlerin önemini vurguladığını söylemektedir. Patentler, finansal 
iletişimde genel öneme sahip olmasına rağmen, bazı şirketler için bu geçerli 
değildir. Daha çok kısa vadeli ve çok yenilikçi ürünlere sahip olan ve çok maliyetli 
ürünleri olan sanayi sektörleri finansal iletişimde patentlerden güçlü bir şekilde 
yararlanmaktadırlar. Zureck (2015) ayrıca bu hususun, az sayıda çalışanı olan 
şirketler için de geçerli olduğunu ifade etmektedir. Çoğunlukla bu şirketler, 
büyük şirketlerle kıyaslandığında patentleri kendi başlarına kullanmaktadır. Pa-
tentlerin KOBİ’lerin kısa vadeli hisse fiyat performansı üzerinde önemli bir etkisi 
vardır. Patentler, yatırımcı ile şirket arasındaki bilgi uyumsuzluğunu en aza in-
dirmek için önemlidir ve şirketin gelecekte işletmelere meydan okuma 
yeteneğini gösterebilir. Şirketin gelecekte rekabetteki konumu için bir uyu-
mudur. Bu nokta özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemlidir. Çünkü 
küçük ve orta ölçekli işletmeler, rekabeti yenmek için güçlü yönlerini bilmelidir 
(Zurec, 2015: X). 

Ernst (1995) Alman makine mühendisliği endüstrisinde 50 ticari şirketin 
örnekleminin sistematik olarak patentleme davranışını değerlendirdiği 
çalışmasında patent stratejileri ile şirket performansı arasındaki ilişkiyi analiz 
etmiş, patent aktif şirketlerin, ekonomik performans değişkenlerinde en iyi per-
formansı gösterdiklerini bulmuştur. Ayrıca bu çalışmada farklı patent gösterge-
lerinin önemi değerlendirilmiş, uluslararası patent başvurularının sayısı, geçerli 
patentlerin oranı ve yüksek oranda atıf yapılan patentlerin ekonomik perfor-
mans ile pozitif ilişkisi olduğu ortaya konmuştur. Hall ve Bagchi-Sen (2002), 
1994 ve 1997 yılları arasında şirket ve gelirler açsından hızlı bir şekilde büyüme 
sağlayan Kanadalı biyoteknoloji endüstrisinde, Ar-Ge yoğunluğu, inovasyon 
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oranı ve işletme performansı arasındaki ilişkileri incelemiştir. Araştırmada 
örnek analiz için Kanada'da bulunan 74 biyoteknoloji şirketi kullanılmıştır. 
Ayrıca yeniliği engelleyen coğrafi farklılıklar ve biyoteknoloji şirketlerının iş per-
formansını etkileyen faktörler analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda Ar-Ge 
yoğunluğunun patent oranlarıyla ilişkili olduğu, yeni ürün tanıtımlarında ölçülen 
yeniliklerin de işletme performansıyla ilişkili olduğu ortaya konmaktadır. Kana-
dalı şirketlerin işletme performansının, dış etkenlerden çok içsel üstünlüklere 
bağlı olduğu ve Kanada düzenleme sürecinin yenilikçiliğin önünde önemli bir en-
gel olduğu öne sürülmektedir. Yoo, Reed, Shin, & Lemak, (2009) çalışmalarında 
yeniliğin finansal performans üzerinde değişen derecelerde bir etkiye sahip 
olduğunu belirlemiştir. Artz vd. (2010) ise araştırma ve geliştirmenin bir çıktısı 
olarak patentlerin, şirketlerin performansı üzerindeki etkilerini değerlendirmiş, 
patentlemenin stratejik bir yaklaşımı olan sürekli yenilik kültürü ile şirket per-
formansı arasında pozitif bir ilişki bulmuşlardır. Deng vd. (1999), Ar-Ge'nin 
yansıması olan patent sayısı ve ileri atıfların gelecekteki şirket performansıyla 
ilişkili olduğunu belirtmektedir. Bosworth ve Rogers (2001) ise büyük 
Avustralya şirketlerinin değerini analiz ettikleri çalışmalarında Ar-Ge ve patent 
faaliyetlerinin, piyasa değerleriyle pozitif ve önemli ölçüde ilişkili olduğunu 
ortaya koymaktadır. 

Patent üzerine yapılan diğer çalışmalar incelendiğinde; patent başvurularının 
satışlara etkisinin belirli bir süre aldığını bunun en büyük sebebinin patent alma 
sürecinin uzunluğu olduğu tespit edilmiştir. Lee (2008) patent üzerine elde 
edilen bilgilerin, patent verildikten sonra çok uzun süre geçmiş olduğunu ve pa-
tentlerin yenilikçi şirketlerin piyasa değeri hakkında önemli bilgiler verdiğini 
ifade etmektedir. Ernst (2001), patent başvuruları ile sonraki şirket performansı 
değişiklikleri arasındaki ilişkiyi araştırmış, 1984-1992 yılları arasında 50 Alman 
makine üreticisinin zaman serisi kesit verilerini analiz etmiştir. Bu araştırmada 
ulusal patent başvurularının, başvuru yılının ardından 2-3 yıl gecikme ile satış 
artışlarına neden olduğu ortaya konmaktadır. Ayrıca ulusal patent başvuruların-
dan daha yüksek kalitede olan Avrupa patent başvurularının, 3 yıl gecikmeli 
olarak satış artışlarına etkisi olduğu tespit edilmiştir. Scherer (1965) 
çalışmasında, 1955 yılında Fortune’ın 500 büyük ABD sanayi şirketi listesinde 
yer alan 448 şirketi örnek olarak almış, araştırmada yaratıcı çıktı endeksi, 
karlılık ve satış artışını incelemiştir. Burada kullanılan yaratıcı çıktı endeksi, 
1959'da yayınlanan ABD icat patentlerinin sayısıdır. Örneklemdeki şirketlerin 
patentleri 1955 yılına dayanmaktadır çünkü bir patentin çıktı olarak değer-
lendirilmesi dört yıllık bir süreci kapsamaktadır. 1950'li yıllarda endüstriyel bir 
buluşun patent başvurusunun hazırlanması dokuz aylık bir süreyi kapsarken, 
patent ofisinin değerlendirmesi ortalama 1,5 - 3 yıllık bir süreci bulmaktadır. 

Patent ile kar marjı ilişkisini inceleyen araştırmalara bakıldığında Scherer 
(1965), kurumsal kârların büyümesi ile buluşsal çıktı (patentleme sayısı) 
arasında olumlu bir ilişki olduğunu bulmuştur. Kurumsal buluşsal etkinliklerin 
büyük kısmının, kar marjlarını genişletmek yerine satışların sabit kâr 
marjlarının büyümesini kolaylaştırarak kar üzerinde olumlu etkiler yaptığını, 
tespit etmiştir. Alman imalatçı şirketlerına yönelik Czarnitzki ve Kraft (2010) 
tarafından yapılan bir analizde, bir şirketin patent sayısının kârlılık üzerinde 
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güçlü ve sağlam bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Comanor ve Scherer (1969) 
nispeten daha fazla araştırma personeli istihdam eden ve nispeten daha fazla 
yeni ürün tanıtımı yapan İlaç şirketlerının, daha çok sayıda patent başvurusu 
yaptığını ve daha fazla patent aldığını tespit etmiştir. Patentler, satış ağırlıklı yeni 
ürünlerin çeşitliliğini, aynı ölçek değişkeni ile birlikte araştırma personeli 
girdileri kadar etkili bir şekilde açıklamaktadır. Ancak araştırma ve geliştirme 
çalışanlarıyla olan korelasyonlar yeni ürün satışlarından biraz daha yüksektir. 
Narin ve Noma (1987), bir şirketin kâr ve satışlarındaki artış ile alıntı sıklığının 
yanı sıra sadece birkaç patent sınıfında patent yoğunlaşması arasında 0.6-0.9 
aralığında korelasyon bulmuştur. Ayrıca, Nerkar ve Roberts (2004) bir şirket 
içindeki patent sayısının, yeni ürünlerden gelen satış hasılatı ile pozitif ilişkili 
olduğunu bulmuştur. Xin ve vd. (2008), radikal ürün yeniliğinin şirketin mali 
performansını etkileyip etkilemediğini belirlemeye çalıştıkları çalışmalarında, 
bağımlı değişken olarak finansal ölçümlerin, satış hasılatı, aktif karlılık ve 
oransal satış büyümesi ilişkisini değerlendirmiştir. Çalışma sonucu radikal ürün 
yeniliklerinin, satış hasılatı ve satış büyümesinin bir habercisi olduğunu tespit 
etmişlerdir. 

Ekonomik analizde patent kullanımında iki önemli problem vardır. Bunlar 
sınıflandırma ve iç değişkenliktir. Birinci sorun olan sınıflandırma öncelikle 
teknik bir sorundur. Patent verilerinin ekonomik açıdan ilgili endüstri veya ürün 
gruplarına nasıl atanacağı tartışma konusudur. İkinci problem ise bu patentlerin 
teknik ve ekonomik açıdan önemli ölçüde farklılık gösterdiği gerçeğidir. Patent-
lerin bazıları daha az ekonomik değere sahip küçük gelişmeleri yansıtırken ba-
zıları ise son derece değerli olabilmektedir. Fakat bunları uygun bir şekilde 
“ağırlıklandırmak” için iyi bir prosedür mevcut değildir (Griliches, 1998: 292). 

3.Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Bu araştırmanın amacı şirketlerin patent sayıları ile satış hasılatı arasındaki 
ilişkinin belirlenmesidir. Bu bağlamda araştırma 2011-2015 yılları arasında 
BİST’e kote 100 şirket üzerine yapılmış, Türk Patent Enstitüsü veri tabanında 
(http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/) taranmış, patent sayıları birden 
fazla olan şirketler ile bu şirketlerin satış hasılatı arasındaki ilişkinin belirlen-
mesi hedeflenmiştir. Satış hasılatı, şirketlerin web sitelerinde yayımlanan kon-
solide finansal tablolarında beyan edilen satış hasılatı alınmıştır. Patentin temeli 
yenilikçilik ve ar-ge olduğuna göre araştırmanın temel sorunsalı şirketlerin 
aldığı patentler ile elde ettikleri hasılatı arasındaki etkileşimin belirlenmesidir. 
Tanımlayıcı araştırma modelinde tanımlayıcı demografik bulgular sunulmuş, 
ilişkisel model kapsamında patent sayıları ile satış hasılatı arasındaki etkileşim 
korelâsyon ve regresyon analizleri ile yorumlanmıştır. Temel değişkenlerin 
etkileşimi simgesel olarak Şekil 1.’de gösterilmiştir. 

 
 
 

 
Şekil 1. Araştırma Modeli 

3.1.Çalışma Grubu 

Patent Sayıları Satış Hasılatı 
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Araştırma 2011-2015 yılları arasında BİST’e kote 100 şirketten patent almış 
olan, Türk Patent Enstitüsü veri tabanında patent sayıları birden fazla olan şir-
ketler değerlendirilmeye alınmıştır. Bu şirketlerin ve yıl bazında patent sayıları 
ve satış hasılatı Tablo 1.’de verilmiştir.  

Tablo 1. Şirketlerin Yıl Bazında Patent Sayıları ve Satış Hasılatı 

Şirket Yıl 
Patent 
Sayısı 

Satış Hasılatı 

Arçelik 2011 155 8437239,00 

Aselsan 2011 19 1501878990,00 

Aygaz 2011 3 5455670000,00 

Eczacıbaşı ilaç 2011 4 973552000,00 

Ford 2011 76 10445022950,00 

Karsan 2011 2 553947257,00 

Kordsa 2011 7 1627181679,00 

Kardemir 2011 1 1590849528,00 

Otokar 2011 11 890525189,00 

Petkim 2011 1 3891322098,00 

Turkcell 2011 75 9370073000,00 

Netaş 2011 3 336826885,00 

Tofaş 2011 19 7336658000,00 

Türk Traktör 2011 4 1800665445,00 

Tüpraş 2011 3 7756383000,00 

Vestel Beyaz 2011 139 1973169000,00 

Vestel 2011 30 6976564000,00 

Arçelik 2012 196 10556861000,00 

Aselsan 2012 46 1632896367,00 

Aygaz 2012 3 5586059000,00 

Brisa 2012 1 1424003474,00 

Eczacıbaşı ilaç 2012 3 887334000,00 

Ford 2012 83 9767937257,00 

Kordsa 2012 21 1491915645,00 

Otokar 2012 8 1004492232,00 

Petkim 2012 2 4348910031,00 

Şişecam 2012 1 5342091704,00 

Turkcell 2012 81 10507029000,00 

Netaş 2012 1 550164740,00 

Tofaş 2012 30 6705274000,00 

Türk Telekom 2012 6 12706142000,00 

Türk Traktör 2012 17 1974013740,00 

Tüpraş 2012 2 10527927000,00 

Vestel Beyaz 2012 33 2143057000,00 

Vestel 2012 9 7514531000,00 

Arçelik 2013 191 11097711000,00 

Aselsan 2013 35 2171425296,00 

Aygaz 2013 5 6004984000,00 

Brisa 2013 2 1711248863,00 
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Şirket Yıl 
Patent 
Sayısı 

Satış Hasılatı 

Çimsa 2013 2 953724208,00 

Eczacıbaşı ilaç 2013 6 1744111000,00 

Ford 2013 92 11404912894,00 

Karsan 2013 3 912548887,00 

Kordsa 2013 16 1546095338,00 

Otokar 2013 16 1401552934,00 

Petkim 2013 2 4158730152,00 

Şişecam 2013 4 5954193854,00 

Turkcell 2013 70 11407887000,00 

Netaş 2013 31 631485722,00 

Tofas 2013 43 7037954000,00 

Türk Telekom 2013 2 13601623000,00 

Türk Traktör 2013 20 2175319881,00 

Tüpraş 2013 10 8228876000,00 

Vestel Beyaz 2013 13 2028695000,00 

Vestel 2013 11 6217957000,00 

Alarko 2014 3 964050568,00 

Arçelik 2014 241 12514033000,00 

Aselsan 2014 36 2534501073,00 

Aygaz 2014 6 7061276000,00 

Deva 2014 1 467940004,00 

Eczacıbaşı ilaç 2014 17 1681435000,00 

Ford 2014 169 11924836507,00 

Karsan 2014 2 358284009,00 

Kordsa 2014 15 1568584236,00 

Kardemir 2014 2 2189237874,00 

Otokar 2014 67 1231633772,00 

Petkim 2014 1 4132846077,00 

Şişecam 2014 1 6875894376,00 

Turkcell 2014 89 12043587000,00 

Netaş 2014 33 740959124,00 

Tofaş 2014 63 7440009000,00 

Türk Traktör 2014 25 2723317809,00 

Tüpraş 2014 12 9275731000,00 

Vestel Beyaz 2014 23 2337141000,00 

Vestel 2014 9 7767303000,00 

Alarko 2015 2 505446501,00 

Arçelik 2015 260 14166100000,00 

Aselsan 2015 35 2780430000,00 

Aygaz 2015 3 6419610000,00 

Deva 2015 7 576380100,00 

Eczacıbaşı ilaç 2015 10 1170563000,00 

Ford 2015 156 16746396740,00 

Karsan 2015 3 1026071041,00 
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Şirket Yıl 
Patent 
Sayısı 

Satış Hasılatı 

Kordsa 2015 16 1734757837,00 

Kardemir 2015 2 2230892163,00 

Şişecam 2015 3 7415128590,00 

Turkcell 2015 9 12769415000,00 

Netaş 2015 42 1008993097,00 

Tofas 2015 27 9920723000,00 

Türk Telekom 2015 1 14522855000,00 

Türk Traktör 2015 5 3102561637,00 

Tüpraş 2015 3 36893328000,00 

Vestel Beyaz 2015 14 2527191000,00 

Vestel 2015 19 9250461000,00 

3.2.İşlem 

Şirketlerin ve yıl bazında patent sayıları ve satış hasılatı arasındaki ilişkinin be-
lirlenebilmesi için ilk safhada; yıl bazında şirketlerin aldığı patentler ile son bir 
yıldaki satış hasılatı arasındaki fark dikkate alınmıştır. Örneğin 2011 yılı için, şir-
ketlerin 2011 yılında aldığı patent sayıları ile 2012 yılında elde ettiği satış 
hasılatı ve 2011 yılında elde ettiği satış hasılatı arasındaki fark karşılaştırılmıştır. 

İkinci safhada, literatürde ifade edildiği gibi bir patentin alındıktan 2-3 yıl sonra 
satış hasılatına yansıyacağı (Ernst, 2001) göz önünde bulundurulmuş, fakat ver-
ilerin kısıtlı olmasından dolayı sadece 2011 yılı değerlendirmeye alınmıştır. 
Dolayısıyla, şirketlerin 2011 yılında aldığı patent sayısı ile beş yıl sonraki yani 
2016 yılında elde ettiği satış hasılatı ve 2011 yılında elde ettiği satış hasılatı 
arasındaki fark karşılaştırılmıştır. 

4.Bulgular 

4.1.Korelâsyon Analizleri 

Birinci aşamada araştırmanın temel değişkenleri arasındaki ilişkinin belirlene-
bilmesi bağlamında 2011-2015 yılları için ayrı ayrı korelâsyon analizleri 
yapılmış ve sadece 2011 yılı için patent sayıları ve satış hasılatı arasındaki 
ilişkinin istatistikî olarak anlamlı olduğu görülmüştür (Tablo 2). Korelâsyon 
katsayıların değerlendirilmesi kapsamında r<0,40 oranı zayıf, r=0,40 ila 0,59 
oranları orta, r=0,60 ila 0,74 oranları iyi ve r>0,75’den yüksek oranlar mükem-
mel olarak ifade edilmektedir (Şencan, 2005: 279). 

 
Tablo 2: 2011 Yılı İçin Patent Sayıları ve Satış Hasılatı Arasındaki İlişki 

(2012-2011) 
 Patent Sayısı Satış Hasılatı (Fark 2012-2011) 

Patent Sayısı 1 ,597* 

Satış Hasılatı (Fark 2012-2011)  1 

   *  Korelâsyon 0.05 seviyesinde anlamlı (2-yönlü) 
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İkinci aşamada patentin satış hasılatına gecikmeli yansıması yaklaşımında ise 
2011 yılı için patent sayıları ve satış hasılatı arasındaki istatistikî olarak anlamlı 
bir ilişki tespit edilememiştir (Tablo 3). 

 
Tablo 3: 2011 Yılı İçin Patent Sayıları ve Satış Hasılatı Arasındaki İlişki (2015-

2011) 
 Patent Sayısı Satış Hasılatı (Fark 2015-2011) 

Patent Sayısı 1 ,239 

Satış Hasılatı (Fark 2015-2011)  1 

 

Elde edilen bulgulara göre sadece 2011 yılı için patent sayıları ve satış hasılatı 
arasındaki ilişkinin istatistikî olarak anlamlı olduğu görülmüştür (r=-.597, 
p<.05). Diğer yıllar için ayrı ayrı yapılan analizlerde anlamlı bir ilişki tespit edile-
memiştir. 

4.2.Regresyon Analizleri 

Satış hasılatı üzerinde patent sayısının etkisinin belirlenebilmesi için yıl bazında 
ayrı ayrı regresyon analizleri yapılmıştır. 2011 yılı için, 2012 yılı satış hasılatı ile 
2011 yılı satış hasılatı arasındaki fark üzerinde patent sayısının etkisi Tablo 4.’te 
ve yine 2011 yılı için 2015 yılı satış hasılatı ile 2011 yılı satış hasılatı arasındaki 
fark üzerinde patent sayısının etkisi Tablo 5.’te sunulmuştur. 

Tablo 4: Regresyon Analizi-2011 Yılı İçin Satış Hasılatı Üzerinde Patent 
Sayılarının Etkisi (2012-2011) 

Bağımlı Değişken : Satış Hasılatı (Fark 2012-2011) 

Bağımsız Değişken: β t p 
Patent Sayısı 0.597 2.881 0.011 

R=0.597  Düzeltilmiş R2=0.313  F =8.302  p=0.011 

 
Regresyon analizi bulgularına göre şirketlerin almış olduğu patent sayısı, satış 
hasılatındaki değişimin %31,3’ünü açıklamakta olup oldukça önemli bir bulgu 
olarak görülmektedir. 2012-2011 yılı satış hasılatı farkı üzerinde patent 
sayısının etki katsayısı (β = 0.597, p=0.011) olarak hesaplanmıştır. 

 
Tablo 5: Regresyon Analizi-2011 Yılı İçin Satış Hasılatı Üzerinde Patent 

Sayılarının Etkisi (2015-2011) 
Bağımlı Değişken : Satış Hasılatı (Fark 2015-2011) 

Bağımsız Değişken: β t p 
Patent Sayısı 0.239 0.889 0.390 

R=0.239  Düzeltilmiş R2=-0.015  F =0.790  p=0.390 

 

Regresyon analizi bulgularına göre patent sayısının satış hasılatındaki değişim 
üzerinde istatistikî olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. 
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5.Sonuç 

Ar&Ge yatırımlarının yüksek maliyetli olduğu düşünüldüğünde şirketlerin bu 
yatırımdan beklentilerinin de büyük olması kaçınılmazdır. Bu beklentiler 
arasında Ar&Ge birimlerinin önemli bir çıktısı olan patentler vardır. Fikri mülki-
yet haklarını güçlü biçimde koruyan patentlerin şirketlerin pazar değerleri (Bos-
worth ve Rogers), performansı (Artz vd., 2010; Deng vd., 1999), satışları ve 
karlılığı (Ernst, 2001; Scherer, 1965) gibi yaşamsal değerler üzerinde etkisi 
olduğu yürütülen çalışmalarda görülmüştür. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı 
Borsa İstanbul’da Bist 100 endeksine kote olan şirketlerin patent sayıları ile satış 
gelirleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma kapsamında patent sayıları 
ile takip eden yıldaki satış gelirlerinin bir önceki yıla oranla farkı alınmış ve bu 
iki değişken arasındaki ilişki incelenmiştir. Aynı yılın satış gelirleri yerine bir 
sonraki yılın satış gelirlerinin hesaplamada kullanılmasının nedeni, alınan pa-
tentlerin aynı yıl içinde ticarileştirilme olasılığının oldukça düşük olmasıdır. 

Araştırmanın verilerinin analizinden elde edilen korelasyon analizi sonuçları, 
2011 yılının patent sayıları ile incelenen yılın satış gelirleri arasında orta 
düzeyde pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. İlişki bulunan bu iki değişken 
arasında regresyon analizleri sonucunda da nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. 
Regresyon analizi bulgularına göre, şirketlerin almış olduğu patent sayısı, satış 
hasılatındaki değişimin %31,3’ünü açıklamaktadır. Satış hasılatı üzerindeki bu 
etkinin ortaya konması patentlerin önemini ortaya koymaktadır. Fakat incelenen 
diğer yıllara ait patent sayıları ile satış gelirleri arasında anlamlı bir ilişkiye 
rastlanmamıştır. Aynı zamanda, yazında yer alan patentlerin 2-3 yıl sonraki 
satışları etkileyeceğine dair iddialar göz önünde bulundurularak 2011 yılı patent 
verileri ile 2015-2012 yılı satış gelirleri farkı ilişkisinin incelendiği regresyon an-
alizinde de herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Araştırmada 2011 
yılı patent verileri üzerinden elde edilen sonuç, yazında bu doğrultuda çalışma-
ları bulunan Scherer (1965), Nerkar ve Roberts (2004), Xin ve vd. (2008) ve 
Ernst (2001) ile uyumludur. 

İnovasyon yoluyla rekabet avantajı elde ederek yaşamını sürdürmek isteyen şir-
ketlerde Ar&Ge gibi birimlerle yaratıcılığı patent benzeri çıktılara dönüştürerek 
bu hedefe ulaşmak günümüzde oldukça yaygındır. Bu çalışmanın da sonucu 
göstermektedir ki patent ile satış gelirleri arasındaki ilişki yadsınamaz. 
Dolayısıyla şirketlerin yaratıcılık, patent, inovasyon ve finansal kazançlar dö-
ngüsünden elde edebilecekleri avantajlar göz önüne alındığında yaratıcı fikirl-
erin patente dönüşmesini, patentlerin de gelire dönüşmesini sağlayacak bir sis-
teme yatırım yapmaları kaçınılmaz biçimde önerilmektedir. 

Araştırmanın Kısıtları ve Gelecek Araştırmalar İçin Öneriler 

Bu çalışmanın bazı kısıtları mevcuttur. Araştırma küçük bir çalışma grubu 
üzerinde yapıldığından genellenmesi mümkün değildir. Daha geniş örneklem-
lerle ve daha eski yıllardan itibaren veriler ele alınarak sektörel bazda test 
edilmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Elde edilen bulgulara göre yıl bazında kon-
jonktürel etkilerden arındırılarak araştırmanın tasarlanmasının uygun olacağı 
önerilmektedir. 
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BANKALARDA İTİBAR RİSKİ: 

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME 

Öğr.Gör. Kadriye AY  kadriyeay@trakya.edu.tr 

 

ÖZET 

2007 – 2008 Küresel finansal krizinin kalıcı etkilerinden birisi;  finansal hiz-
metler endüstrisi yönünden ortaya çıkan büyük “itibar hasarı” olmuştur. Bu olgu 
halen devam etmektedir. İtibar riskine; finansal aracıların maruz kaldığı risk 
hiyerarşisi açısından bakıldığında; piyasa riski, kredi riski, likidite riski ve 
operasyonel risk ile karşılaştırıldığında belki de en zorlayıcı risk türü olarak 
değerlendirilebilir.  

Diğer yandan geçmiş tarihli finans haberlerine bakıldığında; itibar zedeleyici ni-
telikte ve “ahlaki tehlike” içeren bazı finansal eylemlerin, bankalar tarafından 
gerçekleştirildiği de bilinmektedir. İşlerin yolunda gittiği dönemlerde sorun 
olmayan bu tür uygulamalar, finansal bir kriz söz konusu olduğunda katlanarak 
büyük bir maliyete dönüşmektedir. Ek olarak bu maliyete sebep olanlar, ne 
işlemi yapan çalışanlar ne de kaynakların direkt sahipleri değildir.  Kolektif 
olarak toplumun tümü maliyete katlanmaktadır. Sistem içinde kullanılan parasal 
fonlar açısından bakıldığında, kullanılan kaynakların başkalarına ait olması 
önem arz etmektedir.  

Ülkemizdeki duruma baktığımızda; bankacılık sektöründe itibar riski konusu-
nun son dönemde daha da yoğun olarak gündeme alındığı dikkati çekmektedir. 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 31.03.2016 tarihli “İtibar 
Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber”i bankacılık açısından itibar riskini 
tanımlayarak, kaynakları ve yönetimi hakkında bankalara önerilerde bulunmak-
tadır. Diğer yandan Türkiye Etik ve İtibar Derneği’nin Türkiye İtibar Endeksi 
çalışması, sektörler bazında verimli bir gösterge oluşturmuş durumdadır. Ek 
olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Türkiye İtibar Endeksi Raporu  
incelendiğinde; Bankacılık ve Sigortacılık Sektörünün Türkiye sektörler ortala-
masının altında kalmış olması da dikkate değerdir.  

Bu çalışmada, Bankacılıkta önemli risklerden biri olduğu düşünülen “itibar 
riski”ne ilişkin son dönem  araştırmalar incelenerek, konunun önemi ve riskin 
ölçümüne ilişkin öneriler ve konuya ilişkin  endeks sonuçları değer-
lendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İtibar Riski,  Bankacılık Sektörü, Risk Yönetimi  

 “Reputational Risk in Banks” 

An Evaluation of Turkish Banking Sector 

Abstract  

One of the permanent effects of the 2007-2008 financial crisis is the damage of 
dignity in financial service industries. This phenomenon still continues today as 
well. When reputational risk is compared with market risk, credit risk, liquidity 
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risk and operational risk from the perspective of risk hierarchy that financial me-
diators have been exposed, it can be accepted as one of the most drastic risk type. 

On the other hand, it can be seen from the backdated financial news that banks 
execute some financial activities that have moral danger or can make lost the 
reputation. These activities do not create problems when there is no problem 
and everything is allright. However, if there is any crisis they incrementally grow 
and become a high cost. In addition to that the people that caused those situa-
tions are not employees or direct owners of the resources. Society is enduring 
this burden collectively. The resources that have been used are belonging to the 
others and this condition has an importance when it is analyzed from the per-
spective of the monetary funds that are being used in the system. 

When the Turkish conditions are analyzed, it can be seen that reputational risk 
has been dealt especially in recent years. Banking Regulation and Supervision 
Agency has defined reputational risk in Guidance of Managing Reputational Risk 
dated 31.03.2016 and it makes recommendations to banks about managing re-
sources and reputation. Ethics and Reputation Society prepared a Turkish Rep-
utation Index and it creates productive indicators. Furthermore, when the report 
of Turkish Reputation Index done by Istanbul Commerce University is analyzed, 
it is very important to observe that the results of banking and insurance sectors 
are lower than the average of Turkish sectors. 

In this study, the latest researches related with “reputational risk” which is 
thought as one of the important risks of banking sector are analyzed, recommen-
dations related with the importance and measuring this risk are proposed and 
index results of this topic are evaluated. 

Keywords: Reputational risk, Banking industry, Risk management 

Giriş  

Bankacılık faaliyetleri ilk uygarlıklardan günümüze kadar “güven ve itibar” ol-
gusu üzerine gerçekleştirilmiştir. İtibar ve güven soyut ve risk içeren kavram-
lardır. Güven ve itibar  kaybı ya da sarsılması bankalar açısından öngörülemez 
sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bankalar sadece hesaplanabilir finansal riskle-
rini değil, zarar yaratabilecek finansal olmayan  risklerini de yönetmek zorun-
dadırlar. Ancak itibar  kolay ölçülebilen somut bir kavram değildir ve çok sayıda 
değişkenden etkilendiği son dönem çalışmalarla ortaya konulmaktadır. Öte yan-
dan yönetilmesi gereken bir değerdir (Savram M. ve Karakoç A.; 2012,s:329). An-
cak yönetilmesi ve hesaplanması oldukça zor bir süreç olarak değer-
lendirilmektedir (Gündoğdu A. 2016,s:37).  

“2008 Küresel Finansal Krizi”nin kalıcı etkilerinden birisi, finansal hizmetler 
endüstrisi yönünden ortaya çıkan büyük “itibar tahribatı” olmuştur. Başta 
bankalar olmak üzere, finansal aracı kurumların maruz kaldığı risk hiyerarşisi 
açısından bakıldığında itibar hasarı; piyasa riski, kredi riski, likidite riski ve 
operasyonel riskler sonucu ortaya çıkan hasar ile karşılaştırıldığında, belki de en 
zorlayıcı risk türü olarak değerlendirilebilir.  
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Çünkü bankaların itibar yönetimi; finansal sistemlerin istikrarını, makro 
ekonomik dengeleri, yatırım eğilimini doğrudan etkilemektedir. Bir banka özel-
likle sistemik önemi olan bir kurum ününü kaybederse, yalnızca kendisini değil 
bütün finansal sistemi zedelemektedir. Kamu güveni kaybolmakta, finansal 
yatırımlar çökmekte ve finansal  kriz başlamaktadır (Dell’Atti S. ve Trotta A.; 
2016,s:1). 

Diğer yandan geçmiş veya günümüz finans haberlerine bakıldığında, finans ku-
rumlarının itibarını zedeleyici nitelikte ve ahlaki tehlike barındıran eylemlerin 
örnekleri süregelmektedir. İşlerin yolunda gittiği dönemlerde sorun olmayan bu 
tür uygulamalar, ekonomik, siyasal ya da finansal bir kriz anında büyük mali-
yetlere yol açabilmektedir. Bu maliyete katlananlar ise sektörün yapısı gereği 
toplumun tüm kesimleri olmaktadır.  

Türkiye’de duruma bakıldığında, bankacılık sektöründe itibar riski konusunun 
son dönemde daha yoğun olarak gündeme alındığı söylenebilir. BDDK 
(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)’nın 31.03.2016 tarihli “İtibar 
Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber”i konunun yakın dönem itibariyle gündeme 
alındığını ortaya koymaktadır. Diğer yandan itibar ve yönetimi konusu diğer 
sektörlerde  işletmelerin gündemini uzun dönemdir meşgul eden ve üzerinde 
tartışılan bir konuyken, finans sektörü ve bankalar açısından önemi son (2007 -
2008)   küresel kriz ile daha somut bir biçimde ortaya çıkmış bulunmaktadır. Tü-
rkiye’deki finans sektörü hizmetlerinin neredeyse tamamına yakınının bankalar 
ve iştirakleri olan şirketler tarafından yürütüldüğü düşünülürse,  bu çalışma 
içinde  konunun özellikle finans sektörü açısından ve bankacılık özelinde Tü-
rkiye’deki uygulamalara dönük son döneme ilişkin bir değerlendirme şeklinde  
ele alınması hedeflenmiştir.   

1. Kurumsal İtibar ve İtibar Riski  

İtibar; bir insana, bir gruba veya organizasyona (teknik ve sosyal bir değer-
lendirme olarak)  karşı kamuoyunun görüşleridir (Valter İ. 2014,s:300). İşlet-
melerin kurumsal itibarı ise iş aleminde faaliyetlerini sürdürürken ortaya çıkar 
ve gelişir ya da kaybolur. Oluşan kurumsal itibar, örgütü bir çok yönden etkiler; 
üretilen mal ve hizmete talebi olumlu etkilerken, yatırımcının ilgisini çeker, ni-
telikli personel tarafından tercih nedeni olur hatta gelişmiş demokratik 
ülkelerde itibarlı şirketler hükümetler üzerinde etkili olabilir. Bu durumda za-
man içinde kazanılan itibarın kaybedilmeden korunması işletmeler için hayati 
önemdedir. Çünkü telafisi tahminlerin üzerinde zor olabilir (Nakra’dan aktaran; 
Şakar N.; 2011,s:1). 

Ülkemizde itibar yönetimi konusunda çalışmalarıyla öne çıkan, tanınmış iletişim 
danışmanı Salim Kadıbeşegil (2012) “itibar yönetimi” adlı eserinde, itibarı 
tanımlamış ve “itibar “değerler” üzerine yönetilen bir kavramdır. Değerler ise lid-
erlere, hükümetlere, şirketlere ve onları yönetenlerin tercihleri değil toplumun 
tanımladığı kavramlardır! Başta insan haklarının genel kavramları olmak üzere, 
çalışanlara ve tüketicilere karşı sorumluluk, ırk, din, dil cinsiyet ayrımcılığı, dü-
nyanın her köşesindeki yoksulluk, açlık ve salgın hastalıklar, çevrenin tahribatı, 
çocuklarımız, hayvanlarımız ve yaşam kalitemiz için kaçınılmaz olan her şeye  
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bakışımız “değerlerimizi” simgeler”…..Her kim ki bu konularda toplumun geneline 
karşı yanlış yerde duruyor orada bir “itibar tahribatı” oluyor!.....”İtibar 
başkalarının bizi takdir etmesiyle elde edilir. Bizim kendi kendimizi övmemiz ve iyi 
olduğumuzu iddia etmemiz itibarlı olduğumuz anlamına gelmez” olarak açıkla-
maktadır.  

Prof. Gürgen (2012)’e göre, kurumsal itibarın; toplum değerleriyle uyumlu 
vizyon,  misyon ve işletme hedefleriyle ilişkilendirilerek yönetilmesi gerektiğini, 
bunun için, “iyi kurumsal yönetim ilkeleri”, “kurumsal sosyal sorumluluk” ve 
“koşulsuz iç – dış müşteri memnuniyeti” kavramlarının önem kazandığını be-
lirtmektedir. Ek olarak CEO’nun itibarı yaratan unsurların en başında geldiğini 
ve tüm itibar bileşenlerini yönetmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Kurumsal iti-
barın yönetilmesi konusunda ana başlıkları ise; - şirket vizyonunun 
içselleştirilmesi, kurum kültürü ve değerlerinin tanımlanması - etik ve ahlaki 
değerler ile birlikte hesap verebilirlik uygulamaları - uluslararası muhasebe 
standartlarının benimsenmesi ve şeffaflık yönetimi - kurumsal sosyal sorumlu-
luk anlayışı ve yönetimi - çalışan memnuniyeti ve çalışanların kariyer gelişim 
planları politikası - müşteri memnuniyeti politikaları ve müşteri odaklılık - Ar-
Ge ve inovasyon (yenilikçilik) yetkinliği - üçlü raporlama (finansal, sosyal, 
ekolojik çevre uygulamaları) olarak sıralamaktadır (Kadıbeşegil S., 
2012,s:5,27,62).  

İletişim gurusu Roger Haywood verdiği bir mülakatta (2005); itibar yönetimi 
hakkında; “İtibar bir şirketin en değerli varlığı. Bu nedenle sadece pazarlama ve 
halkla ilişkilerin sorumluluğunda olmamalı. Bu departmanlar tek başlarına bu işin 
altından kalkamazlar. Çünkü bu iş ayrı bir uzmanlık istiyor. İtibar yönetimi konusu 
bizzat yönetim kurulu düzeyinde ele alınmalı…” demiştir (Kadıbeşegil S., 
2012,s:87). 

Kurumsal itibar değeri; bir firmanın piyasa değeri ile defter değeri arasındaki 
fark olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda kazanç kaynakları; •Firmanın birikimli 
itibarı, kendi kendini geliştiren etik imajını • Pazar payı, karlılık ve büyümeye 
dayalı ekonomik performansını •Hissedarlar, çalışanlar, müşteriler, tedar-
ikçilerle ilgili paydaş yönünü • Hukuk karşısındaki davaları, icra eylemlerini kap-
sar.  

Kayıp kaynakları ise; • Müşteri ve Pazar kaybını •Yatırımcı kaybı ve sermaye 
maliyetinde artışı • İnsan kaynağı açısından yetenek kaybını • Sözleşme mali-
yetlerindeki artışı kapsar (Valter İ. 2014,s:300). 

1.1. Bankacılık Sektörü ve İtibar Riski 

Bankalar açısından ise itibar riski Basel Bankacılık Denetim Komitesinin 
tanımına göre; Bir bankanın varlığını sürdürme, yeni iş ilişkileri kurma yeteneği 
ve fon kaynaklarının devamı konusunda; müşterileri, meslektaşları, hissedarları, 
kredi kullanıcıları, piyasa analizcileri ve diğer ilgili tarafları veya düzenleyicileri 
olumsuz etkileyen algılamalardan kaynaklanan risktir 
(http://www.bis.org/bcbs/publ/d349.pdf.s:13,md.22). Bankalar finans 
sektörünün en önemli kurumlarıdır. Özellikle Türkiye’de bankaların finansal 
sektördeki yüzde seksene yakın yüksek oranlı payları dikkate alınırsa (Yazıcı M.; 
2011,s:8), faaliyetlerinde ortaya çıkacak bir aksama veya kriz ekonomimizin 
genelini doğrudan etkilemektedir. 
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Özellikle bankacılık alanında yaşanan krizler, risklerin önceliklerini ve yönetim 
tekniklerini etkilemektedir. Doksanlı yılların sonlarında yaşanan, Asya, Rusya ve 
Güney Amerika krizleri; piyasa riskinin önemini arttırmıştır. 2008 Küresel Krizi 
ise; itibar riski, strateji riski ve likidite riskini öne çıkarmıştır (Yarız A.; 2011,s:9).  

Bir finansal firmanın itibar değerini, bu itibarın zarar görme derecesini, zararın 
kaynağını ve dolayısıyla itibar riski kaynaklarını tanımlamada önemli zorluklar 
vardır. İkisi arasında önemli ayrımlar olmasına rağmen itibar riski genellikle 
operasyonel riskle bağlantılı anılmaktadır. Basel II’ye göre operasyonel riskler iç 
süreçler ve sistemler (iç dolandırıcılık, müşteriler, ürünler, iş uygulamaları, isti-
hdam uygulamaları ve işyeri güvenliği) ile dış olaylar (dış dolandırıcılık, mal 
varlıklarında hasar veya kayıp, mücbir sebepler) ile ilişkilidir. Operasyonal risk, 
“kredi riski,  piyasa riski, sistemik risk ve itibar riskleri” gibi stratejik ve ticari 
risk içermez (Valter İ. 2014,s:300).  

Bankalarca gerçekleştirilen; varlık yönetimi, ödeme ve transfer hizmetleri, risk 
yönetimi, faaliyetleri asimetrik bilgiler içerir ve risk kaynaklarıdır. İtibar konusu 
bu güne kadar genel olarak finans dışı endüstrilerde çok geniş kapsamlı olarak 
ele alınmıştır ancak finans alanında araştırmalar yenidir.  

Örneğin; 2010’da Gillet ve arkadaşlarınca,  yapılan bir çalışmada,   “firma ölçeği -  
gerçek değer ve piyasa değeri farkı – ROA aktif karlılığı oranı – çalışan sayısı; 
değişkenleri üzerinden finans sektöründe kayıp türlerine bakılmış  ve 
karşılaştırma yapılmıştır. 1990 – 2004 döneminde Avrupa ve Amerika Birleşik 
devletleri’nde operasyonel zarar ilan eden 154 adet finansal şirketlerin; duyuru 
yapıldıktan sonraki negatif sonuçların yarattığı itibar kaybı ve zararın piyasa 
değerinin; operasyonel zarar tutarının üzerinde gerçekleştiğini belirlemişlerdir  
(Gillet R. vd. 2010,s:224-235).  

2013’de Fiordellisi ve arkadaşları tarafından, yapılan diğer bir çalışmada ise, 
“banka riski – karlılık – maddi olmayan duran varlık değeri – öz sermaye yeter-
liliği ve halka açılma – banka büyüklüğü – işletme zararı” değişkenlerini kulla-
narak 2003 -2008 arasındaki dönemde ABD ve AB’deki 163 bankanın  ALGO UP-
Data verilerini kullanarak  215 adet zarar vakasını  incelemişler ve yatırımcıların 
piyasa tepkileri üzerinden itibar hasarına bakmışlardır.  

İlk olarak; bankacılık riskleri ve itibar hasarı arasında pozitif ilişki olduğu var-
sayımıyla; operasyonel bir zarar durumunda, riskli bankaların maruz kaldığı “iti-
bar hasarının” güvenli bankalarınkinden daha büyük olduğunu belirlemişler. 

ikinci olarak; karlılık ve “itibar hasarı” arasında pozitif ilişki olduğu var-
sayımıyla; yatırımcıların kar hedefi yüksek bir bankayı, herhangi bir zarar du-
rumu ortaya çıktığında; kar hedefi düşük olana kıyasla  daha fazla 
cezalandırdıkları ve karlı banka için itibar kaybı ortaya çıktığını  tespit etmişler. 

Üçüncü olarak; bankanın maddi olmayan  duran varlıklarıyla itibar riski 
arasında negatif ilişki olduğu varsayımıyla; maddi olmayan duran varlık düzeyi 
arttıkça herhangi bir zarar durumunda itibar zararı daha düşük olmaktadır.  
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Dördüncü olarak; bankaya yatırılan sermaye ile itibar hasarı arasında negatif 
ilişki olduğu varsayımıyla, operasyonel bir kayıp durumunda, yatırımcılar ahlaki 
tehlike nedeniyle, zayıf sermayeli bankaları daha fazla cezalandırmaktadır. 
Banka yöneticilerinin özellikle zayıf sermaye durumunda, daha fazla risk 
aldıkları ve buna ilişkin teşvikleri olduğu söylenebilir. Ahlaki tehlike problemi; 
banka hissedarları ve yöneticileri arasında bilgi asimetrisi ve acente problemi 
olduğunda ortaya çıkmaktadır yani yöneticiler sonucuna hissedarların katlana-
cağı riskleri üstlenebilirler, buna karşın güçlü sermayeye sahip banka yöneticil-
eri daha az ahlaki tehlike teşvikine sahiptirler, riskli karlar yerine maliyeti 
düşürücü uygulamaları tercih ederler. Öz kaynak düzeyi arttıkça, itibar hasarı 
azalmaktadır. 

 Beşinci olarak; Banka büyüklüğü ile itibar hasarı arasında olumlu ilişki olduğu 
varsayımıyla, yatırımcıların bir kayıp veya zarar sonrası küçük bankalardan 
ziyade büyük bankaları cezalandırdıkları görülmüştür, yatırımcı paniği ve piyasa 
tepkisi küçük bankalara oranla daha büyük olmaktadır.  

Altıncı olarak; iş alanları farklı olan bankaların zarar veya kaybın ortaya çıktığı 
alana göre (ticari, yatırım vb.) itibar kayıpları da farklı olmaktadır.   

Sonuçta, büyük ve karlı bankaların zarar sonrası  hisse senedi piyasasında 
karşılaştıkları fiyat tepkilerinin ve faaliyet  kayıplarının yüksek olduğu; 
bankalarda ölçek ve karlılık arttıkça; herhangi bir zarar durumunda  
karşılaştıkları itibar kaybı da yüksek olmaktadır. Bunun yanında yatırımcılar 
ahlaki sermaye teşviki nedeniyle,  sermayesi zayıf bankaları güçlü olanlara göre  
daha fazla cezalandırmaktalar. (Fiordellisi F. vd.; 2014,s:108-114).  

Bankaların finansal sonuçları makyajlaması, finansal başarısızlıkları, banka sa-
hipleri veya yöneticilerinin kusurlu davranışları, hizmet kalitesinin düşüklüğü, 
zayıf sosyal sorumluluk anlayışı, etik dışı tutum ve davranışları, yasa dışı işlem-
leri nedeniyle geçirilen hukuki süreçler, idari ve adli suç işlenmesi,  bankalarda 
itibar yönetimini gerektiren risklerdir. Bu riskleri yaratan nedenlere 
bakıldığında; finansal ve finansal olmayan unsurlar karşımıza çıkabilir. Banka iti-
barının temelinde; ilk olarak Ülke ekonomisinin itibarı vardır; Ülkedeki 
enflasyonist süreç, faiz kararları, işsizlik artışı, istikrarsız büyüme, cari açık, 
gelişmeleri bankacılığı olumsuz etkileyebilir. İkinci olarak, bankacılık sisteminin 
itibarı önem arz etmektedir; mevduat yaratma ve kredi kullandırmada krize yol 
açabilecek uygulamalar sisteme zarar verecektir. Son olarak da bankanın kendi 
itibarını zedeleyebilecek yönetim hataları, kullandığı teknolojisi, operasyonel 
işleyiş süreçleri, mevcut müşteri kayıpları, yeni müşteri kazanmada zorlanması, 
nitelikli insan kaynağı kaybı, planlanan stratejik işbirliklerini kaybı banka için 
olumsuz sonuçlar yaratacaktır (Gündoğdu A. 2016,s:40-41). 

1.2.Küresel Mali Kriz ve  İtibar Riski  

2008 yılında başlayan ve üzerinden sekiz yılı aşan bir zaman geçmiş olmasına 
rağmen küresel mali krizin olumsuz yansımaları süregelmektedir. Finansal kes-
imin, İtibar riski aşağıda sıralanan ve benzerleri gibi birçok biçim alır ve finansal 
hizmetlere görülmemiş oranda zararlar verebilir. Endüstri, firma ya da kişisel 
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düzeyde olsun, finansal krizin itibar maliyetinin çok büyük olduğuna şüphe yok-
tur. Finansal sektörde gerçekleşen, itibar kaybı örneklerine bakıldığında;  

• İpotekli konut kredisi/mortgage kredisi ve kredi kartı müşterilerine; ger-
eksiz ve değersiz koruyucu sigorta maliyetleri yüklemek  

• Piyasadaki daha iyi performanslı veya daha ucuz ürünlere karşı, şirket 
ürünlerini sunmaya devam etmek  

• Hedge fonların bankalar aracılığıyla ticaretine izin vermek  

• Ayrıcalıklı müşteri hesaplarına girip, kaynağı firma operasyonları için 
“ödünç” almak  

• Müşterilerin ödemesi gereken yasal vergilerden kaçınmalarına yol açmak  

• Silah tüccarlarının veya uyuşturucu satıcılarının para aklama ve ikili ve çok 
taraflı ticari ve mali yaptırımlarını ihlallerine yardım etmek  

• Değer kaybedeceğini bile bile kurumsal müşterilere menkul kıymet satmak 
ve bu spekülasyonu yapmak için bankanın ticari itibarını kullanmak  

• Finansal ürün sunucularından komisyon almak için yatırım danışmanlığı 
ilişkisini kullanmak  

• Alıcı üzerinde gereken hassasiyeti göstermeden, şirketlerini satması için 
birleşme ve devralma müşterilerine tavsiyelerde bulunmak  

• Mali yanlış beyanda bulunmak için, müşteriler adına bilanço dışı yapılar 
tasarlamak  

• Limit aşımlarını gizlemek  

• Hileli libor oranları için diğer banka ve aracılarla anlaşmak… vb.  

Finansal kriz ve devamındaki olaylar bu riskin yönetimini gerekli kılmaktadır. 
Mevcut piyasa disiplini finansal aracı firmaların itibar riskine yeterli çözüm 
bulmalarında başarısız olmuştur. Onların değerlerine olumsuz etkilerine 
rağmen, finansal firmalar itibar kaybının ciddi örnekleriyle karşılaşmaya devam 
etmektedirler (Valter İ. 2014, s:301).  

Uluslar arası faaliyet gösteren bazı bankaların bu süreçte ortaya çıkan itibar 
kaybettiren örnek vakalarından bazıları  aşağıda gösterilmiştir: 

- 2015 yılı içinde, ABD Adalet Bakanlığınca, Alman Deutsche Bank'ın uluslararası 
finansmanlarda kullanılan gösterge faiz oranları LIBOR ve EURIBOR'da 
manipülasyon yaptığı gerekçesiyle yaklaşık 2,5 milyar dolar ceza ödeyeceği bild-
irilmiştir. Söz konusu soruşturmayı ABD Adalet Bakanlığı adına yürüten Avukat 
Leslie Caldwell tarafından, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Deutsche Bank'ın 
çalışanları, traderlarına kar sağlamak amacıyla dolar, yen, İsviçre frangı ve İngiliz 
sterlini bazındaki LIBOR ve EURIBOR'u da içeren küresel faiz oranlarını yıllarca 
hileyle manipüle ettiği" belirtilmiştir.  Caldwell, Deutsche Bank'ın LIBOR 
manipülasyonları nedeniyle cezaya çarptırılan altıncı büyük banka olduğunu be-
lirtirken, toplamda 2,5 milyar doları aşan cezanın bugüne kadar verilen en büyük 
ceza olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde, İsviçre bankası UBS’nin de iki yıl önce 



757 
 

757 

aynı nedenle 1,5 milyar dolar cezaya çarptırıldığı; diğer yandan İngiliz bankası 
Barclays’ın da benzer usulsüzlükler nedeniyle 453 milyon dolar ceza ödediği ha-
ber konusu edilmiştir (24.4.2015;http://www.fortuneturkey.com.).  

- İngiliz bankası Barclays, elektronik işlem platformu forex spot işlemlerdeki 
manipülasyonu yoluyla döviz piyasasında suistimal yarattığı iddiaları 
dolayısıyla 100 milyon dolarlık yeni bir ceza ile karşılaşmıştır 
(15.11.2015.http://www.fortuneturkey.com.). 

- Yine Moody's'in 2015 yılında açıkladığı hesaplamalara göre 2008 finansal 
krizinden beri  bankaların hukuki ihtilaflarının maliyeti 219 milyar dolara 
ulaştı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's söz konusu cezaların de-
vam edeceği ve Avrupa'daki bankalara sirayet edeceği görüşünü be-
lirtmektedir (15.11.2015.http://www.fortuneturkey.com.). 

- Araştırmalara göre, yirmi kadar bankanın en az beş yıl boyunca (2007-2012) 
Amerikan Hazine bonolarını manipüle ederek kazanç sağladıkları belir-
lenmiştir. Suçlanan bankalar arasında başta, Goldman Sachs, JP Morgan, 
Merrill Lynch ve Citigroup olmak üzere Wall Street’in güçlü bankalarının 
yer aldığı belirtilmektedir. Manipülasyonlarla ilgili olarak Amerikan 
bankaları dışında Deutsche Bank, UBS gibi Avrupalı bankaların da yer aldığı 
belirtilmektedir. Söz konusu skandal, Boston’daki çalışanlara yönelik bir 
emeklilik fonunun şikayeti üzerine ortaya çıkarılmiştir. Söz konusu fon, 
bankaları gizli kalması gereken müşteri bilgilerini paylaşmak ve brokerlik 
işlemlerinde aralarında anlaşıp ortak bir strateji izlemekle suçlamıştır. 
Böylece, “gri” piyasada satılan tahvillerin değeri şişirilirken daha sonra da 
suni olarak düşürülüp, önemli kazançlar elde edilmiştir. Söz konusu 
bankalar bu şekilde, FED’le doğrudan işlem yapmalarını sağlayan “pri-
mary” dealer” pozisyonlarını kötüye kullanmışlardır.  Analistlere göre, 
Hazine’nin belirlediği faiz oranlarında en ufak bir manipülasyon bile devasa 
sonuçlara yol açabilmektedir (http://www.fortuneturkey.com.).  

2.İtibar Yönetimi ve Ölçümü 

İtibar riskinin hesaplanması ve yönetilmesi oldukça zor bir süreç olduğu öne 
sürülmektedir (Gündoğdu A.; 2016).  Genel olarak bakıldığında; itibar, örgütsel 
değerlerin başında gelmektedir. Kurumsal itibar tüm paydaşların örgüte karşı 
davranış biçimini etkilemektedir. Örneğin; çalışanların sadakati, müşteri mem-
nuniyeti ve bağlılığı bu kapsamda değerlendirilebilir. CEO’lar “kurumsal itibarı”  
maddi olmayan  ama çok değerli bir duran varlık olarak nitelendirmektedir. Şir-
ketlerin olumlu itibarı yatırımcıları hissedar olmaya teşvik eder, iyi personeli 
cezbeder, müşterinin bağlılığını sağlar ve yüksek getiri ile ilişkilidir. On yıl önce 
iş dünyası liderleri itibarın ne olduğunu ve yönetilip yönetilemeyeceğini 
tartışırken, bu gün artık kabul gören bir olgudur. Ancak nasıl ölçülebileceği hala 
netleştirilebilmiş değildir (Bhat  A. ve Agrawal  S.; 2015,s:7). 

2.1.İtibar Yönetimi 

İtibar yönetimi bir süreçtir; Yöneticilerce kurumsal itibarlarına yönelik mevcut 
ve potansiyel tehditleri değerlendirmek, bir riskin varlığını kabul edip önlemek 
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ya da hafifletmek için önlemler almayı içerir. Piyasa değerinin %70 ila %80’nini 
oluşturan; marka değeri, entelektüel sermaye, serefiye gibi maddi olmayan du-
ran varlıkların değerini belirlemek kolay değildir, diğer yandan şirketler itibar-
larını zedeleyen şeylere karşı savunmasızdırlar. Düzenleyici kurumlar, sanayi 
grupları, danışmanlar, şirket yöneticileri; mal ve hizmet fiyatlarından kontrol sis-
temlerine, tedarik zincirlerine, siyasi istikrarsızlıktan doğal afetlere kadar geniş 
bir yelpazede riskleri değerlendirip yönetmek için yıllarca ayrıntılı detaylar 
geliştirmişlerdir. Ancak; “İtibar riski”ni tanımlamak, ölçmek, yönetmek konusu 
göz ardı edilmiştir. ABD Muhasebeci ve Finansal Denetçiler Birliğince (COSO; 
Comittee of Sponsoring Organization of the Treadway)  2004’de hazırlanan ku-
rumsal risk yönetimi çerçevesinde her türlü risk yer alırken, itibar riskine yer 
verilmemiştir. Yine uluslar arası bankacılık sistemine ilişkin Basel Sermaye 
Uzlaşısı, bankaların sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine ve değerlendirilme-
sine ilişkin olarak Basel Bankacılık Denetim Komitesi (Basel Committee on Bank-
ing Supervision – BCBS) tarafından 2005’de yayımlanan  Basel II düzen-
lemelerinde de itibar riskine yer verilmemişti. Bunun nedeni olarak uzmanlarca, 
bu konunun sermaye yeterliliği tanımıyla ilintili olduğu ve itibar riskini ölçmenin 
zorluğu olarak ifade edilmiştir ( Eccies R.G. vd.;2017,s:2).   

Kurumsal  itibar olgusunun yönetilmesi gereken bir olgu olduğu tartışmalarının 
Amerika Birleşik Devletlerinde ilk olarak 1990’larda Fortune dergisinin “En 
Beğenilen Şirketler/Most Admired Corporations” araştırmasıyla tartışılmaya 
başlanmıştır. Türkiye’de ilk kez 1999 yılında Capital dergisinin “Türkiye’nin En 
Beğenilen Şirketi” araştırmasıyla gündeme girmiştir (Karaköse T.; 2012,s:v).  

“Kurumsal İtibarın Değişmeyen 18 Kuralı” adlı kitabında Aslop (2005), iyi bir ku-
rumsal itibar oluşturmak, korumak ve yönetmek için aşağıda sıralanan öner-
ilerde bulunmuştur.;   

İyi bir itibar oluşturmak için; “•En güçlü varlığınızı en üste çıkarın •İtibarınızı 
ölçün •Çok sayıda izleyici karşısında nasıl oynayacağınızı öğrenin •Etik değerle-
rinizi yaşatın, gözden geçirin ve takviye edin • Örnek bir vatandaş olun, yürekten 
yapılan hareketler paradan daha değerlidir, yükselmenin tehlikelerinin farkında 
olun •Cazip bir kurumsal vizyonunuz olsun • Duygusal bir çekim gücü oluşturun.  

Bu iyi itibarınızı korumak için; •Eksiklerinizin farkında olun •Uyanık kalın • 
Çalışanlarınızı itibarınızın şampiyonları haline getirin, şirket elçileri yapın •İn-
ternet sizi kontrol altına almadan siz onu kontrol altına alın • Net ve tutarlı olarak 
tek kanaldan mesaj verin •İtibar aşınması tehlikesine dikkat edin.  

Hasara uğraması halinde itibarınızın tamiri için; • Krizleri incelikle yönetin. 
• Krizlerden kaçamayacağınızı ancak itibar hasarından kaçınabileceğinizi bilin  • 
Krizler kontrol edilemezler ancak yönetilebilirler •Hasarı ilk seferde düzeltin, İti-
bar sonradan oluşmaz •Kamuoyunun endişelerini hafife almayın •Saldırganlık 
yerine savunmada kalmayı yeğleyin •Diğer her şey başarısızsa adınızı değişti-
rin”. Aslop, itibarın ölçülmesi gereğini de vurgulamıştır (Aslop R.J.; 2004,s:1-9).  

Eccies ve arkadaşları 2007’de yaptıkları çalışmada; kurumsal itibar riskinin 
aşağıdaki (Şekil:1) plan ile belirlenerek kurum tarafından kendine dönük önlem-
lerin almasını önermektedirler. 
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Şekil:1 İtibar Riskini Yönetmeye İlişkin Bir Çerçeve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Güçlü ve Sürdürülebilir İtibar 

Yukarıdaki çerçeve içinde itibar riski belirlenerek, kurumun kendine dönük 
önlemler alması mümkün olabilir (Eccies R.G. vd.;2007,s:10). 

2.2. İtibar Ölçümü 

İtibar yönetiminin ilk aşaması onu ölçmektir. Ölçülemeyen bir şeyin yönetilmesi 
mümkün değildir. Kurumlar, toplum tarafından nasıl algılandıklarını, itibarlarını 
yaratan faktörleri, güçlü ve zayıf yönlerini, diğer kurumlarla karşılaştırabilmek 
ve ölçmek zorundadırlar. Kurumsal itibarın ölçümünde en bilinenler; Fortune 
Dergisinin “Amerika’nın En Beğenilen Şirketleri” araştırması ile Amerika’daki 
İtibar Enstitüsü’nün ( Reputation Institude) “Rep Trak Modeli”dir (Ural E.G.; 
2012,s:11).  

•Fortune Dergisi’nin kurumsal itibarı değerlendiren kriterleri; yönetim kalitesi - 
ürün ve hizmet kalitesi – uzun dönemli yatırımların kalitesi – yenilikçilik – fi-
nansal sağlamlık – yetenekli insan çekme geliştirme ve işe alma yeteneği – top-
lumsal ve çevresel sorumluluk – kurum kaynaklarının doğru kullanımıdır. (for-
tuneturkey.com.Er. 13.04.2017). Ancak, Fortune dergisinin ölçümüne; araştır-
mada sadece iş liderlerinin görüşlerini aldığı ve özellikle finansal performansı 
öne çıkardığı yönleriyle eleştiriler yapılmaktadır (Ural E.G.; 2012,s:11).  
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•Diğer yandan VanRiel ve Fombrun’un uyguladığı  Rep Trak Modelinde ise; 7 
boyutta 23 anahtar performans göstergesiyle hedef kitlelerin duygusal tutumları 
ölçülmektedir. Kurucuları Charles Fombrun ve Cees van Riel, itibar yönetiminin 
disiplinini yirmi yılı aşkın bir süre önce ABD’de 1997 de başlatmışlardı (reputa-
tion institute.com.). Bu modelde yer alan boyutlar ve  alt boyutlar şunlardır; 
Ürünler ve hizmetler: •yüksek kalite •fiyatın karşılığını veren •arkasında duran 
•müşteri ihtiyaçlarına cevap veren. Yenilikçilik: •yenilikçi •pazarda ilk 
•değişime uyum sağlayabilen. Yönetişim: •açıklık ve şeffaflık •etik davranmak 
•adil iş yapma yöntemleri. Liderlik: •iyi organize olmuş •mükemmel liderlik 
•mükemmel yönetim •geleceğe dair açık bir vizyon. Finansal performans: 
•Karlı •yüksek performanslı •güçlü gelişme beklentisi. Çalışma ortamı:  
•Çalışanları adaletli ödüllendirmek •çalışanların refahı •eşit fırsatlar sunmak. 
Vatandaşlık: •Çevreye karşı sorumlu •iyi amaçları desteklemek  •toplum 
üzerinde olumlu etki oluşturmak olarak belirlenmiştir (Ural E.G.; 2012,s:12). 

Görüldüğü gibi itibar farklı boyut ve alt boyutlar ele alınarak hedef kitlelere 
yönelik olarak yapılan algı araştırmaları sonucu ölçülebilen bir olgu olarak 
görünmektedir. 

2.3.Türkiye’de Bankacılık Sektörü İtibarı   

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Türkiye’de faaliyet 
gösteren bankalara yönelik 26.10.2015 tarihinde yayımlanan “İtibar Riski Yöne-
timi”ne İlişkin Rehberle; daha önce herhangi bir düzenleme yapılmamış bir alan 
olarak “itibar riski” bankalar açısından ele alınmış ve yeni uygulama standartları 
getirmiştir. BDDK’nın, Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yürütülen 
ve Basel standartlarının, üye ülkeler tarafından zamanında ulusal mevzuatlara 
aktarılmasını, uygulanan standartların tutarlılığını sağlamayı hedefleyen 
“Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı” (Regulatory Consistency As-
sessment Programme -RCAP) kapsamında; “itibar riski yönetimi” konusunun da 
diğer uygulamaların yanında yer verdiği görülmektedir. Son olarak Mart 2016 
tarihinde BDDK “kredi, piyasa, operasyonel, likidite, faiz oranı, karşı taraf, yoğun-
laşma ve ülke risklerinin yanında itibar riski yönetimine ilişkin olarak birer re-
hber yayınlamıştır (https://procompliance.net/bddk, E.T:19.04.2017). 

Diğer yandan; Türkiye itibar endeksi adı altında son beş yıldır yapılan bir  rapor-
lama çalışmasının yayınlanan ilk sonuçlarında; Bankacılık sektörüne ilişkin 
bölümde yer alan sonuçlar dikkate değerdir. Söz konusu rapor, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, X Sight Şirketi ve İtibar Atölyesi Şirket-
inin ortak çalışması sonucu hazırlanmaktadır. Araştırma ilk olarak 2011-2012 
yıllarını kapsayan dönemde 12 sektörü içermekte iken, yıllık tekrar eden 
çalışmalarda son olarak Türkiye geneli 20 sektörün itibar algılarının belirlendiği 
açıklanmıştır. Bu sektörler: holdigler, enerji, beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, 
hazır giyim, gıda, ilaç, ulaşım, bankacılık, elektronik eşya, turizm, sigorta, eğitim, 
makine, mobilya, perakende, alkolsüz içecek, akaryakıt olarak belirlenmiş ve algı 
modelinde aşağıdaki 17 parametre kullanılmıştır (Türkiye İtibar Endeksi Genel 
Raporu: 2011/ 2012, s:8).  

-Finansal durumu ve ticari kapasitesinin yüksek olması 

-Dürüst ve şeffaf olması 
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-Liderlik özellikleri taşıması ya da sektöründe lider konumda olması 

-Yeniliklere, teknoloji ve tasarıma önem vermesi 

-Profesyonel ve nitelikli çalışanların olması 

-Köklü, sağlam bir kurum olması 

-Hızla büyüyen, atılımlar yapan şirket olması 

-Çevre, eğitim, sağlık gibi konularda sorumluluklarını yerine getirmesi 

-Spor, sanat ve kültürle ilgili faaliyetlere destek vermesi 

-Türkiye ekonomisine katkıda bulunması 

-Toplumun gelişmesi için çalışması 

-Üstün hizmet ve ürün kalitesi sunması ürün ve hizmetleri adilce fiyatlaması 

-Müşteri memnuniyetine önem vermesi   

-Çalışma ya da çocuğumun çalışmasını isteyeceğim bir şirket olması 

-Yatırım yapmayı isteyeceğim bir şirket olması 

-Saygı duyduğum bir şirket olması. 

Söz konusu kriterler, kurumların sektördeki itibarlarını değerlendirmelerinde 
ve güçlendirme çabalarında yol gösterici olmaktadır. Xsights’ ın X-Reputation İti-
bar Modelinde  aşağıdaki sekiz bağımsız basamak dikkate alınmıştır (Türkiye İti-
bar Endeksi Genel Raporu: 2011/ 2012,s:11) : 

 Tanıma: Her ilişki tanımakla başlar, bir kurum olarak, ticari ve sosyal pay-
daşlar arasındaki bilinirlik ilk tanıma boyutunda ölçümlenir.  

  Beğeni: Tanımadan sonraki adım beğenidir; kurumun beğenilip beğenilme-
diği ticari ve sosyal paydaşlar arasındaki itibarın temel taşlarından birisidir. 
X-Rep ikinci olarak beğeni boyutunu ölçümler.  

  Güven: Kuruma duyulan güven, kriz sonrası ekonomide önemli bir yer taşı-
maktadır. X-Rep modelinin öne çıkan tarafı güveni bir kendi başına bir boyut 
olarak ölçümlemesidir ki bu artık küreselleşmiş ekonomimizde hem çok bo-
yutludur, hem de büyük önem taşımaktadır.  

  Tanışma: Kurumla “alış-veriş” e girenlerin oranı iletişim stratejisinden alı-
nan verimliliğin ilk ölçütlerinden birisidir.  

  Memnuniyet: Kurumla temas edenlerin memnuniyet derecesi şüphesiz iti-
bar yönetimde büyük bir rol alır. Günümüzde artık pazarlama stratejileri 
CRM üzerinden yürütülmektedir, paydaş memnuniyeti iletişim ve pazarlama 
iletişiminin en değerli kıstaslarından birisidir.  

  Sadakat: Kurumla temas edenler arasında, fikri sorulduğunda şirketi tavsiye 
edenlerin oranı hem itibar açısından önemli bir gösterge hem de karlılık için 
vazgeçilmeyecek bir stratejidir. X-Rep sadakati ayrı bir boyutta ölçümler.  
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  Elçilik: Kurumla temas edenler arasında, fikri sorulmasa bile şirketi tavsiye 
edenlerin oranını ifade eder.  

  Gönüldaşlık: Kurum için gönüllü olarak, fayda beklemeden çalışmayı; kuru-
mun gelişimi için, karşılık beklemeden, katkıda bulunmayı göze alacakların 
oranıdır.  

İlki 2012’de açıklanan bu raporda;  Bankacılık ve Sigorta Sektörünün itibar en-
deks puanının 72.5 olduğu hesaplanmıştır. Bu puan, raporda yer alan Türkiye 
genel itibar endeks puanından (78.3) düşüktür. Bankacılık sektörünün bunu dik-
kate alıp, değerlendirmesi gerektiği düşünülmektedir. 

2.3.1. Türkiye’de Bankacılık İtibarını Etkilediği Düşünülen Bazı Vakalar; 

Yakın tarihe bakıldığında özellikle serbest ekonomi kurallarının hakim kılın-
maya başlandığı 1980’li yılların devamında, finansal serbestleşmeye geçişteki 
kontrol ve denetim eksikliği, uygulanan makro - mikro ekonomik politikalar, vb.  
nedeniyle Türkiye’de Bankacılık sektörünün itibarını olumsuz etkilediği düşünü-
len bazı olay ve olgular söz konusu olmuştur. 

- 1982 banker krizi ile bankerlik kuruluşları arasındaki faiz savaşlarının sonu-
cunda bankerlik sistemi çökmüştür (Yazıcı M.;2011,s:6).  

- 1989  yılında bankalar, yatırımcıların TL’den dövize geçiş sürecine hazırlıksız 
yakalanmış ve    aktif-pasif yönetiminde ve likidite yönetiminde kontrolsüz bi-
çimde dövize yönelmişlerdir. Ancak 1994 yılında Hükümetin kamu borç faizle-
rini düşürme politikaları sonrasında yaşanan  devalüasyon ile bankalardan bü-
yük ölçüde mevduat çekilmesi gerçekleşmiştir. Çekilen mevduatın dövize yönel-
mesi sonucunda, Merkez Bankası rezervleri yetersiz kalınca yükselen faiz oran-
larıyla sonuçlanan bir finansal kriz yaşanmıştır (Yazıcı M.;2011,s:6).     

- 1999 – 2001 Döneminde, Yetersiz yasal düzenleme ve denetleme nedeniyle or-
taya çıkmış olan “holding bankacılığı”nın; dış borç, yüksek faiz,  kur sorunlarına 
bağlı olarak çökmesi sonrasında 15 bankanın yönetimine el konulmuş ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devletine maliyeti 50 milyar doları bulan borç yüküyle karşılaşıl-
mıştır (Yazıcı M.;2011,s:7).      

- 2001-2007 Sürecinde bankacılık sektöründeki yabancı payının giderek artışıyla 
iç şoklara dayanıklı ama dış şoklara açık bir bankacılık yapısı oluşmuştur; Eylül 
2016 itibariyle sektördeki yabancı payı %35 civarındayken; Nisan 2017 içinde 
yapılan son bir banka payı satışı ile %44,5’a ulaşmış durumdadır (Yıldırım 
A.;2017,ET:04.04.2017 ve Yazıcı M.; 2011,s:7). Bu durumun itibar artırıcı mı 
yoksa itibar düşürücü bir süreç mi olacağına dair kuşkulardan söz edilebilir.   

- 2015 Yılı ilk yarısında sistemdeki bir banka TMSF’ye devredilmiş ve hukuki sü-
reç devam etmektedir (http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2015/05/29. 
ET:18.04.2017). Söz konusu olay Türkiye’deki bankacılık sistemine olan güveni 
zedeleyici niteliktedir. 

- 2017 Mart ayı içinde; bir Türk Bankasının Genel Müdür Yardımcısının ABD’de tu-
tuklama kararının ardından, Borsa İstanbul’da işlem gören hisseleri %15’in 
üzerinde düşüş yaşamıştır (http://www.ntv.com.tr/ Ekonomi; E.T.18.04.2017). Tu-
tuklamanın ardından banka hisselerdeki düşüş yüzde 15'i geçerken, düşüşün 
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banka hisselerinin işlem tarihindeki en büyük günlük düşüşüne işaret ettiği belir-
tilmektedir (http://www.hurriyet.com.tr.). Konuya ilişkin olarak Bankanın eski 
Genel Müdürlerinden birinin yorumunda; “söz konusu bankanın kamu sermayeli 
olduğu ve bir bölüm hisselerinin de borsada işlem gördüğü belirtilerek; olay son-
rasında panik satışlar gerçekleştiği, borsada hisse sahiplerinin olayı genel 
müdürün kişisel bir meselesi olarak değil, bankanın kurumsal meselesi olarak al-
gıladıkları”, değerlendirmesini yapılmıştır. (Söylemez U.; 2017, http://odatv.com. 
ET:17.04.2017). 

Yukarıda sayılanlar ya da benzer olaylar, ülkemiz bankacılık sistemine olan güveni 
ve sistemdeki itibar algısını olumsuz etkilediği düşünülmektedir.  

2.3.2. Türkiye’de BDDK’nın İtibar Riski  Yaklaşımı 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK)  Türkiye’deki banka-
ların itibar riskini yönetmeleri gereğine ilişkin; 31 Mart 2016 tarihli ve 6827 Sa-
yılı İtibar riskinin yönetimine ilişkin rehberi bu konunun önemini ortaya koy-
maktadır. Söz konusu rehberde itibar riskinin kaynakları sıralanmakta ve yöne-
tilmesi gereken bir risk olarak tanımlanmaktadır. Rehberin birinci kısmında yer 
alan 3,4,5,ve 6. Maddelerinde tanım yapılmaktadır …“3. Maddede İtibar riski, 
mevcut veya potansiyel müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi ta-
rafların banka hakkındaki olumsuz düşüncelerinden ya da mevcut yasal düzenle-
melere uygun davranılmaması neticesinde bankaya duyulan güvenin azalması 
veya banka itibarının zedelenmesi nedeniyle bankanın zarar etme olasılığı olarak 
tanımlanabilir. Öyle ki müşteriler, karşı taraflar, hissedarlar, paydaşlar, yatırımcı-
lar, borçlular, piyasa analistleri, diğer ilgili taraflar veya düzenleyici ve denetleyici 
otoriteler nezdinde ortaya çıkabilecek olumsuz algı nedeniyle bankanın yeni ilişki-
ler kurma veya eski ilişkilerini devam ettirme kabiliyeti ve finansman kaynaklarına 
sürekli erişimi olumsuz etkilenebilir. 4. Maddede İtibar riski, toplumun (müşteri-
ler, ortaklar, rakipler, basın, yayın, sosyal medya, düzenleyici ve denetleyici otori-
teler vb.) banka hakkındaki olumsuz düşüncelerinden dolayı bankanın gelirlerinde 
veya sermayesinde kayıp ortaya çıkma ihtimalini ifade etmektedir. Bu risk, banka-
nın yeni ilişkiler veya hizmetler geliştirme ya da mevcut ilişkileri devam ettirme 
yeteneğini etkileyebilmekte ve neticede bankanın rekabetçi gücünü zayıflatabil-
mekte olup, özü itibariyle tüm banka faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu nedenle, 
bankanın müşteriler, kamu otoriteleri, yatırımcılar, diğer bankalar ve ilişkili 
üçüncü taraflarla olan ilişkilerinde çok dikkatli davranması gerekmektedir. Ban-
kanın, müşteri ilişkilerinde etik olmayan ya da yanıltıcı işlemlerinin olması, kanun 
ve düzenlemelere aykırı hareket etmesi, sıklıkla davalara taraf olması ya da finan-
sal performansının kötü olması gibi durumlar bankanın itibarını ciddi şekilde teh-
dit eden unsurlardan bazılarıdır. 5.Maddede İtibar riski çok boyutludur ve diğer 
piyasa katılımcılarının algısını yansıtır. Ayrıca, itibar riski organizasyonunun ge-
nelinde mevcuttur. Maruz kalınan itibar riski, temelde bankanın içsel risk yönetim 
süreçlerinin yeterliliği ile yönetimin bankayla ilgili işlemlerde dış etkilere karşı ta-
kınacağı üslup ve yetkinliğin bir bileşimidir. 6.Maddede Etkin ve yeterli bir itibar 
riski yönetiminin aşağıda yer verilen ilkeler doğrultusunda banka faaliyetlerinin 
karmaşıklığı ve büyüklüğü de dikkate alınarak konsolide ve konsolide olmayan ya-
pıya uygun olarak icra edilmesi beklenmektedir. Her bankanın itibar riski doğuran 
işlemlerini ölçülülük ilkesi çerçevesinde yönetmesi gerekmektedir…” 
(www.bddk.org.tr;  2016, E.T:31.03.2017).  
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Bu çalışma kapsamında; Türkiye’nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-
rumu’nun söz konusu rehberinin yayın tarihi olan Mart 2016 ayından sonraki 
süreçte, bankaların konuya yaklaşımlarında bir değişim olup olmadığı merak 
edilmiş ve Türkiye Bankalar Birliği’nin istatistik verileri incelenmiştir. Tür-
kiye’deki mevduat birikimi 100 milyar TL ve üzerinde olan bankalar belirlenmiş-
tir (https://www.tbb.org.tr). Söz konusu bankaların Basel III kriterleri kapsa-
mında ilave sermaye yeterliliği uygulamasına tabi olacak “sistemik önem” taşı-
yan sınıfa da dahil olacakları tahmin edilmektedir (http://www.dunya.com/). 
Söz konusu bankaların  2016 yılı faaliyet raporları incelenmiştir. Bankalar faali-
yet raporlarında, diğer birçok bilginin yanında  risk yönetimine ilişkin yaklaşım-
larına da açıklık getirmekte, kurumlarına ilişkin risk çeşitlerini açıklamakta ve 
buna ilişkin yönetim stratejilerini ifade etmektedirler. Bu bankaların risk başlık-
larına ilişkin oluşturulan bir tablo:1 aşağıda gösterilmiştir.  

Tablo:1 Türkiye’de 2016 Yılında Mevduat Tutarı 100 milyar TL’nin Üzerindeki 
Bankaların Yıllık Faaliyet  Raporlarında yer Verilen Riskler 

Banka Adı 
(Mevduat Toplamı 
100 Milyar TL. ve 
üzerinde olan) 

2016 Faaliyet 
Raporunda 
İtibar riski 
açıklamasına yer 
verilmiş mi? 

2016 Faaliyet Raporunda yer 
verilen risk tanımları başlıkları 

T.C.Ziraat Bakası - Kredi riski; Piyasa riski; Operasyonel 
risk; Bilanço riski 

Türkiye Garanti 
Bankası 

Yer verilmiş İtibar riski; Kredi riski ; Piyasa riski; 
Likidite riski; Ülke riski; Yoğunlaşma 
riski 

Türkiye İş Bankası - Kredi riski; Sermaye yeterliliği riski ; 
Operasyonel risk; Konsolide risk  

Akbank T.A.Ş. - Kredi riski; Piyasa riski; Operasyonel 
risk; Aktif – Pasif Riski; Likidite riski 

Yapı ve Kredi 
Bankası  

Yer verilmiş Kredi riski; Operasyonel risk ve İtibar 
riski ; Piyasa Riski 

Türkiye Vakıflar 
Bankası 

- Faiz oranı riski ; Operasyonel risk; 
Kredi riski; Likidite riski; Kredi riski; 
Karşı taraf riski; Yoğunlaşma riski 

Türkiye Halk Bankası - Kredi riski; Kur riski; Faiz oranı riski; 
Hisse senedi piyasa riski; Likidite 
riski 

Kaynak: Tabloda yer verilen bankaların 2016 yılı faaliyet raporlarından derlenmiştir. 

Görüleceği üzere faaliyet raporlarında “itibar riski” tanımına yer veren iki banka 
bulunmaktadır. Bu iki bankanın faaliyet raporlarında yer verdikleri itibar riski 
tanımlarına bakıldığında; 

 Garanti Bankası 2016 Faaliyet Raporu s:131; İtibar riski “Banka, yasal otoriteler, 
müşteriler ve diğer piyasa oyuncuları gözünde itibar riski yaratacak her türlü iş-
lem ve faaliyetten kaçınır, topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için 
azami özen gösterir. İtibar riskinin Banka genelinde bilinip, tüm çalışanların üze-
rine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesini teşvik etmek amacıyla eği-
timler düzenlenir. Bankada itibar riskinin etkin yönetiminin sağlanması için müş-
teriler nezdindeki itibarın korunması ve iyileştirilmesi ile Banka’nın çevreye olan 
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etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, basın yayın organlarının 
ve sosyal medya platformlarının banka itibarı açısından takibi yapılarak olası et-
kileri yönetiliyor, yasalara ve kurumsal standartlara uyumluluk konularındaki far-
kındalığın sürekliliği sağlanıyor, bilişimbilgi güvenliği ve bilgi teknolojileri riskle-
rinin yönetimini temin eden süreçler geliştiriliyor” denilmektedir. 

Yapı ve Kredi Bankası: 2016 Faaliyet Raporu s:.67; İtibar riski “…..itibar risklerini 
kontrol etmek, ölçmek ve azaltmak üzere temel ilke ve prosedürleri tanımlamak 
amacıyla 2013 yılında yürürlülüğe giren İtibar Risk Yönetimi Politikası yasal ve iç-
sel standartlar dikkate alınarak Şubat 2016 ‘da revize edilmiştir. Etkin bir itibar 
riski yönetimi kurmak ve sürdürmek için itibar riski kontrol sistemi, itibar riskleri-
nin tanımlanması, önlemesi ve itibarın geri kazanımına yönelik itibar riski ölçme, 
izleme ve raporlama faaliyetleri ile kredi politikalarıyla uyumlu hassas sektörler/ 
riskli alanlar ve bu alanlardaki uluslararası standartlar politikanın odak noktala-
rıdır” denilmektedir. 

Sonuç: 

Olumlu itibar uzun vadeli başarının teminatıdır. Daha başarılı personel, daha iyi 
satışlar, daha iyi sonuçlara, olumlu itibarla ulaşılabilir. Aldatma, sömürü ya da 
hukuki boşlukların istismarıyla, varlık sürdürülemez. Ancak, finans dünyasında 
saygın olmayan itibar zedeleyici bir çok örnek mevcuttur. Örneğin bankalar söz-
leşmeler aracılığıyla sundukları bir çok hizmet için sorumluluk almaktan kaçın-
maktadırlar. Günümüzün yüz yüze olmayan teknoloji kullanımı da bunu kolay-
laştırmaktadır (Green G.F.;1989,s:63). Küresel kriz sürecinde finansal kuruluşla-
rın büyük ve karmaşık yapısı, birbirleriyle yüksek düzey bağlantıları yönetim ve 
denetimi zorlaştırmıştır. Sonuçta ülke bütçelerini sarsıcı düzeyde finansal  kur-
tarma programlarıyla kamu desteği almak zorunda kalan finans piyasalarında 
disiplin zedelenmiştir. Finans piyasalarının temel aktörleri olan bankalar bu sü-
reçte itibar kaybına uğramışlardır. Küresel krizin ardından, özellikle ABD, AB ve 
İngiltere, piyasanın daha etkin denetlenmesine yönelik   finans sektörünün yeni-
den yapılanmasına için çalışmalarını sürdürmekteler; örneğin “temel ve yatırım 
bankacılığını birbirinden ayrılması gereğini  ve batmayacak kadar büyük olgusu-
nun sakıncalarını ortaya koyan değerlendirmeler ışığında uzun dönemli çözüm-
lere odaklanmışlardır  (Altaş G.; 2013,s: 6,22).  

Türkiye’de BDDK benzer şekilde özellikle uluslararası bankacılık düzenlemeleri 
çerçevesinde üzerine düşeni yapmış görünmektedir. Ancak Finans sektörü ve bu 
sektörün ülkemizdeki temel aktörleri olan bankaların itibar kaybına ilişkin algı-
nın, tam olarak ortadan kalktığı söylenemez. Mevduat büyüklüğü ilk sıralarda 
bulunan bankaların faaliyet raporlarında tanımladıkları risklerin içinde; sadece 
iki bankanın “itibar riskine” yer vermiş olması düşündürücü bulunmuştur.  
Banka itibarının temelinde sırasıyla; “Ülke itibari – Sektör itibarı – Bankanın 
kendi itibarı” olduğu hassasiyeti  akıllardan çıkarılmaması gereken bir gerçek 
olarak değerlendirilmektedir. 

Konun önemi açısından vurgulanmak istenen özü çok net ortaya koyan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Kurucu Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İş Bankasının 
kuruluşu aşamasında Bankanın İdare Meclisine söylediği:  

..“Sermayenin azlığına bakarak cesaretiniz kırılmasın! Böyle kurumlar için 
en kuvvetli sermaye, zekâ, dikkat, iffettir; teknik ve metodik çalışmasını bil-



766 
 

mektir. Bu inançla işe sarılınız, mutlaka başarırsınız!… Bu işte başarı kazan-
mayı, eğer şahsî bir onur meselesinden daha ileri, millî bir gurur, millî bir 
onur meselesi yaparsanız çalışmak için, amacınıza ulaşmak ve daha yüksel-
mek için muhtaç olduğunuz ateşi, enerjiyi bol bol yüreklerinizde bulacaksı-
nız”..  

Sözü, bankaları diğer sektörlerden ayıran husuları, en açık ve en vurgulu haliyle 
tanımlamaktadır (İş bankası CEO’su Hakan Aran’dan aktaran; Coşkun D. 
2017,ET:19.04.217).  
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TÜRKİYE’DE SİGORTA İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
AMPİRİK ANALİZİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI 
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Öğr. Gör. Dr. Bekir KAYA† 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sigorta ile ekonomik büyüme arasındaki uzun 
dönemli ve nedensel ilişkilerin, 2005:1-2016:4 dönemine ilişkin üçer aylık ver-
iler kullanılarak araştırılmasıdır. Değişkenler arasındaki eşbütünleşme 
ilişkisinin varlığını incelemek üzere ARDL sınır testi yaklaşımı; nedensellik 
ilişkilerini test etmek üzere ise VECM Granger nedensellik testi kullanılmıştır. 
Çalışmada, ekonomik büyüme değişkeni, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyüme 
oranı ile temsil edilmektedir. Sigorta değişkeni olarak ise sigorta prim üretimi 
büyüme oranı kullanılmıştır. Sınır testi sonuçları, değişkenler arasında 
eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Buna göre, uzun dönemde 
değişkenler arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit 
edilmiştir. Ayrıca, hata düzeltme teriminin katsayısının negatif ve istatistiki 
olarak anlamlı olması da, kısa dönemde değişkenler arasında ortaya çıkan sap-
maların uzun dönem denge düzeyine yakınsadığını göstermektedir. VECM 
Granger nedensellik testi sonuçları, uzun dönemde, değişkenler arasında çift 
yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunduğuna dair kanıtlar sunmaktadır. Kısa dö-
nemde ise, ekonomik büyümeden sigorta prim üretimindeki büyümeye doğru 
tek yönlü bir nedenselliğin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sigorta, Ekonomik büyüme, Sınır testi, VECM Granger 
nedensellik testi. 

AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INSURANCE 
AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: A BOUNDS TESTING APPROACH 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the long-run and causal relationships be-
tween insurance and economic growth in Turkey. For this purpose, Autoregres-
sive Distributed Lag (ARDL) bounds testing approach is employed on quarterly 
data from 2005:1 to 2016:4 to test the cointegration relationship between insur-
ance and economic growth. Following the establishment of the cointegration re-
lationship, VECM Granger causality test is employed to determine the causal re-
lationships between variables. In the study, premium growth rate is employed as 
insurance variable. On the other hand, the economic growth variable is repre-
sented by the gross domestic product (GDP) growth rate. The results of the 
bounds test show that there is a cointegration relationship between variables. 
Accordingly, a positive and statistically significant relationship was found be-
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tween the variables in the long-run. Moreover, a negative and statistically signif-
icant error correction term (ECT) coefficient confirms the established cointegra-
tion relationship between insurance and economic growth. The results of VECM 
Granger causality models show that there is an evidence of a bidirectional cau-
sality between insurance and economic growth in the long-run. However, in the 
short-run, there is an evidence of a unidirectional Granger causality running 
from economic growth to insurance. 

Keywords: Insurance, Economic growth, Bounds test, VECM Granger causality 
test. 

1. GİRİŞ 

Poliçe sahipleri açısından sigortanın temel işlevi, risk transferidir (Haiss ve 
Sümegi, 2008). Temel işlevi yanında, sigortanın, sigorta sektörünün gelişmesine 
paralel olarak önemi giderek artan, ekonomik işlevleri de bulunmaktadır. 
Ekonomik işlevler, büyüme, gelişme ve kalkınmaya yönelik olup makro düzeyde 
etkinlik göstermektedir (Targan, 1994; Genç, 2002). Sigortanın en önemli 
ekonomik işlevi, tahsil edilen primler yoluyla yatırımların finansmanında 
kullanılabilir fonlar yaratmasıdır (Targan, 1994; Kahya, 2000). Tasarruf kaynağı 
olması yanı sıra, sigortanın, sermaye piyasalarının gelişmesine katkıda bulun-
ması, istihdam imkânı sağlaması, sosyal güvenlik sistemini tamamlayarak sis-
temin yükünü hafifletmesi, uluslararası ekonomik ilişkileri ve ticareti genişlet-
mesi, devlete vergi kaynağı oluşturması gibi ekonomik işlevleri de bulunmak-
tadır (Kahya, 2000; Genç, 2002). 

İşlevlerini etkin bir şekilde yerine getiren sigorta piyasası, ekonomik gelişme sü-
recinde önemli bir rol oynamaktadır (Skipper, 1997). Sağlam bir ulusal sigorta 
ve reasürans piyasasının ekonomik büyümenin vazgeçilmez bir özelliği olduğu, 
1964 yılında Cenevre’de gerçekleştirilen ilk Birleşmiş Milletler Ticaret ve 
Kalkınma Konferansı (United Nations Conference on Trade and Development – 
UNCTAD)’nda da kabul edilmiştir (UNCTAD, 1964). Sigorta sektörünün 
ekonomik büyüme sürecindeki rolü, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 
ülkelerde sigortacılığa verilen önemin her geçen gün artmasına neden olmak-
tadır.  

Küresel sigorta piyasasında toplam prim üretimi 2015 yılı sonunda bir önceki 
yıla göre reel olarak %3,8 oranında büyüyerek, 4.554 milyar ABD dolarına 
ulaşmış durumdadır1. Küresel prim üretiminin %55,6’lık kısmı (2.534 milyar $) 
hayat sigortası, %44,4’lük kısmı (2.020 milyar $) ise hayat dışı sigorta 
kapsamında toplanan primlerden oluşmaktadır. Türkiye, 2015 yılında, 
%0,24’lük payı ile küresel prim üretimi içinde 38. sırada (hayat dışı prim 
üretiminde 24. ve hayat prim üretiminde 49. sırada) yer almıştır. Söz konusu 
yılda, Türk sigorta sektöründe, 9,78 milyar ABD doları hayat dışı sigortalarda ve 
1,36 milyar ABD doları hayat sigortalarında olmak üzere, toplam 11,14 milyar 
ABD doları prim üretimi gerçekleşmiştir (Swiss Re, 2016). Küresel sigorta 

                                                           
1 Bununla birlikte, ABD doları karşısında para birimlerinin yaygın değer kaybı nedeniyle, ABD doları ba-
zında primler, nominal olarak %4,2 düşüş göstermiştir (Swiss Re, 2016). 
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sektörünün aksine, Türk sigorta sektörüne, hayat dışı sigorta sektörü hâkim du-
rumdadır (Bkz. Ek - Şekil 1). 

Prim üretiminin gayri safi yurt içi hasılaya oranı olan sigorta yaygınlığı (penetra-
syonu), 2015 yılında, dünya genelinde %6,23, Avrupa genelinde %6,89 ve 
gelişmekte olan piyasalarda %2,92 iken, Türkiye’de %1,55 olarak 
gerçekleşmiştir. Kişi başına düşen prim miktarı olan sigorta yoğunluğu ise, dü-
nya genelinde 621,2 ABD doları, Avrupa genelinde 1.634,4 ABD doları ve 
gelişmekte olan piyasalarda 135 ABD doları iken, Türkiye’de 141,4 ABD doları 
olarak gerçekleşmiştir (Swiss Re, 2016) (Bkz. Ek - Şekil 2 ve 3). Düşük sigorta 
yaygınlığı ve yüksek büyüme potansiyeli, uluslararası sermayenin ilgisini Türk 
sigorta sektörüne yöneltmektedir (Öner Kaya, 2015; 2016). Nitekim uluslararası 
sermayenin payı, 2015 yılında, prim üretiminde %65,33’e; ödenmiş sermayede 
ise, %71,70’e ulaşmış durumdadır (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 2015) 
(Bkz. Ek - Şekil 4 ve 5). 

2015 yılı sonu itibarıyla, Türk sigorta sektöründe faaliyet gösteren 36 hayat dışı, 
19 hayat ve emeklilik, dört hayat ve bir adet reasürans olmak üzere toplam 60 
sigorta, reasürans ve emeklilik şirketi bulunmaktadır. Bu şirketlerden 56’sı 
anonim şirket, ikisi kooperatif şirket, diğer ikisi ise yurtdışında kurulu bulunan 
şirketlerin şubeleridir (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 2015). 

TÜİK verilerine göre, 2015 yılında Türkiye’de GSYİH cari fiyatlarla bir önceki yıla 
göre %11,7 oranında artarak yaklaşık 1.952,6 milyar TL, ABD doları bazında ise 
bir önceki yıla göre %10 oranında azalışla yaklaşık 719,6 milyar ABD doları 
olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, sabit (1998) fiyatlarla GSYİH büyüme 
oranı ise %4’tür. Öte yandan kişi başına GSYİH, cari fiyatlarla bir önceki yıla göre 
%10,5 oranında artarak yaklaşık 25.118 TL, ABD doları cinsinden ise %10,9 
oranında azalışla 9.257 ABD doları olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 2016). 

Türkiye’de sigorta prim üretimindeki büyüme ile ekonomik büyüme arasındaki 
uzun dönemli ve nedensel ilişkileri incelemeyi amaçlayan bu çalışma beş 
kısımdan oluşmaktadır. Bir sonraki kısımda, sigorta ile ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkileri araştıran önceki çalışmalar incelenmektedir. Üçüncü 
kısımda, analizde kullanılan değişkenler ve model tanıtılmakta, dördüncü 
kısımda, analiz sonucunda elde edilen bulgular ele alınmakta, sonuç ise beşinci 
kısımda sunulmaktadır. 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda 
teorik ve ampirik araştırma gerçekleştirilmiş ve bu çalışmalarda finans-büyüme 
ilişkisine dair kanıtlar elde edilmiştir (örneğin Jung, 1986; Greenwood ve Jo-
vanovic, 1990; King ve Levine, 1993a, b; Rousseau ve Wachtel, 1998; Beck vd., 
2000; Levine vd. 2000; Christopoulos ve Tsionas, 2004; Abu-Bader ve Abu-Qarn, 
2008; Kar vd., 2011; Hsueh vd., 2013; vd.). Patrick (1966), finansal gelişme ile 
ekonomik büyüme arasındaki nedensel ilişkinin, “arz öncüllü” yani finansal 
gelişmeden ekonomik büyümeye doğru veya “talep takipli” yani ekonomik 
büyümeden finansal gelişmeye doğru olabileceğini tespit etmiştir. Bu iki ana 
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görüş yanı sıra, üçüncü bir görüş, finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasın-
daki ilişkinin çift yönlü olduğunu desteklemektedir (örneğin Demetriades ve 
Hussein, 1996; Greenwood ve Smith, 1997; Bangake ve Eggoh, 2011; Pradhan 
vd., 2013). Ayrıca finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasında ilişki olma-
dığını ifade eden bir görüş de bulunmaktadır (örneğin Lucas, 1988). 

Finans sektörü içinde sigortanın artan payına bağlı olarak, sigorta-büyüme 
ilişkisinin önemi, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde artış 
göstermektedir (Haiss ve Sümegi, 2008; Lee vd., 2013). Sigorta sektörünün fi-
nansal ve ekonomik gelişme sürecindeki potansiyel rolüne rağmen, sigorta ve 
ekonomik büyüme arasındaki olası etkileşimi inceleyen az sayıda çalışma 
yapılmıştır (Sümegi ve Haiss, 2008; Outreville, 2013). Bu çalışmalardan bazıları 
arz öncüllü (örneğin Ward ve Zurbruegg, 2000; Kugler ve Ofoghi, 2005; Haiss ve 
Sümegi, 2008; Arena, 2008; Adams vd., 2009; Ćurak vd., 2009; Chen vd., 2012; 
Ghosh, 2013; Alhassan ve Fiador, 2014; Chang vd., 2014; Alhassan ve Biekpe, 
2016), bazıları talep takipli (örneğin Köse vd., 2009; Horng vd., 2012; Chang vd., 
2014) görüşü destekler nitelikte sonuçlar elde etmiştir. Bazı çalışmalarda elde 
edilen sonuçlar ise sigorta-büyüme ilişkisinin çift yönlü olduğuna dair kanıtlar 
ortaya koymaktadır (örneğin Ward ve Zurbruegg, 2000; Kugler ve Ofoghi, 2005; 
Lee, 2011; Chang vd., 2014; Pradhan vd., 2015). 

Ward ve Zurbruegg (2000), 1961-1996 döneminde, dokuz OECD ülkesi için, 
sigorta sektöründeki büyüme ile ekonomik büyüme arasındaki nedensel ilişkiyi 
incelemiştir. Ekonomik büyümenin ölçüsü olarak yıllık reel GSYİH verilerinin, 
sigorta sektöründeki büyümenin ölçüsü olarak ise yıllık toplam reel yazılan 
sigorta primlerinin kullanıldığı çalışmada, analiz sonuçları bazı ülkelerde sigorta 
sektörünün ekonomik büyümenin Granger nedeni olduğunu, bazı ülkelerde ise 
bunun tam tersi olduğunu göstermiştir. Ayrıca, ekonomik büyüme ve sigorta 
sektörü gelişimi arasındaki nedensel ilişkilerin, kültürel, düzenleyici ve hukuksal 
çevre, finansal aracılıktaki gelişme, sigortanın ahlaki tehlike etkisi gibi ülkeye 
özgü faktörlerin etkisiyle ülkeler arasında farklılık gösterebileceği tespit 
edilmiştir.  

Kugler ve Ofoghi (2005), İngiltere’de sigorta sektörü büyüklüğü ile ekonomik 
büyüme arasındaki uzun dönemli ilişkiyi ve Granger nedenselliğini, genel sigorta 
için 1971’den 2003’e (reasürans ile denizcilik, havacılık ve ulaşım için 1971’den 
1997’ye) ve uzun dönemli sigorta için 1966’dan 2003’e kadar olan dönemde 
incelemiştir. Johansen eşbütünleşme testi sonucunda, sigorta sektörünün tüm 
bileşenleri için, prim üretimi ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir 
ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Nedensellik testi sonuçları ise, analiz edilen 
sigorta bileşenlerinin büyük bölümünde, sigorta sektöründeki büyümeden 
ekonomik büyümeye doğru uzun dönemli bir nedensellik ilişkisinin varlığını 
göstermiştir. Üç sigorta bileşeninde ise, uzun dönemde değişkenler arasında çift 
yönlü nedenselliğin bulunduğuna ve ekonomik büyümeden sigorta sektöründeki 
büyümeye doğru olan nedenselliğin diğer yöndeki nedensellikten daha güçlü 
olduğuna dair kanıtlar elde edilmiştir. 

Avrupa’da hem sigorta yatırımlarının hem de sigorta primlerinin ekonomik 
büyüme üzerindeki etkisini incelemek amacıyla, Haiss ve Sümegi (2008), 
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1992’den 2005’e kadar olan dönemde 29 Avrupa ülkesi için bir panel veri analizi 
gerçekleştirmiştir. Çalışmada ekonomik büyüme değişkeni, çalışan başına reel 
GSYİH ile ölçülmektedir. Sigorta değişkeni olarak ise kurumsal yatırımcı olarak 
sigorta sektörünün etkisini test etmek amacıyla sigorta şirketlerinin toplam net 
yatırımları, risk transferi sağlayıcısı olarak sigorta sektörünün etkisini ölçmek 
amacıyla ise prim gelirleri kullanılmıştır. Prim gelirleri, toplam, hayat ve hayat 
dışı prim gelirleri olarak ayrı ayrı analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, 
GSYİH büyümesi üzerinde, AB-15 ülkeleri ile İsviçre, Norveç ve İzlanda’da hayat 
sigortalarının olumlu bir etkisi olduğu; Orta ve Doğu Avrupa’da gelişmekte olan 
AB ülkeleri için ise hayat dışı sigortaların daha büyük bir etkiye sahip olduğu 
tespit edilmiştir. 

Adams vd. (2009), İsveç için, ticari banka kredileri, sigorta ve ekonomik büyüme 
arasındaki dinamik tarihsel ilişkiyi, 1830 ila 1998 yılları arasındaki zaman serisi 
verilerini kullanarak Granger nedensellik testleri ile incelemiştir. Analiz 
sonuçları, sigortanın dört yıllık gecikme ile ekonomik büyümenin ve banka kre-
dilerinin Granger nedeni olduğunu göstermiştir. Öte yandan banka kredilerinin 
ise, sigortadaki büyümenin ve ekonomik büyümenin Granger nedeni olmadığı 
tespit edilmiştir. 

1992 yılından 2007 yılına kadar olan dönemde, Avrupa Birliği üyesi 10 geçiş 
ülkesinde sigorta sektörü gelişimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 
inceleyen Ćurak vd. (2009), hem hayat, hem hayat dışı, hem de toplam sigorta 
sektörü gelişiminin ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediğini tespit 
etmiştir. Çalışmada sigorta sektörünün gelişimini ölçmek üzere, prim üretiminin 
gayri safi yurt içi hasılaya oranı olan sigorta yaygınlığı kullanılmıştır. Ekonomik 
büyüme ise kişi başına GSYİH büyüme oranı ile ölçülmüştür.  

Türk sigorta sektöründe, 1981-2008 döneminde, prim üretimi ile ekonomik 
büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini inceleyen Köse vd. (2009), yıllık reel 
direkt prim üretimi ve reel GSYİH ile kişi başına reel direkt prim üretimi ve kişi 
başına reel GSYİH verilerini kullanmıştır. Çalışmada Johansen eşbütünleşme 
testi sonuçları, hem reel direkt prim üretimi ile reel GSYİH arasında, hem de kişi 
başına reel direkt prim üretimi ile reel kişi başına GSYİH arasında eşbütünleşme 
ilişkisinin varlığını göstermiştir. VECM Granger nedensellik sonuçları ise, uzun 
dönemde GSYİH’dan prim üretimine ve kişi başına GSYİH’dan kişi başına prim 
üretimine tek yönlü bir nedenselliğin var olduğunu ortaya koymuştur.  

1979-2006 dönemi boyunca seçilen 10 OECD ülkesi için sigorta piyasalarının 
gelişimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen Lee (2011), reel 
GSYİH ile sigorta piyasasındaki faaliyetler arasında eşbütünleşme ilişkisi 
bulunduğunu ve hayat dışı sigorta sektöründeki büyümenin reel GSYİH üzerinde 
hayat sigortalarından daha büyük bir etkiye sahip olduğunu tespit etmiştir. 
Ayrıca, analiz sonuçları, sigorta piyasalarının gelişimi ile ekonomik büyüme 
arasında hem uzun hem de kısa dönemde iki yönlü nedenselliğin olduğunu 
göstermiştir. 

Ege ve Saraç (2011), 1999-2008 döneminde, 29 ülkenin verilerini kullanarak, 
sigorta sektörünün ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemiştir. 
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Ekonomik büyümenin kişi başına reel GSYİH büyüme oranı, sigorta değişkeninin 
ise toplam sigorta primlerindeki büyüme oranı ile ölçüldüğü çalışmada, panel 
veri analizi sonuçları, sigortanın ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediğini 
göstermiştir. 

Chen vd. (2012), 1976-2005 döneminde, yüksek gelirli (29 ülke), orta gelirli (26 
ülke) ve düşük gelirli (5 ülke) şeklinde gruplandırdıkları 60 ülke için hayat 
sigortası sektöründeki gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ve 
hangi koşulların sigorta-büyüme ilişkisini etkilediğini araştırmıştır. Çalışmada, 
hayat sigortası sektörünün gelişimini ölçmek üzere, hayat sigortası yaygınlığı ve 
kişi başına düşen hayat prim miktarı olan hayat sigortası yoğunluğu değişkenleri 
kullanılmıştır. Çalışmanın temel bulguları, hayat sigortası sektöründeki 
gelişmenin ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkisi olduğunu ve sigorta-
büyüme ilişkisinin farklı koşullara sahip ülkelerde değiştiğini göstermektedir. 
Örneğin, hayat sigortalarının ekonomik büyüme üzerindeki olumlu etkisi, orta 
gelirli ülkelerde azalırken, düşük gelirli ülkelerde artmaktadır. 

Horng vd. (2012), 1961 ve 2006 yılları arasında Tayvan’da sigorta talebi, finansal 
gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki dinamik ilişkiyi incelemiştir. 
Çalışmada, ekonomik büyüme değişkeni, kişi başına reel GSYİH; sigorta talebi 
değişkeni ise, reel sigorta yoğunluğu ile ölçülmüştür. Johansen eşbütünleşme 
testi sonuçları, sigorta talebi, finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasında 
uzun dönemli bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Kısa dönemde ise, ekonomik 
büyümenin sigorta talebinin Granger nedeni olduğu tespit edilmiştir.  

Hindistan’da hayat sigortası sektörü ile ekonomik gelişme arasındaki ilişkiyi 
inceleyen Ghosh (2013), çalışmasında hayat sigortası sektörünün gelişimini 
ölçmek üzere toplam hayat sigortası prim üretimi, ekonomik büyümeyi ölçmek 
üzere ise GSYİH değişkenlerini kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan Engle-
Granger eşbütünleşme testi sonuçları, Hindistan’da hayat sigortası sektörü ile 
ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu göstermiştir. 
Granger nedensellik testi sonuçları ise, hayat sigortası sektörünün büyümesi ile 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin tek yönlü olduğunu ve hayat sigortası 
sektörünün ekonomik büyümeyi desteklediğini ortaya koymuştur. 

1990 ile 2010 yılları arasında Gana’da sigorta yaygınlığı ve ekonomik büyüme 
arasındaki uzun dönem ilişkiyi ARDL sınır testi yaklaşımı ile inceleyen Alhassan 
ve Fiador (2014), hem toplam, hem hayat, hem de hayat dışı sigorta yaygınlığı ile 
ekonomik büyüme arasında uzun dönemde pozitif bir ilişki bulunduğunu tespit 
etmiştir. Ayrıca, toplam, hayat ve hayat dışı sigorta yaygınlığından ekonomik 
büyümeye doğru belirlenen tek yönlü nedensellik, arz öncüllü görüşü destekler 
niteliktedir. 

Pradhan vd. (2015), 1988-2012 döneminde 34 OECD ülkesinde sigorta 
sektörünün gelişimi, finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki nedensel 
ilişkileri incelenmiştir. Çalışmada sigorta sektörünün gelişimini ölçmek üzere, 
sigorta yaygınlığı ve sigorta yoğunluğu değişkenleri (toplam, hayat ve hayat dışı 
sigorta için ayrı ayrı) kullanılmıştır. Finansal gelişme ise, bankacılık ve borsa ile 



774 
 

ilgili sekiz finansal gelişme göstergesinden oluşan bileşik bir endeks ile ölçül-
müştür. Araştırma bulguları, sigorta sektörünün gelişiminin ve finansal 
gelişmenin uzun dönemde ekonomik büyümenin nedeni olduğunu göstermiştir. 
Öte yandan, kısa dönemli nedensellik sonuçları, bazı değişkenler arasında çift 
yönlü nedenselliğin varlığını da göstermektedir. 

Olayungbo (2015), Nijerya’da, 1976-2013 döneminde, hayat ve hayat dışı 
sigortaların ekonomik büyümeye etkilerini ARDL sınır testi yaklaşımı ile 
incelenmiştir. Çalışmada, hem hayat hem de hayat dışı sigortanın gerek uzun ger-
ekse kısa dönemde büyüme üzerinde olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir. 

Alhassan ve Biekpe (2016), Gana için sigorta-büyüme ilişkisini inceleyen Alhas-
san ve Fiador (2014)’un çalışmasını genişleterek, seçilen sekiz Afrika ülkesinde 
sigorta yaygınlığı ve ekonomik büyüme arasındaki nedensel ilişkiyi incelemiştir. 
1990-2010 dönemini kapsayan çalışmada, hayat ve hayat dışı sigorta primlerinin 
gayri safi yurtiçi hasılaya oranı, sigorta piyasasının gelişimini ölçmek üzere 
kullanılmıştır. Sınır testi sonuçları, Kenya, Mauritius, Fas, Nijerya ve Güney Af-
rika için sigorta piyasası faaliyetleri ile ekonomik büyüme arasında uzun dö-
nemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Vektör hata düzeltme modeline dayalı 
nedensellik testi sonuçları, iki yönlü nedenselliğin kanıtlarının bulunduğu Fas 
hariç, sigorta piyasasının gelişmesinden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü 
bir nedenselliğin bulunduğunu göstermektedir. Vektör Otoregresif (VAR - Vector 
Autoregressive) modeline dayalı nedensellik testi sonuçları ise Cezayir ve Mad-
agaskar için tek yönlü nedenselliğin varlığına yönelik kanıtlar sunmakta ve arz 
öncüllü görüşü desteklemektedir. 

3. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

Sigorta ve ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişkiyi incelemek üzere 
çalışmada kullanılan temel ampirik model şu şekilde ifade edilebilir: 

𝐺𝑆𝑌𝐼𝐻𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑆𝐺𝑅𝑡 +𝜇𝑡                                                (1) 

(1) nolu denklemde GSYIHt reel gayrisafi yurtiçi hasıla büyüme oranını; SGRt 
sigorta prim üretimi reel büyüme oranını ve μt hata terimini göstermektedir. 

Çalışmada, ekonomik büyüme, reel GSYİH büyüme oranları (bir önceki yılın aynı 
dönemine göre değişim) ile ölçülmektedir. 2005:1-2016:4 dönemine ilişkin üçer 
aylık reel GSYİH büyüme oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’ndan temin 
edilmiştir (TÜİK, 2017).  

Sigorta değişkeni olarak ise sigorta sektörü toplam prim üretimi reel büyüme 
oranları kullanılmıştır. Prim üretimi verileri Türkiye Sigorta, Reasürans ve 
Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)’nden alınmış olup (TSB, 2017), öncelikle üçer 
aylık prim büyüme oranları (bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim) 
hesaplanmış ve ardından söz konusu prim büyüme oranları TÜİK tarafından 
yayımlanan tüketici fiyat endeksi değişim oranları (bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre değişim) kullanılarak reel hale dönüştürülmüştür. 
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Çalışmada değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisini incelemek için Pesaran 
ve Shin (1999) ile Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testi yak-
laşımı kullanılmaktadır. Sınır testi yaklaşımının önemli bir avantajı, küçük 
örneklem boyutuna sahip araştırmalara uygulanabilmesidir (Narayan ve Nara-
yan, 2004). Bu yaklaşımın bir diğer avantajı, serilerin düzeyde [yani I(0)] veya 
birinci farkında [yani I(1)] durağan olduğuna bakılmaksızın uygulanabilmesidir 
(Pesaran vd., 2001). Ancak, serilerden herhangi birinin bütünleşme derecesinin 
birden büyük olması durumunda, örneğin I(2) olması durumunda, Pesaran vd. 
(2001) ile Narayan (2005) tarafından sağlanan kritik değerler geçersiz olmak-
tadır. Bu nedenle ilk olarak serilerin bütünleşme derecelerinin incelenmesi ger-
ekmektedir. Çalışmada serilerin durağanlık sınaması için, Dickey ve Fuller 
(1979; 1981) tarafından geliştirilen Augmented Dickey-Fuller (ADF) birim kök 
testi kullanılmaktadır. 

Sigorta prim üretimindeki büyüme ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dö-
nemli ilişkiyi tahmin etmek üzere, çalışmada kullanılan ARDL modeli şu şekilde 
ifade edilebilir: 

∆𝐺𝑆𝑌𝐼𝐻𝑡 = 𝛼1 +∑𝜃1𝑖∆𝐺𝑆𝑌𝐼𝐻𝑡−𝑖

𝑞1

𝑖=1

+∑𝛽1𝑗∆𝑆𝐺𝑅𝑡−𝑗

𝑟1

𝑗=0

+ 𝛾1𝐺𝑆𝑌𝐼𝐻𝑡−1 + 𝛾2𝑆𝐺𝑅𝑡−1 + 𝜇1𝑡 (2) 

(2) nolu denklemde ∆ birinci fark operatörünü; q ve r en uygun gecikme uzun-
luğunu göstermektedir. Ayrıca, θ1i ve β1j kısa dönem dinamikleri temsil etmekte, 
γ’ların yer aldığı denklemin ikinci kısmı ise uzun dönem ilişkiye karşılık 
gelmektedir. 

ARDL sınır testi yaklaşımında, değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin 
varlığı, hesaplanan F istatistiğinin, büyük örneklemler için Pesaran vd. (2001) 
tarafından, küçük örneklemler (30 ila 80 gözlem arasında değişen) için ise Nara-
yan (2005) tarafından sağlanan kritik değerler ile karşılaştırılması sonucunda 
belirlenmektedir. Hesaplanan F istatistiğinin üst kritik değerin üzerinde olması 
durumunda, uzun dönemli ilişkinin olmadığını ifade eden boş hipotez (𝐻0:𝛾1 =
𝛾2 = 0) reddedilmektedir. Hesaplanan F istatistiğinin alt kritik değerin altında 
kalması, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını göstermekte-
dir.  

Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığının belirlenmesinin ardın-
dan, (3) ve (4) nolu denklemlerde yer alan uzun ve kısa dönem modeller tahmin 
edilmektedir. 

𝐺𝑆𝑌𝐼𝐻𝑡 = 𝛼2 +∑𝜃2𝑖𝐺𝑆𝑌𝐼𝐻𝑡−𝑖

𝑞2

𝑖=1

+∑𝛽2𝑗𝑆𝐺𝑅𝑡−𝑗

𝑟2

𝑗=0

+ 𝜇2𝑡 (3) 

∆𝐺𝑆𝑌𝐼𝐻𝑡 = 𝛼3 +∑𝜃3𝑖∆𝐺𝑆𝑌𝐼𝐻𝑡−𝑖

𝑞3

𝑖=1

+∑𝛽3𝑗∆𝑆𝐺𝑅𝑡−𝑗

𝑟3

𝑗=0

+ 𝛿𝐸𝐶𝑇𝑡−1(4)

+ 𝜇3𝑡  
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(4) nolu denklemde δ hata düzeltme terimi (ECT) katsayısını ifade etmektedir. 
Negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir hata düzeltme terimi katsayısı, kısa dö-
nemde değişkenler arasında ortaya çıkan sapmaların uzun dönem denge düzey-
ine yakınsama hızını göstermektedir. 

ARDL yöntemi değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığını (veya 
yokluğunu) test etmekte, ancak nedenselliğin yönünü göstermemektedir. 
Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı, en azından tek yönlü bir 
nedenselliğin mevcut olduğuna işaret etmektedir (Engle ve Granger, 1987; 
Granger, 1988) Eşbütünleşik seriler arasındaki nedensel ilişkiyi incelemek üzere 
ise, vektör hata düzeltme modeli (vector error correction model-VECM)’ne 
dayalı Granger nedensellik testi kullanılmaktadır (Engle ve Granger, 1987; 
Granger, 1988). VECM Granger nedensellik testi, değişkenler arasındaki hem 
kısa dönem hem de uzun dönem nedensellik ilişkilerini test etme imkânı ver-
mektedir. Çalışmada sigorta ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik 
ilişkilerini incelemek üzere tahmin edilen modeller şu şekilde ifade edilebilir: 

∆𝐺𝑆𝑌𝐼𝐻𝑡 = 𝛼4 +∑𝜃4𝑖∆𝐺𝑆𝑌𝐼𝐻𝑡−𝑖

𝑞4

𝑖=1

+∑𝛽4𝑗∆𝑆𝐺𝑅𝑡−𝑗

𝑟4

𝑗=0

+ 𝛿1𝐸𝐶𝑇𝑡−1(5)

+ 𝜇4𝑡  

∆𝑆𝐺𝑅𝑡 = 𝛼5 +∑𝜃5𝑖∆𝐺𝑆𝑌𝐼𝐻𝑡−𝑖

𝑞5

𝑖=0

+∑𝛽5𝑗∆𝑆𝐺𝑅𝑡−𝑗

𝑟5

𝑗=1

+ 𝛿2𝐸𝐶𝑇𝑡−1(6)

+ 𝜇5𝑡  

(5) ve (6) nolu denklemlerde, ∆ fark operatörü, μ4t ve μ5t ortalaması sıfır, var-
yansı sabit, otokorelasyonsuz rassal hata terimleri ve ECTt-1 gecikmeli hata 
düzeltme terimidir. ECTt-1 katsayısının (δi) t-istatistiğinin anlamlı olması, 
değişkenler arasında uzun dönemli nedenselliğin varlığını göstermektedir. 
Gecikmeli bağımsız değişken(ler)e ait katsayıların F istatistiğinin anlamlı olması 
ise kısa dönem nedenselliğin varlığına işaret etmektedir.  

4. AMPİRİK BULGULAR 

Serilerin bütünleşme derecelerinin incelenmesi amacıyla kullanılan ADF testi 
sonuçları Tablo 1’de sunulmaktadır. ADF birim kök testi sonuçları, analizde yer 
alan değişkenlerin bütünleşme derecelerinin birden büyük, örneğin I(2), olma-
dığını gösterdiğinden, sigorta ve ekonomik büyüme arasında eşbütünleşme 
ilişkisinin varlığı ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılarak incelenebilir. 
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Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları 
 t-istatistiği (Düzey) t-istatistiği (Birinci Fark) 

Değişken Sabitli Trend ve Sabitli Sabitli 
Trend ve 

Sabitli 
GSYIH -3,2173** -3,1773 -5,8122*** -5,7452*** 

GSYIH için MacKinnon (1996) kritik değerleri 
%1 -3,5812 -4,1706 -3,5812 -4,1706 
%5 -2,9266 -3,5107 -2,9266 -3,5107 

%10 -2,6014 -3,1855 -2,6014 -3,1855 
 t-istatistiği (Düzey) t-istatistiği (Birinci Fark) 

Değişken Sabitli Trend ve Sabitli Sabitli 
Trend ve 

Sabitli 
SGR -2,8671* -3,1599 -5,4102*** -5,3681*** 

SGR için MacKinnon (1996) kritik değerleri 
%1 -3,5812 -4,1706 -3,5812 -4,1706 
%5 -2,9266 -3,5107 -2,9266 -3,5107 

%10 -2,6014 -3,1855 -2,6014 -3,1855 

Not: *** %1 düzeyinde, ** %5 düzeyinde ve * %10 düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı göstermekte-
dir. 

Kaynak: Tablo, EViews (Versiyon 9) programı ile elde edilen veriler 
kullanılarak oluşturulmuştur. 

Serilerin durağanlık sınamasının gerçekleştirilmesinin ardından, en uygun 
gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Çalışmada, en uygun 
gecikme uzunluğunun belirlenmesinde, Schwarz-Bayesian Bilgi Kriteri (SBC) 
kullanılmıştır. ARDL sınır testi sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2. ARDL Sınır Testi Sonuçları 

ARDL Modeli 
F-

istatis-
tiği 

k 𝝌𝟐LM 𝝌𝟐NORM 𝝌𝟐HET 𝝌𝟐RESET 

FGSYIH(GSYIH|SGR) 
ARDL(2, 

0) 
4,0381 1 

0,3481 
(0,7082) 

4,0067 
(0,1349) 

0,8019 
(0,4999) 

0,7615 
(0,3879) 

Kritik Sınır Değerleri 
Narayan (2005) Pesaran vd. (2001) 

I(0) I(1) I(0) I(1) 
%1 5,503 6,240 4,94 5,58 

%2,5 - - 4,18 4,79 
%5 3,860 4,440 3,62 4,16 

%10 3,177 3,653 3,02 3,51 

Not: Sınır testi için alt ve üst kritik değerler, k = 1 ve n = 50 için Narayan (2005, Appendix: Case II: re-
stricted intercept and no trend)’den ve k=1 için Pesaran vd. (2001, Table CI(ii) Case II: restricted intercept 
and no trend)’den alınmıştır. 𝜒2LM otokorelasyon testi; 𝜒2NORM normal dağılım testi; 𝜒2HET değişen varyans 
testi; 𝜒2RESET model tanımlama testidir. Tanısal testler için olasılık (p) değerleri parantez içinde belir-
tilmiştir. 

Kaynak: Tablo, EViews (Versiyon 9) programı ile elde edilen veriler kullanılarak oluşturulmuştur. 

Analiz sınırlı sayıda gözlem içerdiğinden, hesaplanan F-istatistiğinin Narayan 
(2005) tarafından sağlanan kritik değerler ile karşılaştırılması daha uygundur. 
Eşbütünleşme testi sonuçlarına göre, GSYİH bağımlı değişken olduğunda, istatis-
tiki olarak %10 anlamlılık düzeyinde, hesaplanan F istatistiği Narayan (2005) 
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tarafından sağlanan üst kritik değeri aştığından, değişkenler arasında uzun dö-
nem ilişkisinin olmadığı boş hipotezi reddedilmektedir. Bu sonuç, modelde yer 
alan değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin bulunduğunu göstermekte-
dir. Bu sonuç, Ward ve Zurbruegg (2000), Kugler ve Ofoghi (2005), Köse vd. 
(2009), Lee (2011), Horng vd. (2012), Ghosh (2013), Alhassan ve Fiador (2014), 
Olayungbo (2015) ve Alhassan ve Biekpe (2016) tarafından elde edilen bulgular 
ile paralellik göstermektedir. 

Tahmin edilen modelin uygunluğunu test etmek üzere bazı tanısal testler 
yapılmıştır. Bunlar, otokorelasyon için Breusch–Godfrey (Breusch, 1978; God-
frey, 1978a) LM testi, normallik için Jarque–Bera (Jarque ve Bera, 1980) testi, 
değişen varyans için Breusch-Pagan-Godfrey (BPG) (Breusch ve Pagan, 1979; 
Godfrey, 1978b) testi ve fonksiyonel biçim için Ramsey (1969) tarafından öner-
ilen RESET testidir. Tanısal test sonuçları, modelin uygun bir şekilde belir-
lendiğine işaret etmektedir. 

Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığının belirlenmesinin ardın-
dan uzun dönem ve kısa dönem katsayıları tahmin edilmektedir. ARDL (2,0) 
modeline dayalı olarak elde edilen uzun dönem ve kısa dönem katsayıları, 
sırasıyla Tablo 3 ve 4’te sunulmaktadır. Tablo 3’te yer alan uzun dönem 
katsayıları incelendiğinde, sigorta değişkeninin katsayısının pozitif ve istatistiki 
olarak %1 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sonuç, sigorta prim 
üretimindeki büyümenin ekonomik büyüme üzerinde uzun dönemde pozitif bir 
etkisi olduğunu ve sigorta değişkenindeki %1’lik bir artışın uzun dönemde 
GSYİH değişkeninde %0,41’lik bir artışa neden olacağını göstermektedir. Tanısal 
test sonuçları da, tahminin geçerliliğini teyit etmektedir. 

Table 3. Uzun Dönem Katsayıları 
Bağımlı Değişken: GSYIH 
Bağımsız Değişkenler Katsayı t-istatistiği 
SGR 0,4089 2,8038*** 
C 0,0101 0,6504 

 Tanısal Test Sonuçları  
R2 0,6517 

Adjusted R2 0,6269 

F-istatistiği 26,20*** 

D-W stat 1,9577 

𝝌𝟐LM 0,3340 (0,7181) 

𝝌𝟐NORM 2,2414 (0,3261) 

𝝌𝟐HET 0,5548 (0,6478) 

𝝌𝟐RESET 1,5527 (0,2198) 

Not: *** %1 düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı göstermektedir. 𝜒2LM otokorelasyon testi; 𝜒2NORM nor-
mal dağılım testi; 𝜒2HET değişen varyans testi; 𝜒2RESET model tanımlama testidir. Tanısal testler için olasılık 
(p) değerleri parantez içinde belirtilmiştir. 

Kaynak: Tablo, EViews (Versiyon 9) programı ile elde edilen veriler kullanılarak oluşturulmuştur. 

Tablo 4’te sunulan hata düzeltme modeli sonuçları incelendiğinde, sigorta 
değişkeninin kısa dönem katsayısının pozitif ve istatistiki olarak %1 düzeyinde 
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anlamlı olduğu görülmektedir. Ayrıca ECTt-1 katsayısı da negatif ve istatistiki 
olarak %1 düzeyinde anlamlıdır. Anlamlı ve negatif bir ECTt-1 katsayısı, değişken-
ler arasında kurulan uzun dönem ilişkiyi teyit etmektedir. Başka bir ifadeyle, 
değişkenler arasındaki uzun dönem dengesinden sapmaların %35,08’lik 
kısmının bir sonraki dönemde düzeltileceğini ve değişkenlerin yakınsamasının 
yaklaşık 2,85 dönem sonrasında gerçekleşeceğini göstermektedir. 

Table 4. Kısa Dönem Katsayıları  
Bağımlı Değişken: GSYIH 
Bağımsız Değişkenler Katsayı t-istatistiği 
∆GSYIH(-1) 0,3069 2,3809** 
∆SGR 0,2945 3,4035*** 
ECT(-1) -0,3508 -3,5144*** 
𝐸𝐶𝑇𝑡−1 = 𝐺𝑆𝑌𝐼𝐻 − (0,4089 ∗ 𝑆𝐺𝑅 + 0,0101) 

 Tanısal Test Sonuçları  
R2 0,3754 

Adjusted R2 0,3464 

D-W stat 2,0194 

𝝌𝟐LM 0,2441 (0,7845) 

𝝌𝟐NORM 1,1568 (0,5608) 

𝝌𝟐HET 0,5850 (0,6282) 

𝝌𝟐RESET 0,0045 (0,9466) 

Not: *** %1 düzeyinde ve ** %5 düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı göstermektedir. 𝜒2LM otokorela-
syon testi; 𝜒2NORM normal dağılım testi; 𝜒2HET değişen varyans testi; 𝜒2RESET model tanımlama testidir. 
Tanısal testler için olasılık (p) değerleri parantez içinde belirtilmiştir. 

Kaynak: Tablo, EViews (Versiyon 9) programı ile elde edilen veriler kullanılarak oluşturulmuştur. 

Tanısal test sonuçları, modelde hata terimlerinin normal dağıldığını ve otoko-
relasyon, değişen varyans ve model kurma hatası bulunmadığını göstermektedir. 
Tanısal testlere ek olarak, tahmin edilen katsayıların istikrarlı olup olmadığını 
test etmek üzere, Brown vd. (1975) tarafından önerilen kümülatif toplam (cu-
mulative sum - CUSUM) ve karelerin kümülatif toplamı (cumulative sum of 
squares - CUSUMSQ) testleri uygulanmıştır. CUSUM ve CUSUMSQ testlerinin 
sonuçlarını gösteren Şekil 6 incelendiğinde, tahmin edilen dönem boyunca, 
katsayıların istikrarlı olduğunu, başka bir ifadeyle herhangi bir yapısal 
kırılmanın olmadığını ifade etmek mümkündür. 
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Şekil 6. CUSUM ve CUSUMSQ Testleri 

 

Kaynak: Sonuçlar, EViews (Versiyon 9) programı kullanılarak elde edilmiştir. 

Sigorta prim üretimindeki büyüme ile ekonomik büyüme arasında bir 
eşbütünleşme ilişkisinin varlığı, en azından tek yönde Granger nedenselliğinin 
olması gerektiğini göstermektedir. Eşbütünleşik seriler arasındaki nedensel 
ilişkiyi incelemek üzere kullanılan VECM Granger nedensellik testi sonuçları 
Tablo 5’te sunulmaktadır.  

Tablo 5. Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Değişkenler Gecikme 

Kısa Dönem Granger  
Nedensellik 

F-istatistiği [Olasılık (p) değerleri] 

Uzun Dönem 
Granger Neden-

sellik 

∆GSYIH ∆SGR 
ECTt-1  

(t-istatistiği) 

∆GSYIH 4 --- 1,7728 [0,1579] 
-0,1551  

(-2,3403)** 

∆SGR 4 
6,1902 

[0,0008] 
--- 

-0,2211  
(-2,9228)*** 

Not: *** %1 düzeyinde ve ** %5 düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı göstermektedir. 

Kaynak: Tablo, EViews (Versiyon 9) programı ile elde edilen veriler kullanılarak oluşturulmuştur. 

Uzun dönem Granger nedensellik analizi sonuçları, değişkenler arasında çift 
yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunduğunu göstermektedir. Kısa dönemde ise, 
ekonomik büyümeden sigorta prim üretimindeki büyümeye doğru tek yönlü bir 
nedenselliğin bulunduğu tespit edilmiştir.  

5. SONUÇ 

Bu çalışmada, 2005:1-2016:4 dönemine ilişkin üçer aylık veriler kullanılarak, 
Türkiye’de sigorta prim üretimindeki büyüme ile ekonomik büyüme arasındaki 
eşbütünleşme ilişkisinin varlığı araştırılmıştır. Sınır testi sonuçları, GSYİH 
bağımlı değişken olduğunda, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin 
olduğunu göstermektedir. Beklendiği gibi, uzun dönemde değişkenler arasında 
pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca, hata 
düzeltme terimi katsayısının negatif ve istatistiki olarak anlamlı olması, 
değişkenler arasında kurulan uzun dönemli ilişkiyi teyit etmektedir.  
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Çalışmada aynı zamanda VECM Granger nedensellik testi kullanılarak, değişken-
ler arasındaki nedensel ilişkiler de araştırılmıştır. Granger nedensellik testi 
sonuçları, değişkenler arasında kısa dönemde ekonomik büyümeden sigorta 
prim üretimindeki büyümeye doğru tek yönlü bir nedenselliğin olduğunu 
göstermektedir. Uzun dönemde ise sigorta prim üretimindeki büyüme ile 
ekonomik büyüme arasında, çift yönlü nedenselliğin olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu bulgular, ekonomik büyüme değişkeni olarak reel GSYİH büyüme 
oranları; sigorta değişkeni olarak ise sigorta sektörü toplam prim üretimi reel 
büyüme oranları kullanıldığında, 2005:1-2016:4 döneminde, Türkiye için 
sigorta-büyüme ilişkisinde hem “talep takipli” hem de “arz öncüllü” görüşü 
destekleyen kanıtlar ortaya koymaktadır. Ancak, “talep takipli” görüşü 
destekleyen kanıtların daha güçlü olduğunu ifade etmek mümkündür. 

Elde edilen bulgular kullanılan veri kümesine ve kapsanan döneme bağlı olmakla 
birlikte, söz konusu bulgular doğrultusunda, Türkiye’de GSYİH’daki büyümenin 
sigorta prim üretimindeki büyümeyi artırması beklenmektedir. Öte yandan, 
prim üretimi arttıkça, sigorta sektörünün işlevlerini daha etkin bir şekilde yerine 
getirmesi ve iyi işleyen bir sigorta sektörünün de, ekonomik büyüme sürecine 
daha fazla katkı sağlaması beklenmektedir.  

KAYNAKÇA 

ABU-BADER, S. ve A.S. ABU-QARN (2008). “Financial Development and Economic 
Growth: Empirical Evidence from Six MENA Countries”, Review of Development Econom-
ics, 12: 803–817. Doi:10.1111/j.1467-9361.2008.00427.x 

ADAMS, M., J. ANDERSSON, L.F. ANDERSSON ve M. LINDMARK (2009). “Commercial 
Banking, Insurance and Economic Growth in Sweden between 1830 and 1998”, Account-
ing, Business & Financial History, Volume: 19, s.21-38. Doi: 
10.1080/09585200802667139 

ALHASSAN, A.L. ve V. FIADOR (2014). “Insurance-Growth Nexus in Ghana: An Auto-
regressive Distributed Lag Bounds Cointegration Approach”, Review of Development Fi-
nance, Volume: 4, s. 83–96. Doi: 10.1016/j.rdf.2014.05.003 

ALHASSAN, A.L. ve N. BIEKPE (2016). “Insurance Market Development and Economic 
Growth: Exploring Causality in 8 selected African Countries”, International Journal of So-
cial Economics, Volume: 43, s.321-339. Doi: 10.1108/IJSE-09-2014-0182 

ARENA, M. (2008). “Does Insurance Market Activity Promote Economic Growth? A Cross-
Country Study for Industrialized and Developing Countries”, The Journal of Risk and In-
surance, Volume: 75, s.921-946. 

BANGAKE, C. ve J.C. EGGOH (2011). “Further evidence on Finance-Growth Causality: A 
Panel Data Analysis”, Economic Systems, Volume: 35, s.176–188. Doi: 10.1016/j.eco-
sys.2010.07.001 

BECK, T., R. LEVINE ve N. LOAYZA (2000). “Finance and the Source of Growth”, Journal of 
Financial Economics, Volume: 58, s.261–300. 

BREUSCH, T.S. (1978). “Testing for Autocorrelation in Dynamic Linear Models”, Austral-
ian Economic Papers, Volume: 17, s.334-355. doi: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x 

BREUSCH, T.S. ve A.R. PAGAN (1979). “A Simple Test for Heteroscedasticity and Random 
Coefficient Variation”, Econometrica, Volume: 47, s.1287-1294. Doi:10.2307/1911963 



782 
 

BROWN, R.L., J. DURBIN ve J.M. EVANS (1975). “Techniques for Testing the Constancy of 
Regression Relationships over Time”. Journal of the Royal Statistical Society. Series B 
(Methodological), Volume: 37, s.149-192. 

CHANG, T., C.C. LEE ve C.H. CHANG (2014). “Does Insurance Activity Promote Economic 
Growth? Further Evidence Based on Bootstrap Panel Granger Causality Test”, The Euro-
pean Journal of Finance, Volume: 20, s.1187–1210. Doi: 10.1080/1351847X.2012.757555 

CHEN, P.F., C.C. LEE ve C.F. LEE (2012). “How Does the Development of the Life Insurance 
Market Affect Economic Growth? Some International Evidence”, Journal of International 
Development, Volume: 24, s.865–893. Doi: 10.1002/jid.1765 

CHRISTOPOULOS, D.K. ve E.G. TSIONAS (2004). “Financial Development and Economic 
Growth: Evidence from Panel Unit Root and Cointegration Tests”, Journal of Development 
Economics, Volume: 73, s.55-74. 

ĆURAK, M., S. LONČAR ve K. POPOSKI (2009). “Insurance Sector Development and Eco-
nomic Growth in Transition Countries”, International Research Journal of Finance and 
Economics, Issue: 34, s.29-41. 

DEMETRIADES, P. ve K.A. HUSSEIN (1996). “Does Financial Development Cause Eco-
nomic Growth? Time-Series Evidence from 16 Countries”, Journal of Development Eco-
nomics, Volume: 51, s.387–411. Doi: 10.1016/S0304-3878(96)00421-X 

DICKEY, D.A. ve W.A. FULLER (1979). “Distributions of the Estimators for Autoregressive 
Time Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, Volume: 74, 
s.427-431. Doi: 10.2307/2286348 

DICKEY, D.A. ve W.A. FULLER (1981). “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time 
Series with a Unit Root”, Econometrica, Volume: 49, s.1057-1072. doi: 10.2307/1912517 

ENGLE R.F., C.W.J. GRANGER (1987). “Co-Integration and Error Correction: Representa-
tion, Estimation, and Testing”, Econometrica, Volume: 55, s.251–276. 

EGE, İ. ve T.B. SARAÇ (2011). “The Relationship Between Insurance Sector and Economic 
Growth: An Econometric Analysis”, International Journal of Economic Research, Volume: 
2, s.1-9. 

GENÇ, Ö. (2002). Sigortacılık Sektörü ve Türkiye’de Sigorta Sektörünün Fon Yaratma Ka-
pasitesi, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Ankara. 

GHOSH, A. (2013). “Does Life Insurance Activity Promote Economic Development in In-
dia: An Empirical Analysis”, Journal of Asia Business Studies, Volume: 7, s.31-43. Doi: 
10.1108/15587891311301007 

GODFREY, L.G. (1978a). “Testing Against General Autoregressive and Moving Average Er-
ror Models when the Regressors Include Lagged Dependent Variables”, Econometrica, 
Volume: 46, s.1293-1301. Doi: 10.2307/1913829 

GODFREY, L.G. (1978b). “Testing for Multiplicative Heteroscedasticity”, Journal of Econo-
metrics, Volume: 8, s.227-236. Doi: 10.1016/0304-4076(78)90031-3 

GRANGER, C.W.J. (1988). “Some Recent Development in a Concept of Causality”, Journal 
of Econometrics, Volume: 39, s. 199-211. Doi: 10.1016/0304-4076(88)90045-0 

GREENWOOD, J. ve B. JOVANOVIC (1990). “Financial Development, Growth and the Dis-
tribution of Income”, The Journal of Political Economy, Volume: 98, s.1076-1107. 



783 
 

783 

GREENWOOD, J. ve B.D. SMITH (1997). Financial Markets in Development, and the Devel-
opment of Financial Markets, Journal of Economic Dynamics and Control, Volume: 21, 
s.145-181. 

HAISS, P. ve K. SÜMEGI (2008). “The Relationship between Insurance and Economic 
Growth in Europe: A Theoretical and Empirical Analysis”, Empirica, Volume: 35, s.405–
431. Doi: 10.1007/s10663-008-9075-2 

HORNG, M.S., Y.W. CHANG ve T.Y. WU (2012). “Does Insurance Demand or Financial De-
velopment Promote Economic Growth? Evidence from Taiwan”, Applied Economics Let-
ters, Volume: 19, s.105-111. Doi: 10.1080/13504851.2011.568386 

HSUEH, S.J., Y.H. HU ve C.H. TU (2013). “Economic Growth and Financial Development in 
Asian Countries: A Bootstrap Panel Granger Causality Analysis”, Economic Modelling, Vol-
ume: 32, s.294-301. Doi: 10.1016/j.econmod.2013.02.027 

JARQUE, C.M. ve A.K. BERA (1980). “Efficient Tests for Normality, Homoscedasticity and 
Serial Independence of Regression Residuals”, Economics Letters, Volume: 6, s.255-259. 
Doi: 10.1016/0165-1765(80)90024-5 

JUNG, W.S. (1986). “Financial Development and Economic Growth: International Evi-
dence”, Economic Development and Cultural Change, Volume: 34, s. 333-346. Doi: 
10.1086/451531 

KAHYA, M. (2000). “Sigorta Sektörünün Ekonomik Kalkınmadaki Yeri ve Önemi ile Fon 
Yaratma İşlevi ve Sermaye Piyasalarındaki Etkinliği”, Reasürör Dergisi, Sayı: 37, s.22-35. 

KAR, M., Ş. NAZLIOĞLU, H. AĞIR, (2011). “Financial Development and Economic Growth 
nexus in the MENA Countries: Bootstrap Panel Granger Causality Analysis”. Economic 
Modelling, Volume: 28, s.685–693. Doi: 10.1016/j.econmod.2010.05.015 

KING, R.G. ve R. LEVINE (1993a). “Finance and Growth: Schumpeter Might be Right”, The 
Quarterly Journal of Economics, Volume: 108, s.717-737. 

KING, R.G. ve R. LEVINE (1993b). “Finance, Entrepreneurship and Growth: Theory and 
Evidence”, Journal of Monetary Economics, Volume: 32, s.513-542. 

KÖSE A., Ö. AKPINAR ve İ. DEMİRBİLEK (2009).  “Türk Sigorta Sektöründe Prim Üretimi 
İle Ekonomik Büyüme Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi (1981-2008)”, Sigorta Araştırma 
Dergisi, 6, s.3-15. 

KUGLER, M. ve R. OFOGHI (2005). Does Insurance Promote Economic Growth? Evidence 
from the UK, University of Southampton Working Paper, http://repec.org/mmfc05/pa-
per8.pdf. Erişim Tarihi: 25.03.2017. 

LEE, C.C. (2011). “Does Insurance Matter for Growth: Empirical Evidence from OECD 
Countries”, The B.E. Journal of Macroeconomics, Volume: 11. Doi: 10.2202/1935-
1690.2080 

LEE, C.C., C.C. LEE ve Y.B. CHIU (2013). “The Link between Life Insurance Activities and 
Economic Growth: Some New Evidence”, Journal of International Money and Finance, Vol-
ume 32, s.405–427. Doi: 10.1016/j.jimonfin.2012.05.001 

LEVINE, R., N. LOAYZA ve T. BECK (2000). “Financial Intermediation and Growth: Causal-
ity and Causes”, Journal of Monetary Economics, Volume: 46, s.31-77. 

LUCAS, R.E. (1988). “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary 
Economics, Volume: 22, s.3-42. Doi:10.1016/0304-3932(88)90168-7 



784 
 

MACKINNON, J.G. (1996). “Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegra-
tion Tests”, Journal of Applied Econometrics, Volume: 11, s.601-618. 
doi:10.1002/(SICI)1099-1255(199611)11:6<601::AID-JAE417>3.0.CO;2-T 

NARAYAN, S. ve P.K. NARAYAN (2004). “Determinants of Demand for Fiji’s Exports: An 
Empirical Investigation”, The Developing Economies, Volume: 42, s.95–112. 
Doi:10.1111/j.1746-1049.2004.tb01017.x 

NARAYAN, P.K. (2005). “The Saving and Investment nexus for China: Evidence from Coin-
tegration Tests”, Applied Economics, Volume: 37, s.1979-1990. Doi: 
10.1080/00036840500278103 

OLAYUNGBO, D. O. (2015). “Effects of Life and Non-Life Insurance on Economic Growth 
in Nigeria: An Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach”, Global Journal of Man-
agement and Business Research: C Finance, Volume: 15, s.32-40. 

OUTREVILLE, J.F. (2013). “The Relationship Between Insurance and Economic Develop-
ment: 85 Empirical Papers for A Review of the Literature”, Risk Management and Insur-
ance Review, Volume: 16, s.71-122. Doi: 10.1111/j.1540-6296.2012.01219.x 

ÖNER KAYA, E. (2015). “The Effects of Firm-Specific Factors on the Profitability of Non-
Life Insurance Companies in Turkey”, International Journal of Financial Studies, Volume: 
3, s.510-529. Doi: 10.3390/ijfs3040510 

ÖNER KAYA, E. (2016). “Financial Performance Assessment of Non-Life Insurance Com-
panies Traded in Borsa Istanbul via Grey Relational Analysis”, International Journal of 
Economics and Finance, Volume: 8, s.277-288. Doi: 10.5539/ijef.v8n4p277 

PATRICK, H.T. (1966). “Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped 
Countries”, Economic Development and Cultural Change, Volume: 14, s.174-189. Doi: 
10.1086/450153 

PESARAN, M.H. ve Y. SHIN (1999). Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach 
to Cointegration Analysis, in Econometrics and Economic Theory in the 20th Century: The 
Ragnar Frisch Centennial Symposium, (Ed.) S. Strom, Chap. 11, Cambridge University 
Press, Cambridge. 

PESARAN, M.H., Y. SHIN ve R.J. SMITH (2001). “Bounds Testing Approaches to the Analy-
sis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, Volume: 16, s.289–326. Doi: 
10.1002/jae.616 

PRADHAN, R.P., P. DASGUPTA ve S. BELE (2013). Finance, Development and Economic 
Growth in BRICS: A Panel Data Analysis”, Journal of Quantitative Economics, Volume: 11, 
s.308–322. 

PRADHAN, R.P., M.B. ARVIN ve N.R. NORMAN (2015). “Insurance Development and the 
Finance-Growth Nexus: Evidence from 34 OECD Countries”, Journal of Multinational Fi-
nancial Management, Volume: 31, s.1-22. Doi: 10.1016/j.mulfin.2015.02.001 

RAMSEY, J.B. (1969). “Tests for Specification Errors in Classical Linear Least-Squares Re-
gression Analysis”, Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), Vol-
ume: 31, s.350–371.  

ROUSSEAU, P.L. ve P. WACHTEL (1998). “Financial Intermediation and Economic Perfor-
mance: Historical Evidence from Five Industrialized Countries”, Journal of Money, Credit 
and Banking, Volume: 30, s.657-678. 

SKIPPER, H.D. (1997). Foreign Insurers in Emerging Markets: Issues and Concerns, Wash-
ington, DC: International Insurance Foundation, Occasional Paper no.1. 



785 
 

785 

SÜMEGI K. ve P. HAISS (2008). “The Relationship between Insurance and Economic 
Growth: Review and Agenda”, The ICFAI Journal of Risk & Insurance, Volume: 5, s.32-56. 

SWISS RE (2016). World Insurance in 2015: steady growth amid regional disparities, 
Sigma, No. 3, Swiss Reinsurance Company Ltd.: Zurich, Switzerland. 

TARGAN, Ü. (1994). Sigorta Sektörünün Ekonomik İşlevi ve Fon Yaratma Kapasitesi, İs-
tanbul Ticaret Odası Yayını, Yayın No: 4, İstanbul. 

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu (2015). Sigortacılık ve 
Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor – 2015. Ankara. 

TSB (Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği), Resmi İstatistikler. 
http://www.tsb.org.tr/resmi-istatistikler.aspx?pageID=909,  Erişim Tarihi: 07.01.2017. 

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), İstatistik Göstergeler. https://biruni.tuik.gov.tr/gos-
terge/?locale=tr,  Erişim Tarihi: 01.04.2017. 

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Ulusal Hesaplar - Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Kişi 
Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, 
Erişim Tarihi: 13.10.2016. 

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Enflasyon ve Fiyat - Tüketici Fiyat Endeksi. 
http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, Erişim Tarihi: 07.01.2017. 

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) (1964). Proceedings of 
the United Nations Conference on Trade and Development, Volume I, Final Act and Re-
port, 23 March-16 June1964, Geneva, Annex A.IV.23. 

WARD, D. ve R. ZURBRUEGG (2000). “Does Insurance Promote Economic Growth? Evi-
dence from OECD Countries”, The Journal of Risk and Insurance, Volume: 67, s.489-506. 

EK - Dünyada ve Türkiye’de Sigorta Sektörüne İlişkin Özet Veriler 

Şekil 1. Dünyada ve Türkiye’de Sigorta Prim Üretimi (2005-2015) (milyar ABD 
doları) 

 

Kaynak: Şekil, Sigma dergilerinden (Swiss Re) alınan veriler kullanılarak oluşturulmuştur. 
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Şekil 2. Dünyada ve Türkiye’de Prim Üretiminin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya 
Oranı (%) (2005-2015) 

 

Kaynak: Şekil, Sigma dergilerinden (Swiss Re) alınan veriler kullanılarak oluşturulmuştur. 

Şekil 3. Dünyada ve Türkiye’de Kişi Başına Düşen Prim Üretimi (2005-2015) 
(ABD doları) 

 

Kaynak: Şekil, “Sigma” dergilerinden (Swiss Re) alınan veriler kullanılarak 
oluşturulmuştur. 
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Şekil 4. Türkiye’de Prim Üretiminde Uluslararası Sermaye Payı (%) (2005-
2015) 

 

Kaynak: Şekil,  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu tarafından yayımlanan 
“Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor”lardan alınan veriler kullanılarak oluştu-
rulmuştur. 

Şekil 5. Türkiye’de Ödenmiş Sermayede Uluslararası Sermaye Payı (%) (2005-
2015) 

 

Kaynak: Şekil,  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu tarafından yayımlanan 
“Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor”lardan alınan veriler kullanılarak oluştu-
rulmuştur. 
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İŞGÜCÜ PİYASASINDA ESNEKLİK TARTIŞMALARI 

(TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ) 

Özlem Özarslan Saydar* Yılmaz Aydın† 

 

ÖZET 

Neoklasik yaklaşım ve bu yaklaşımın çağdaş yorumları işsizliği işgücü 
piyasasının esnek olmaması ile açıklamaktadır. İşsizliğin işgücü piyasasının 
katılığı ve yüksek işgücü maliyetleri ile açıklandığı bu yaklaşımın temel özelliği, 
serbest piyasa ekonomisinin tam istihdam düzeyinde ya da benzer anlama 
gelmek üzere doğal işsizlik oranında dengeyi kendiliğinden sağlayacak içsel 
mekanizmalara sahip olmasıdır. Bu anlamda işgücü piyasalarında 
gerçekleştirilecek her türlü kurumsal düzenleme istihdam düzeyini olumsuz 
etkileyeceği için sosyal refah devleti modellerinde benimsenen işgücüne yönelik 
koruyucu kurumsal düzenlemeler serbest piyasadan sapma olarak görülmekte-
dir. Fesih maliyetleri, istihdam güvencesine ilişkin koruyucu düzenlemeler, as-
gari ücret, işsizlik sigortası vb. uygulamalar işgücü piyasasında katılıkların 
temel unsurları olarak ifade edilmekte ve 1990’lı yıllarda AB ülkelerinde ABD’ye 
kıyasla işsizliğin daha yüksek oranlarda görülmesinin nedenleri bu temelde 
açıklanmaktadır. Bu yaklaşım gelişmekte olan ülkelerde IMF-Dünya Bankası 
destekli yapısal uyum programları ile uygulamaya konulmaya çalışılmıştır. 24 
Ocak istikrar programı ile Türkiye’de de uygulanan yapısal uyum programı 
küreselleşme ve buna bağlı olarak işgücü piyasalarında esnekliğin artmasıyla 
birlikte istihdam düzeyinin artacağını öngörmektedir. Çalışmanın amacı, isti-
hdam ve işsizliğin işgücü piyasalarının esnekliği ile ilişkisinin Türkiye ve AB 
ülkeleri örneği ile açıklanmasıdır. Birinci bölümde işgücü piyasalarına ilişkin te-
orik açıklamalarla birlikte esneklik kavramı ayrıntılı şekilde açıklandıktan sonra 
bu konuda farklı yaklaşımların görüşlerine yer verilmektedir. İkinci bölümün 
konusu, Türkiye ve AB ülkelerinde işgücü piyasalarının yapısı ve temel özel-
likleridir. Burada işgücü piyasasında katılık olarak tanımlanan değişkenler 
karşılaştırmalı biçimde analiz edildikten sonra üçüncü bölümde, elde edilen bul-
gular kapsamında Türkiye ve AB ülkelerinde işsizlik, istihdam ve esneklik 
ilişkisi tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İşsizlik, İstihdam, Esneklik, İşgücü Piyasası 

Abstract 

The cause of unemployment according to the neoclassical approach and the con-
temporary version of the neoclassical approach is the lack of flexibility of the 
labor market. In this approach, where unemployment is explained by labor mar-
ket rigidities and high labor costs, price and quantity in the labor market is de-
termined smilar to the goods and service markets by supply and demand. The 
thesis that free market economy ensure the balance of the full employment level 

                                                           
* Yrd. Doç. Dr., Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Finans 
Bölümü 

† Yrd. Doç. Dr., Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü 
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or the natural unemployment rate is the main argument. In this sense, because 
every kind of institutional arrangements in the labor market affect the employ-
ment level adversely, protective institutional arrangements for labor adopted in 
the social welfare state model is seen as a deviation from the free market. Ter-
mination costs, protective regulations relating to employment security, mini-
mum wage, unemployment insurance and similar applications are referred to as 
the basic elements of rigidity in the labor market and the reason that in the 
1990s the rate of unemployment in the EU higher than in the US is explained in 
this basic. This approach was been tried to put into practice in developing coun-
tries with IMF-World Bank-supported structural adjustment programs. Struc-
tural adjustment program applied in Turkey by 1980 stability program pre-
dicted that with the globalization the production and employment levels will 
rise. The aim of this study is to explain the relationship between employment, 
unemployment and labor market flexibility illustrated by the example of Turkey 
and EU countries. The first chapter describes in detail the concept of flexibility 
and presents the views of the different approaches to this issue. The subject of 
the second part is the structure and basic characteristics of the labor market in 
Turkey and EU. In this chapter, variables defined rigidities in the labor market 
are analyzed in a comparative format. In the third part, within the scope of the 
findings the relationship between unemployment, employment and flexibility in 
Turkey and EU countries are discussed. 

Key Words: Unemployment, employment, flexibility, labor market. 

1. İşgücü Piyasasında Esneklik Üzerine Teorik Yaklaşımlar 

İktisadi düşünce tarihinde serbest piyasa ekonomisinin istikrarlı olup olmadığı 
ve dolayısıyla devletin ekonomiye müdahalesi ile ilgili tartışmalar merkezi bir 
role sahiptir. Serbest piyasa ekonomisinin istikrarlı olduğu görüşünü savunan 
Geleneksel ya da aynı anlama gelmek üzere Ortodoks* yaklaşımlar işgücü 
piyasasına ilişkin sorunların kaynağını rekabet koşullarının yetersiz olması, 
başka bir deyişle piyasaya yönelik müdahale ile açıklarken, piyasaların isti-
krarsız olduğunu savunan Heterodoks iktisatçılar ise müdahalenin gerekli 
olduğunu savunmaktadır. Birinci grupta yer alan iktisatçılar için işgücü 
piyasasında esneklik tam istihdam için gerekli ve yeterli koşulu sağlamaktadır. 
İkinci grubu temsil eden iktisatçılara göre ise, serbest piyasa ekonomisi 
kendiliğinden tam istihdamı sağlayacak içsel mekanizmalara sahip değildir (Ar-
dıç ve Aydın, 2011). 

Klasik-Neoklasik iktisat, işgücü piyasalarını incelerken mal ve hizmet 
piyasalarında olduğu gibi tam rekabet koşulları varsayımından hareket etmekte 
ve arz-talep ilkelerini dikkate almaktadır†. Emek talebi reel ücretin azalan, emek 

                                                           
* İktisat okullarının sınıflandırılması konusunda farklı görüşler söz konusu olabilmektedir. Bu çalışmada 

genel bir ayrım dikkate alınmakta ve Klasik-Neoklasik, Monetarist, Yeni Klasik, Arz Yanlı İktisat okulları 
vb. için aynı anlama gelmek üzere Klasik-Neoklasik, Geleneksel veya Ortodoks kavramları kullanılmak-
tadır. Bu iktisat okulları dışında kalanlar, başta Keynesyen, Marksist yaklaşım olmak üzere diğer yak-
laşımlar Heterodoks olarak adlandırılmaktadır. 

† İşgücü piyasasının mal piyasası ile benzer şekilde analiz edilmesinin sorunlu olduğunu belirtilmesi ger-
ekir. İşgücü piyasasında, arz ve talep edilen bir meta olarak işgücü (Arbeitskraft) değil, işçinin fiziksel 
ve zihinsel performansıdır (Arbeitsleistung). Burada sahibinden ayrılamayan fayda ve kullanım 
hakkının mübadelesi söz konusudur (Sesselmeier vd., 2010: 140). 
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arzı ise artan bir fonksiyonudur. Buna göre emek talebi ile emek arzının 
eşitlendiği durumda gerçekleşen ücret “denge ücret” düzeyi ve bu ücret düzey-
inde ortaya çıkan istihdam hacmi “tam istihdam” olarak adlandırılır. Denge du-
rumunda cari reel ücret düzeyinde çalışmak isteyen herkes iş bulabilir ve cari 
reel ücreti ödemeye razı firma istediği kadar emek istihdam edebilir. Böyle bir 
ekonomide, çalışmayan kişiler, denge ücret düzeyine razı olmayan işçiler ve bu 
nedenle “gönüllü işsiz” (iradi işsiz) olarak tanımlanmaktadır. Modelde 
“gönülsüz işsizlik” (gayri iradi işsizlik) ancak cari reel ücretin yüksek, yani, 
denge ücret düzeyinin üzerinde olması ile ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, 
daha düşük ücret düzeyinde çalışmaya razı kişiler, gönülsüz işsiz olarak 
adlandırılmaktadır (Bartel,2015: 43). Neoklasik iktisatçılara göre ücret, denge 
ücret düzeyinden sapma gösterse de bu durum geçicidir. Örneğin reel ücretin 
denge ücret düzeyinin üzerine çıkması emek piyasasında arz fazlasının ortaya 
çıkmasına yol açacaktır. Serbest piyasa koşullarında arz fazlası ücretler 
üzerinde düşme yönünde baskı oluşturacak ve bu süreç ücretler denge ücret 
düzeyine eşitleninceye kadar devam edecektir. Mal piyasasında olduğu gibi 
işgücü piyasasında da arz veya talep fazlası “fiyat uyumu” ile her zaman 
kendiliğinden ortadan kalkmakta ve ekonomi her zaman kendiliğinden tam isti-
hdam düzeyinde dengeye gelmektedir (Ardıç ve Aydın, 49-50: 2011). Tam isti-
hdamı otomatik olarak sağlayan mekanizma serbest piyasa koşullarıdır ve bu 
teorinin en önemli varsayımı fiyatların tam esnekliğidir. Diğer bir deyişle fi-
yatlar, tam istihdamı sağlayacak olan reel ücret düzeyi de hem aşağı hem de yu-
karı yönde tam esnektir. Bu görüşe göre işsizlik ancak dışsal faktörlere bağlı 
olarak, yani piyasa aksaklıkları koşullarında ortaya çıkabilir (Ataman, 61-62: 
1998). Dolayısıyla Klasik-Neoklasik işgücü piyasası modeli, işsizliğin ortadan 
kaldırılması için ücret seviyesinin ve yapısının esnekleştirilmesi gerekliliğini 
ısrarla vurgulamaktadır (Sesselmeier vd., 2010: 175). 

Bu bağlamda asgari ücret, sendikalaşma, sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler 
başta olmak üzere birçok uygulama işsizliğin nedenleri arasında 
gösterilmektedir. Örneğin işçi sendikalarının ücretlerin denge ücret düzeyinin 
üzerine çıkmasını sağlamaları işsizliğin yükselmesine sebep olacaktır. Piyasa 
aksaklığına yol açan sendikalar, sendikalı işçilerin kendilerine belirli bir 
avantaj sağlamak için piyasayı kontrol etme faaliyeti olarak görülmektedir. 
Sendikalı işçiler, başka bir kesimin, işsizlerin, bedel ödemesi ile sonuçlanacak 
bir durumda kendi durumlarını iyileştirmişlerdir (Wolff and Resnick, 108-109: 
2012). Kısaca belirtmek gerekirse, sosyal bir sistem olarak işgücü piyasasını 
organize eden ve böylece üretim faktörü olarak işgücü fiyatının artmasına yol 
açan tüm kurumsal düzenlemeler, fiyat mekanizmasının işleyişini aksattığı için 
işsizliğin sebebi olarak görülmektedir (Sesselmeier vd., 2010: 83). 

Keynes’in yaklaşımında işsizlik, işgücü piyasasındaki katılıklarla ilgili bir olgu 
değildir. İşsizliğin talep yetersizliğinden kaynaklandığını savunan Keynes’in 
kendi ifadesiyle, istihdam artışını, tam istihdam düzeyine ulaşılmadan dur-
duran tek şey efektif talep yetersizliğidir (Keynes, 2008: 36). Mevcut reel 
ücrete razı olduğu halde çalışma isteğinde olanların da iş bulmakta güçlük çek-
tiklerine, yani gönülsüz bir çalışmama haline dikkat çeken Keynes’e göre 
işsizliğin ortaya çıkmasının esas sebebi talep yetersizliğine bağlı olarak ortaya 
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çıkan düşük üretim düzeyidir. Bu analizde devletin ekonomiye müdahalesi ger-
ekli görülmektedir (Ataman, 61-62: 1998). Eksik istihdam dengesi, Keynes’in 
literatüre kazandırdığı önemli bir kavramdır. Bu kavram denge durumunda 
işgücü piyasasında çalışmak istediği halde iş bulamayanların, yani gönülsüz 
işsizlerin varlığını ifade etmektedir. Denge durumunda işverenler mevcut 
kararlarında bir değişiklik yapmayacakları için dışarıdan bir müdahale olma-
dığı sürece ekonomi eksik istihdam dengesinde çakılı kalacaktır. Reel ücretler 
tam esnek olsa bile, buradaki analizin sonuçları değişmemektedir. Ekonomi 
eksik istihdam noktasında iken esnek reel ücretlerin düşmesi sonucunda gi-
rişimciler istihdamı tam istihdam düzeyine kadar genişletirse, mal piyasasında 
bu istihdam düzeyine denk gelen gelir düzeyinde talep açığı meydana 
gelecektir. Bu açıklamalara göre, tam istihdam düzeyine ulaşılması, ancak para 
ve maliye politikaları ile toplam talebin arttırılması halinde mümkündür (Paya, 
2001: 229-230). Keynes sisteminin işgücü piyasaları konusunda iktisat ku-
ramına getirdiği en önemli yenilik, etkin işleyen emek piyasalarının tam isti-
hdam denge düzeyinin gerçekleşmesi için yeterli olmayacağını, yani tam reka-
bet şartlarının dahi ekonominin tam istihdam düzeyinde dengeye gelmesini 
sağlamayabileceğini ileri sürmesidir (Kazgan, 2006: 223). 

Post Keynesyenlerin emek piyasası analizi, Geleneksel Yaklaşımdan radikal bir 
kopuşu ifade eder. Post Keynesyen yaklaşımda, ne emek talebi ne de emek arzı 
reel ücrete bağlıdır. Buna göre, emek piyasasının “gerçek” bir piyasa olmadığı 
söylenebilir. Dolayısıyla, ücret oranının piyasa temizleme işlevinden ve buna 
bağlı olarak işsizliği ortadan kaldıracağından söz etmek de mümkün değildir 
(Appelbaum, 1979: 100). Emek talebi Post Keynesyenlere göre firmanın üret-
meyi planladığı çıktı düzeyine bağlıdır. Diğer bir ifade ile emek talebi, toplam 
ekonomik faaliyet düzeyine bağlıdır. Buna göre Post Keynesyen emek analiz-
inde, toplam emek talebi için temel öneme sahip olan faktör efektif taleptir (La-
voie, 1992: 219-220). Benzer şekilde, emek arz kararının da Geleneksel Teori ile 
açıklanmasının sadece totoloji değil aynı zamanda ampirik olarak da gerçeği 
yansıtmadığını ileri sürerler. Emek arzı ve boş zaman kararları, tüketicilerin 
kahve ve çay arasında yaptıkları tercihin aksine, genellikle uzun dönemlidir ve 
sonuçları itibariyle yüksek derecede bir belirsizliğe maruz kalmaktadır. Bunun 
dışında “emek arzı kararı” teriminin kendisi anlamsızdır. Çünkü birçok iş, “ya 
kabul et ya da terk et” temeline göre teklif edilmektedir. Gelir ve boş zaman 
arasında yapılan tercihle ilgili olarak işçilerin çalışma saatlerini değiştirebilmek 
için imkanlarının çok az veya hiç olmadığının belirtilmesi gerekmektedir (King, 
2001: 68). Robinson, Marshall’ın böğürtlen toplayan çocuk örneğini vermekte-
dir. Marshall, böğürtlen toplayan bir çocuğun, bir sonraki böğürtlenlerin 
marjinal faydasının katlanacağı ek çalışmanın marjinal zahmetini karşılayıncaya 
kadar böğürtlen toplamaya devam edeceğini anlatmaktadır. Marshall’ın analiz-
inde, kısaca, çocuk durma arzusu duyuncaya kadar böğürtlen toplamaya devam 
edecektir. Ancak sosyal sigortanın bulunmadığı bir dünyada mevcut ücretten bir 
işte çalışmakla, hiç ücretsiz kalmak arasında bir tercih yapmak zorunda olan bir 
işçi için Marshall’ın analizinin hiçbir önemi yoktur (Robinson, 1984: 84). 

Altın çağ olarak adlandırılan 1945-1970 döneminde işgücü piyasasına ilişkin te-
orik tartışmalar enflasyon ile birlikte ele alınmış ve Phillips eğrisi analizi 
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kapsamında gerçekleşmiştir. Keynesyen iktisatçılar tarafından geliştirilen ve 
işsizlik ile enflasyon arasında ters yönlü bir ilişkinin (trade off) varlığını 
gösteren Phillipps Eğrisi analizi Friedman tarafından eleştirilmiştir. Friedman, 
Phillips Eğrisi analizinin ancak kısa dönemde geçerli olabileceğini, uzun dö-
nemde ise işsizliğin ‘doğal işsizlik’ düzeyinde kalacağını ileri sürmüştür. Fried-
man tarafından geliştirilen doğal işsizlik kavramı Monetarist ve daha sonra Yeni 
Klasik iktisatçıların işgücü piyasaları analizinde temel argüman haline gelmiştir. 
Böylece, Klasik-neoklasik iktisatçıların kullandıkları tam istihdam düzeyinde 
denge yerine, doğal işsizlik düzeyinde denge kavramı literatürde kullanılmaya 
başlanmıştır. Doğal işsizlik oranı, kısaca bir ekonominin normal performansını 
gösterdiği durumda gözlemlenen işsizlik oranı olarak tanımlanabilir. Friksiyo-
nel İşsizlik ile Yapısal İşsizliğin toplamı olarak tanımlanan doğal işsizlik oranı, 
genel olarak emek piyasalarının etkinliği, tam rekabet veya monopol 
piyasalarının varlığı gibi birçok faktöre bağlıdır. Friedman’a göre doğal işsizlik 
oranının Birleşik Devletler’de yükselmesinin önemli nedenlerinden biri, 
işgücünün önemli bir bölümünü temsil eden kadınlar, genç işçiler ve part-time 
çalışanların sık sık iş değiştirmeleri veya emek piyasalarına giriş çıkışlarının 
esnek olmasıdır. Bunun dışında doğal işsizliği yükselten bir başka faktör, işsizlik 
sigortasının varlığıdır. Friedman, işini kaybeden işçinin iş aramak için üzerinde 
az baskı hissetmesinin iş arama süresini uzatacağını ve alternatif işler arasında 
daha seçici davranacağını belirtmektedir (Friedman, 1977: 458). Enflasyon 
artışına izin vermeyen bir işsizlik seviyesini temsil eden doğal işsizlik oranı 
aşağı çekilmek istenirse talep yanlı politikalar yerine işgücü piyasası ve endüs-
trinin yapısını ve işleyişini iyileştirmeyi amaçlayan arz yanlı politikalar izlen-
melidir. Bu bağlamda, gelir vergisi oranlarını azaltarak, işsizlik ve sosyal güven-
lik ödemelerinde kısıntıya gidilmeli ve böylece çalışma teşvik edilmelidir. Çünkü 
gelir vergisi oranlarının düşürülmesi, çalışmayı cazip hale getirirken, işsizlik 
ödentilerinin azaltılması işsizleri işgücü piyasasına çekecektir. Etkin rekabet or-
tamını kısıtladığı düşünülen işçi sendikalarının gücünü kırarak, ücret esnekliği 
ve çalışma şartlarını firmaların lehine değiştiren politikalar önerilmektedir. Par-
asal ücretlerin kolayca aşağı düşürülebilmesi ve çalışma şartlarının işveren le-
hine değiştirilmesinin istihdam artışına yol açacağı ileri sürülmektedir. Bunların 
dışında işgücünün mesleki ve coğrafi mobilitesi arttırılmalıdır. Buna göre, 
mevcut mesleği ile iş bulamayan işgücü yeniden eğitilerek iş bulabileceği yeni 
mesleğe geçiş esnekliği kazandırılmalıdır. Benzer şekilde, işgücü piyasasında 
sağlam ve etkili enformasyon ağı kurularak, bulunduğu bölgede iş bulamayan 
işgücü için bölgeden bölgeye coğrafi akışkanlık sağlanmalıdır (Bocutoğlu, 2005: 
165-166). Özetlemek gerekirse, Monetarist’lere göre, ücret ve fiyatların aşağı ve 
yukarı yönde esnek olduğu ve devlet müdahalesinin bulunmadığı bir ekonomide 
özel sektör istikrarlıdır. Bu özellik, devlet müdahalesine gerek kalmadan tam 
istihdam denge düzeyinin sürekliliğini sağlamaktadır (Borchert, 1998: 113). 

İşgücü piyasasındaki sorunların esneklik konusu ile ilgili olmadığını ileri süren 
bir başka yaklaşım da Marksist iktisattır. Kendini Marksist olarak adlandıran 
iktisatçılar arasında genel kabul gören bir emek piyasası teorisinin varlığından 
söz etmek güçtür. Bu nedenle, ancak Marx’ın analizlerinin bazı önemli 
vurgularından söz edilebilir. Marksist sistemde kapitalizmin gelişimi emek 
değer kuramı ile açıklanır. Burada kar, ödenmeyen emek gücünden elde edilen 



793 
 

793 

artık değerdir. Yatırım ve teknik gelişme, kapitalistlerin daha çok artık değer 
elde etme hırsından kaynaklanır. İşçilerin ücret ve çalışma koşulları için verdi-
kleri mücadele işçi sınıfı ve kapitalist sınıf arasında sınıf savaşının doğmasına 
yol açar. Devlet, kapitalistlerin işçileri baskı altında tutmalarına yardım eden 
bir aygıttır (Robinson, 1999: 22). Marksist yaklaşım, işsizliğin kapitalist 
ekonominin doğal bir parçası olduğunu iddia eder. Marksist iktisat, istisnai 
koşullar dışında emek piyasasının arz fazlası içeren bir piyasa olduğunu ileri 
sürmekte ve bu emek arzı fazlasını “yedek işgücü ordusu” olarak tanımla-
maktadır. İşsizlik, Marx’ın yedek işgücü ordusu tanımında ifade ettiği gibi, 
kapitalizmin kaçınılmaz bir ürünüdür. Buna göre işsizlik, tam rekabetçi piyasa 
koşullarıyla çatışan veya eksik rekabetten doğacak bir dengesizlik durumu 
değildir. Tersine katılık yarattığı iddia edilen sendikaların olmaması ve emek 
piyasalarının her türlü kurumsal düzenlemelerden arındırılması, emek 
piyasasının dengeye gelmesi, yani işsizliğin ortadan kalkması için yeterli olma-
yacaktır (Onaran, 2000: 199). 

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında OECD ve IMF’nin yaklaşımı, Ortodoks veya 
Neo-liberal olarak nitelendirilebilir. Yüksek işsizliğin merkezi toplu pazarlık, 
yasal asgari ücret, istihdam koruyucu (iş güvencesi) yasalar ve işsizlik sigortası 
ödemeleri gibi işgücü piyasası kurumlarının yarattığı katılıklarla açıklandığı bu 
yaklaşımda devletin sosyal korumaları, işgücü piyasalarında katılığa ve 
dolayısıyla işsizliğe yol açan bir faktör/olgu olarak görülmektedir. Başka bir 
anlatımla, refah devleti anlayışı, işsizlik sorununun çözümü olarak değil; so-
runun bir parçası olarak görülmektedir (Bilgin ve Arı, 2010: 31). 

2. İşgücü Piyasasında Esneklik Kavramı ve Türkiye’de Esneklik 
Tartışmaları 

İşgücü piyasasında esneklik 1990’lı yıllardan itibaren yoğun bir şekilde 
tartışılmaktadır. OECD, IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşların yanı sıra birçok 
iktisatçının işgücü piyasasında esnekliği artırıcı yönde reform yapılmasını 
önerdikleri görülmektedir*. 1990’lı yıllarda yoğun bir biçimde gündeme gelen 
işgücü piyasasında esneklik ve reform tartışmalarının kökeni 1980’li yıllara 
kadar uzanmaktadır. Tartışmanın temeli, ABD ile Avrupa’da işsizlik oranları 
arasındaki farka dayanmaktadır. ABD’de işsizliğin düşük olması işgücü 
piyasalarının yeterince esnek olması ile açıklanırken, Avrupa’da işsizlik 
oranının yüksekliği güçlü sendikaların varlığı, “refah devleti” anlayışına dayalı 
bir sosyal güvenlik sistemine sahip olunması, başka bir ifadeyle işgücü piyasası 
katılığı ile açıklanmaktadır (Bilgin ve Arı, 2010: 21-25). 

İşgücü piyasası esnekliğinin en yaygın yorumu işgücü piyasasına ilişkin düzen-
lemeler ve kurumsallaşmaları kapsamaktadır (Eamets and Masso, 2004: 4). 
Esneklik kavramının tanımı ile ilgili literatürde ayrıntılı açıklamalar yer almak-
tadır. Ancak genel kabul gören kriterlere göre işsizlik sigortasının önemli de-
recede avantajlar sağlaması veya süresinin uzun olması, işe alma ve iş akdini 

                                                           
* OECD’nin 1994 yılında yayınlanan bir raporuna göre; ücretler aşağı doğru esnek olmalı ve istihdamı 
koruyucu düzenlemeler minimum düzeyde olmalıdır. Öte yandan, pasif işgücü piyasası politikaları 
kapsamında değerlendirilen sosyal güvenlik harcamaları ve düzenlemeleri azaltılmalı veya 
kaldırılmalıdır. Benzer öneriler IMF’nin raporlarında da yer almaktadır (Bilgin ve Arı, 2010: 32). 
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sonlandırma konularında işverenleri kısıtlayıcı çok fazla hükümlerin bulun-
ması, sendikaların çok nüfuzlu olması, sağlık veya sosyal güvenlik konularında 
düzenleyici hükümlerin çok katı olması vb. durumlar esnekliğin düşük olduğu 
piyasaların, yani katı işgücü piyasalarının tipik göstergeleridir (Solow, 1997: 
190). Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, esneklik, üretim ve istihdama 
yönelik her türlü sınırlayıcı engeller ile yasal düzenlemelerin gevşetilmesini 
ifade etmektedir. İşletmeler açısından esneklik, daha az düzenleme, ku-
ralsızlaştırma, deregülasyon ve kolayca işe alma ve işten çıkarma* anlamına 
gelmektedir. İşgücü piyasasında esnekleşme işverene belirli avantajlar 
sağlarken genellikle çalışanların bedel ödemesine yol açmaktadır. Dolayısıyla 
çalışanlar için esnekleşme, iş güvencesinin azalması, ücretlerin düşmesi ve 
çalışma şartlarının kötüleşmesi ile eşdeğerdir (Parlak ve Özdemir, 2011: 4).  

Tarihsel olarak bakıldığında, Keynesyen görüşlerin etkisinin azaldığı, Monetar-
ist-Yeni Klasik yaklaşımın genel kabul gördüğü 1970’lerin sonlarına doğru 
çalışma yaşamında, esneklik ve esnekleştirme kavramlarının sıkça kullanılmaya 
ve giderek olmazsa olmaz düzenlemeler olarak anılmaya başlandığı 
görülmektedir. Özellikle işveren kesimi, esnekliğin birçok soruna, bu arada 
işsizliğe karşı çözüm olduğu vurgusunu sıkça yineledi (Öke, 2004: 406). Sonraki 
dönemlerde, esneklik ile ilgili tartışmalarda işgücü piyasalarını düzenleyen ku-
rumsal yapının istihdam seviyesini belirleyen en önemli değişkenlerden biri 
olduğu yaklaşımı ağırlık kazanmaktadır. Liberal anlayış, bu kapsamda, sosyal re-
fah devleti modellerindeki koruyucu kurumsal önlemleri serbest piyasadan 
sapma olarak değerlendirmektedir. Bu yaklaşım, işveren açısından katlanılanı 
fesih maliyetleri başta olmak üzere, istihdam güvencesine ilişkin diğer koruyucu 
hükümlerini, asgari ücret uygulamalarını ve işsizlik sigortası kapsamında yer 
alan ödenekleri piyasadaki katı kurumsal yapının temel unsurları olarak ifade 
etmektedir (Ongan, 2004: 123). Bu bağlamda işgücü piyasasında esneklik, 
ücrette esneklik, çalışma sürelerinde esneklik, işe alma ve çıkarmada esneklik, 
işgücü piyasası kurumlarında esneklik gibi birçok alanda esnekliği kapsamak-
tadır. İşgücü piyasasında esnekliği arttırmak amacıyla yapılması önerilen 
başlıca yapısal reformlara örnek olarak işsizlik sigortasında, iş güvencesinde, 
işten çıkartma maliyetlerinde, asgari ücrette, ücret belirleme mekanizmasında 
ve değişik vergilerde reformlar gösterilebilir. İstihdam ve ücret esnekliğini 
getiren bu reformların daha düşük ücretler ve daha az iş güvencesi anlamına 
geldiği söylenebilir (Bilgin ve Arı, 2010: 30). 

Türkiye de esneklik ile ilgili düzenlemeler esas itibarıyla 1980’de uygulanmaya 
başlanan yapısal uyum politikaları ile gündeme gelmiştir. Neoklasik yaklaşım 
temelinde şekillenen ihracat yönelimli politikaların sonucuna ulaşması için 
emek piyasasına da önemli rol atfedilmektedir. Buna göre, ihracatın arttırılması 
için iç talebi kısıtlayıcı politikalar işsizlikte artışa neden olursa, esas uyumun 
emek piyasası üzerinden gerçekleşmesi beklenmektedir. Ücretlerin emek 
piyasasını tekrar dengeye kavuşturacak şekilde düşmesinin, yani ücretlerin 
aşağı doğru esnek olmasının, programın başarısında kilit role sahip olduğu 
vurgulanmaktadır. Bu yeni politikalara göre sendikalar, asgari ücret vb. uygula-
malar emek piyasasının esnek uyum kapasitesini sınırlayan çarpıklıklar olarak 
görülmektedir (Onaran, 2000: 194). Bu dönemde bir taraftan işçi sendikalarının 

                                                           
* Bu durum AB ile ABD kıyaslaması yapılırken, ABD’nin ilkesini vurgulamak için “easy hire; easy fire” 
şeklinde ifade edilmektedir (Cansen, 2009). 
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faaliyet göstermelerine izin verilmeyen serbest bölgelerin sayıları artarken 
diğer taraftan esnekleşme doğrultusunda uygulamalar hayata geçirilmeye 
başlandı. Özel sektörde kayıt dışı istihdam çok yaygın olduğu için herhangi bir 
düzenlemeye gerek duyulmadan esnekleşme uygulamaları başlatılmıştır. Kamu 
sektöründe esnek çalışmanın ilk adımı yine aynı dönemde IMF ve Dünya Ban-
kası’nın Türkiye’ye ilişkin raporlarında yer alan tavsiyelere uygun olarak 
sözleşmeli personel uygulamasıyla atılmıştır. Sözleşmeli personel uygula-
masıyla başlayan kamuda esnekleşme süreci, daha sonra alt işveren (taşeron) 
uygulamasına geçilerek devam etti. Kamu sektöründe birçok kurumda yemek ve 
temizlik gibi hizmetlerin özelleştirildiği ve taşeron firmalara devredildiği görül-
müş, yarı zamanlı çalışma yaygınlaşmıştır (Kaya, 2016: 414). Esneklik, özellikle 
1990’larda emek piyasasıyla ilgili başlıca politika konusu haline gelmiştir. 
İşveren örgütleri, 1989 sonrası reel ücret artışlarının da etkisiyle Türkiye’de 
işgücü piyasası esnekliği tartışmasını açma konusunda öncü rolü üs-
tlenmişlerdir. Esneklik yanlısı görüşleri savunanlar, ücret artışlarının 
uluslararası rekabet gücünün yitirilmesine neden olmasını temel argüman 
olarak ileri sürmüşlerdir. Gümrük Birliği’ne girme aşamasında dikkatler Türk 
sanayinin rekabet gücü konusuna çekilmiş ve böylece esneklik tartışmalarının 
daha da yaygınlaşması sağlanmıştır (Ansal, 2000: 59). Türkiye’de 2001 yılından 
sonra ILO normlarına ve AB standartlarına uygun düzenlemeleri çalışma 
hayatımıza kazandırmayı amaçlayan yeni iş kanunu ile birlikte mevzuatımıza 
birçok yeni kavram ve kurum girmiştir. İş ve işçi bulma hizmetlerindeki devlet 
tekelini sona erdiren ve Özel İstihdam Bürolarını (ÖİB) yasal statüye kavuşturan 
düzenleme bunların başında gelmektedir. Bu düzenlemeye göre işçilerin iş ve 
işverenlerin işçi bulmasına aracılığın, devletin yanısıra ÖİB tarafından da 
yürütülebileceği öngörülmektedir (Kaya, 2016: 416). 

TİSK tarafından düzenlenen raporlarda da sık sık Türkiye’de kıdem ve ihbar 
tazminatları gibi işten çıkarma maliyetlerinin yüksekliğinin işverenlerin yeni 
işçi istihdam etme kararlarını olumsuz etkilediği, Türkiye’de zaten katı olan isti-
hdam uygulamalarının daha da katılaştığı belirtilmekte ve işgücü piyasasının 
esnekliğe kavuşmasına ilişkin öneriler yer almaktadır. Örneğin 2010 TİSK 
Çalışma Raporu’nda işten çıkarmayı engelleyici düzenlemelerin azaltılması, be-
lirli süreli iş sözleşmelerine dair kısıtlamaların hafifletilmesi, geçici çalışma bür-
olarının faaliyetleri üzerindeki kısıtların asgariye indirilmesi, istihdam ver-
gilerinin düşürülmesi önerileri yer almaktadır (TİSK, 2010: 97). TİSK tarafından 
hazırlanan Türkiye İşgücü Piyasası Bülteni Ekim 2016 sayısında da benzer 
şekilde esnekliğin arttırılmasına ilişkin reformların gerekliliğine yer verilmekte-
dir. İşsizlik artışına karşılık istihdam artışının yetersiz kaldığına dikkat çekilerek 
istihdam dostu düzenlemelerin hayata geçirilmesi üzerinde durulmaktadır. 
Maliyet artışını dizginleyecek düzenlemelere gidilmesi, istihdam dostu yasal ve 
mali tedbirlerin uygulanması, işgücü reformunun yapılması ve asgari ücret 
artışının olumsuz etkilerinin giderilmesi talep edilmektedir (TİSK, 2016: 1). 

Koruyucu iş yasalarının değiştirilmesi konusundaki öneriler, aslında iş huku-
kunun ayrı bir disiplin olarak doğasını ve varoluş nedenini reddetmek anlamına 
gelmektedir. İş hukuku, işçi-işveren ilişkisinin eşit bir ilişki olmadığı, yani işçinin 
işveren karşısında zayıf konumda olduğu ve bu nedenle korunması, işverenin de 
yönetme konusunda kısıtlanması gerektiği anlayışından ortaya çıkmıştır. 
Dolayısıyla, iş hukuku bu bağlamda emek ve sermayeyi üretim faktörü olarak 
eşit değerlendiren Neoklasik yaklaşımın reddi anlamına gelmektedir (Ansal, 
2000: 62). Esneklik tartışmalarının Türkiye açısından zamanlamasında ilginç 
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olan nokta, Türkiye’de bu dönemde emek piyasası düzenlemelerinin gelişmiş 
ülkelere kıyasla zaten oldukça geride olmasıdır. Gelişmiş ülkelerde artık ka-
zanılmış bir hak olarak kabul edilen emek piyasası düzenlemeleri (işsizlik 
sigortası, işgücü uyum projeleri, kamu çalışanlarına sendikal hak vb.) Türkiye’de 
ancak 1990’larda modern sektör için getirilmeye çalışılırken, enformel sektör 
tamamen esnek koşullarda varlığını sürdürmektedir (Özkaplan,1998: 33-34). 
Esneklik üzerine yapılan tartışmalarda, Türkiye’de esnekleşmenin esas itibari-
yle enformelleşme yönünde olduğuna dikkat çekilmiştir. İhracata dayalı sa-
nayileşme modeli çerçevesinde uluslararası piyasalara yönelik üretim yapan fir-
malar, rekabet sürecinde fiyatları düşürebilmek için emek maliyetini 
düşürmeye yönelmişlerdir. Bu kapsamda, kayıtdışına çıkması kolay olmayan 
büyük işletmeler, küçük ve orta boy işletmelere fason üretim yaptırmaya 
başlamışlardır. Bu tür işletmelerin enformel sektörde yer almaları ve enformel 
istihdamda bulunmaları ölçüsünde büyük işletmeler, ucuz işgücü maliyetinden 
yararlanmaktadır. Türkiye’de yapılan bazı alan araştırmaları, bu türden işlet-
melerde sigortasız ve asgari ücretin altında ücretle çalıştırılan işgücünün 
varlığına dikkat çekmektedir (Özşuca, 2003:48). 

Yapılan farklı çalışmalar, Türkiye’de işsizliğin nedeninin emek piyasasının 
katılığı ve yüksek işgücü maliyetleri olmadığını, aksine emek piyasasının da 
ücretlerin de işverenlerin istediği gibi esnek olduğunu göstermektedir. Özellikle 
kriz dönemlerindeki gelişmeler bu duruma örnek olarak gösterilmektedir. 1994 
ve 2001 krizleri, emek piyasasının esnekliğinin en çarpıcı göstergelerindendir. 
Bu dönemlerde işsizlik tehdidi altındaki işçiler her türlü düzenlemeye rıza 
göstermişlerdir. Birleşik Metal İŞ’in yaptığı çalışmaya göre iş güvencesi, düşük 
ücretli işçiler için dahi ücretten daha önemlidir (Onaran, 2007: 3). Türkiye’de 
işgücü piyasalarının katı olduğunu savunanlar, genellikle, kıdem tazminatının 
diğer ülkelerle kıyaslandığında çok yüksek olduğu savını ileri sürmektedir. An-
cak kıdem tazminatı, basit bir tazminat olmanın ötesinde çok daha geniş sosyal 
amaçlara hizmet eden bir kurumdur. Türkiye’de işçinin çalışma hakkının ko-
runması anlamında en önemli uygulama olarak yorumlanabilecek kıdem 
tazminatı, ülkemizde pasif istihdam politikası işlevi görmektedir (Sapancalı, 
2008: 21). 

3. Türkiye ve AB Ülkelerinde İşgücü Piyasasının Karşılaştırılması  

Türkiye'de işgücü piyasasının temel özellikleri AB ülkeleri ile 
karşılaştırıldığında üç önemli nokta ön plana çıkmaktadır. Buna göre, öncelikle, 
Türkiye'de İşgücüne Katılma Oranı (İKO) AB ülkelerine göre daha düşüktür. 
İkincisi, Türkiye'de kayıt dışı istihdam oldukça yaygındır. Son olarak, Türkiye'de 
tarımsal istihdamın payı AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında çok yüksektir (Ay-
dın, 2015: 416). Bu üç özelliğin her biri işgücü piyasasının katı olmadığı an-
lamında önemli göstergeler arasında yer almaktadır. İşgücüne katılımın düşük 
olması potansiyel işgücü arzının yüksekliğini gösterirken, tarımda istihdamın 
payının yüksek olması, güvencesiz istihdam anlamına gelmektedir. Türkiye ve 
AB ülkelerinde kayıt dışı istihdam oranları karşılaştırıldığında Türkiye’de 2011 
yılında toplam çalışan nüfusun yüzde 33’ü herhangi bir güvenceden yoksun iken 
bu oran AB ortalaması için yüzde 12 civarındadır (Aydın, 2016: 6). TÜİK 
tarafından hazırlanan haber bülteninde son açıklanan verilere göre Ocak 2016 
itibarıyla kayıt dışı çalışma oranı %32,5 olarak ölçülmüştür. Daha da önemlisi 
Ocak 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan 
çalışanların oranı, yanı kayıt dışı istihdam bir önceki yılın aynı dönemine göre 



797 
 

797 

0,7 puan artarak %32,5 olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 2016). Aşağıda Tablo 1’de 
işgücü piyasası verileri AB ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak yer almaktadır. 
Tabloda Türkiye’de İKO’nun %56 ile AB ülkeleri arasında en düşük değere sahip 
olduğu görülmektedir. Bu oran Türkiye’de potansiyel işgücü arzının önemli bir 
kısmının atıl kaldığını göstermektedir. 2015 yılını kapsayan verilerde de 
görüldüğü gibi Türkiye’de işsizlik oranı AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında çok 
yüksek değildir. Ancak istihdam oranı kıyaslamasında Türkiye en düşük isti-
hdam oranına sahip ülkedir. Çalışma çağında ve yeteneğindeki her 100 kişiden 
sadece 50’si istihdam edilmektedir.  

 
Tablo 1: Türkiye ve AB Ülkelerinde İşgücü Piyasası 

 
Kaynak: EUROSTAT – TÜİK 

 
İşgücü piyasası esnekliği göstergelerinden biri ücret esnekliğidir. Ücret 
esnekliğinin, bireysel ücretlerin yaş, nitelik ve bölgelere göre işgücü talebini ve 
değişik işgücü kategorilerinin değerini yansıttığı ileri sürülmektedir. Bu 
bağlamda esnekliğin yetersizliği durumunda ücret düzeyi yükseleceği için özel-
likle düşük vasıflı işgücünün istihdamı zorlaşacaktır. Bu yaklaşıma göre, örneğin 

İşgücü

(Bin)  

Avrupa Birliği 

(28 Ülke)

Belçika 11.237.274 7.280,8 4.920,7 67,6 61,8 8,6

Bulgaristan 7.202.198 4.726,6 3.276,0 69,3 62,9 9,2

Çek Cumhuriyeti 10.538.275 7.026,2 5.201,1 74,0 70,2 5,1

Danimarka 5.659.715 3.643,6 2.858,6 78,5 73,5 6,3

Almanya 81.197.537 52.963,8 41.116,9 77,6 74,0 4,7

Estonya 1.314.870 853,2 654,3 76,7 71,9 6,3

İrlanda 4.628.949 3.002,4 2.101,8 70,0 63,3 9,6

Yunanistan 10.858.018 6.987,2 4.738,0 67,8 50,8 25,1

İspanya 46.449.565 30.641,6 22.767,1 74,3 57,8 22,2

Fransa 66.488.186 40.927,2 29.163,8 71,3 63,8 10,4

Hırvatistan 4.225.316 2.785,6 1.864,7 66,9 56,0 16,4

İtalya 60.795.612 39.034,8 24.996,9 64,0 56,3 12,1

Kıbrıs 847.008 558,6 412,7 73,9 62,7 15,2

Letonya 1.986.096 1.274,5 965,2 75,7 68,1 10,1

Litvanya 2.921.262 1.934,6 1.434,2 74,1 67,2 9,3

Lüksemburg 562.958 385,9 273,5 70,9 66,1 6,7

Macaristan 9.855.571 6.530,4 4.482,7 68,6 63,9 6,8

Malta 429.344 285,2 192,7 67,6 63,9 5,5

Hollanda 16.900.726 10.950,4 8.719,0 79,6 74,1 6,9

Avusturya 8.576.261 5.720,5 4.319,1 75,5 71,1 5,8

Polonya 38.005.614 25.127,8 17.111,7 68,1 62,9 7,6

Portekiz 10.374.822 6.743,0 4.949,4 73,4 63,9 12,9

Romanya 19.870.647 13.403,5 8.858,2 66,1 61,4 7,0

Slovenya 2.062.874 1.382,4 991,9 71,8 65,2 9,1

Slovakya 5.421.349 3.834,0 2.718,9 70,9 62,7 11,5

Finlandiya 5.471.753 3.455,1 2.619,3 75,8 68,5 9,6

İsveç 9.747.355 6.170,2 5.043,8 81,7 75,5 7,6

Birleşik Krallık 64.875.165 41.290,9 31.754,2 76,9 72,7 5,4

Türkiye 77.695.904 51.596,2 28.903,3 56,0 50,2 10,4

İşsizlik 

Oranı

508.504.320 328.920 238.507 73 66 10

2015 Yılı (15-64 Yaş)
Toplam Nüfus 

(Bin)

İşgücüne 

Katılım 

Oranı

Aktif Nüfus 

(Bin)

İstihdam 

Oranı 
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asgari ücret düzeyinin yüksek olması, ücret düzeyini yükseltirken, sermayenin 
işgücü yerine ikame edilmesine veya işgücü talebinin doğrudan azalmasına yol 
açacaktır (Selamoğlu, 2002 :15). Ortodoks yaklaşım, fiyat katılıklarının bulun-
madığı bir ekonomide gayri iradi işsizliğin ortaya çıkmayacağını ileri sürmekte-
dir. Ücretlerin aşağı ve yukarı yönde tam esnekliği varsayımı altında işgücü arzı 
ve işgücü talebinin eşitlendiği durumda cari reel ücret düzeyinde çalışmak 
isteyen herkes istihdam edilmektedir. İşgücü piyasasında denge sağlandığında 
gerçekleşen reel ücret emeğin marjinal ürününe eşittir. Böyle bir ekonomide 
işsizlik, çalışmayan kişilerin cari ücret düzeyine razı olmamaları veya aynı an-
lama gelmek üzere işçilerin emeğin marjinal ürününden daha fazla reel ücret 
talep etmeleri ile açıklanmaktadır. Bu kişiler iradi işsiz, yani gönüllü işsiz olarak 
adlandırılmaktadır. Bu açıklamalar, piyasa aksaklıklarının yaşanmadığı bir 
ekonomide gayri iradi işsizliğin olmayacağı anlamına gelmektedir. Modelde, 
gayri iradi işsizlik, yüksek reel ücret sebebiyle işgücü arzının işgücü talebinden 
fazla olmasını ifade etmektedir. Reel ücretin yüksek olması ise kurumsal neden-
lerle, örneğin sendikaların varlığı veya asgari ücret uygulamaları ile açıklanmak-
tadır (Sesselmeier vd., 2010: 83). Aşağıda şekil 1’de AB ülkeleri ve Türkiye için 
asgari ücret düzeyleri yer almaktadır. Almanya başta olmak üzere refah düzeyi 
daha yüksek olan ülkelerde, asgari ücretin daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Kıbrıs, İtalya gibi bazı ülkelerde görülmeyen asgari ücret düzeyi Türkiye’de 480 
Euro civarındadır.  

Şekil 1: Asgari Ücret Uygulamaları 

 
Kaynak: EUROSTAT, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=en, 
Erişim Tarihi (02.03.2017) 

 
Ortodoks yaklaşımda, ücret düzeyinin denge ücret düzeyinin üzerinde 
gerçekleşmesi ve böylece işgücü arz fazlasının ortaya çıkmasının bir diğer ger-
ekçesi de sendikaların varlığıdır. Asgari ücret uygulamasında olduğu gibi 
sendikalaşma da işsizliğin nedenleri arasında gösterilmektedir. Türkiye AB 
ülkeleri ile kıyaslandığında oldukça düşük bir sendikalaşma oranına sahiptir. 
OECD veri tabanında Türkiye’de sendikalaşma oranına ilişkin en son veri 2013 
yılına aittir. Aşağıda Şekil 2’de de görüldüğü gibi Türkiye’de 2012 yılında %7 
olarak ölçülen sendikalaşma oranı 2013 yılında %6,3 olarak gerçekleşmiştir. BU 
oran Estonya’dan sonra en düşük değeri göstermektedir. 
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Şekil 2: Sendikalaşma Oranı (%) 

 
Kaynak: OECD, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN#, 5 Nisan 2017. 

 

DİSKAR Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşme Raporu Temmuz 2016 istatistiğine 
göre Türkiye’de sendikalı işçi sayısı 1 milyon 499 bin 870’dir. Sigortalı işçi sayısı 
ise 13 milyon 38 bin 351’dir. Böylece sigortalı işçilerin sendikalaşma oranı 
yüzde 11,5 olmaktadır. Ancak bu oran kayıt dışı çalışanları kapsamadığı için 
hatalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) sendikalaşma oranını*, 
üye sayılarını Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı olan işçi sayısına bölerek 
bulmaktadır. Bu oran ILO tarafından kullanılan yönteme uyumsuzdur ve iki 
nedenle hatalıdır. Birincisi, kayıt dışı işçiler hesaba katılmadığı için 
sendikalaşma oranı fiili durumdan daha yüksek çıkmaktadır. Öte yandan, bu 
oran toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendikalı işçi sayısını yansıtmamaktadır 
(DİSKAR, 2016: 3). Başka bir deyişle, sözü edilen emek piyasasının esnekliği ile 
ilgili bu bulgular, kayıtlı sektörü yansıtmaktadır. Türkiye’de önemli boyutlara 
ulaşan kayıt dışı sektör dikkate alındığında ise esnek kuralların dahi olmadığı 
çalışma koşulları söz konusudur. Kayıt dışı dahil edildiğinde Tablo 1’deki ver-
ilere göre yapılan hesaplamada toplam istihdamın yaklaşık 27 milyon olduğu 
söylenebilir. 

Türkiye aşağıda tablolarda da gösterildiği gibi yüksek oranda gerçekleşen kayıt 
dışı işgücü ile oldukça esnek bir işgücü piyasasına sahiptir. Kayıt dışı işlerde 
esnekliğin de ötesinde kuralsızlığın egemen olduğu belirtilmelidir. 2003 sonrası 
çıkarılan iş yasaları ile fiilen uygulanan esnek çalışma yasal çerçeveye 
sokulmuştur. 4857 sayılı iş kanunu ile geçici süreli çalışma (ödünç iş ilişkisi), 
kısmi süreli çalışma, belirli süreli çalışma, deneme süreli çalışma, taşerona bağlı 

                                                           
* ÇSGB verilerine göre 2017 Ocak Ayı İstatistiği başlıklı raporda toplam sendikalı işçi sayısı 1.546.565 
olarak belirtilmektedir (ÇSGB,https://www.csgb.gov.tr/home/contents/istatistikler/ iscisendikauye-
sayilari/, 12 Nisan 2017). 
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çalışma gibi hizmet sözleşmeleri ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. Dolayısıyla 
Türkiye’de bu türden esnek çalışma biçimlerinin uygulanmasına yönelik her-
hangi bir engel söz konusu değildir. Bunların dışında gündeme getirilen esneklik 
arayışları işverenlerin işgücü maliyetlerini düşürmeye yönelik çaba olarak 
görülebilir (Sapancalı, 2008: 20). 

Aşağıda Şekil 3’de Schneider tarafından hesaplanan kayıt dışı ekonomiler 
karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. 31 AB ülkesi arasında %30 civarında 
kayıt dışılık oranı ile birinci sırada yer alan Bulgaristan’ı %28 oranı ile Romanya 
ve Türkiye takip etmektedir. Türkiye’de kayıt dışı ekonominin GSYH’ye oranı AB 
ortalamasının oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. Ekonomide kayıt dışılık 
iki önemli sonuç doğurmaktadır. Birincisi devletin vergi geliri azalmaktadır. 
Dolayısıyla kamu bütçe dengesini olumsuz etkilemektedir. İkincisi istihdam 
yaratma bakımından işverene önemli maliyet avantajları ve esneklik sağla-
makta, dolayısıyla istihdam arttırıcı olumlu etkisi söz konusudur. 
 

Şekil 3: Kayıt Dışı Ekonomi 

 
Kaynak: Schneider, 2015: 4. 

 
İşgücü piyasasında esneklik ölçütü açısından önemli olan bir diğer gösterge de 
güvencesiz çalışma koşullarıdır. Literatürde birbirine çok yakın anlamlarda 
kullanılan kayıt dışı istihdam, enformel istihdam ya da güvencesiz istihdam 
işveren açısından işe almada veya işten çıkarmada önemli esneklikler sağlayan 
koşulları ifade etmektedir. Aşağıda yer alan Şekil 4’e göre Türkiye’de güvencesiz 
(precarious) istihdam oranı %47,3 düzeyindedir. İspanya’nın ardından toplam 
istihdam içinde güvencesiz istihdam oranının en yüksek olduğu ülke Tü-
rkiye’dir. Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkenin ortalaması %21,9 oranındadır. 
 

Şekil 4: Güvencesiz İstihdam Oranı (15+ Yaş) 
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Kaynak: EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, 3 Şubat 2017 

 
Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Yıllık Ekonomik Rapor 2016 başlıklı 
çalışmada İşgücü Piyasasında Esneklik alt başlığının yer aldığı bölümde esneklik 
ile ilgili iki noktaya değinilmektedir: Birincisi 2015 yılında kısmi zamanlı 
çalışanların toplam istihdam içindeki payının %9,9 gibi görece çok düşük bir 
değerde gerçekleşmesi ve ikincisi kıdem tazminatının en yüksek olduğu 
ülkelerden birinin Türkiye olmasıdır. Türkiye’de işgücü piyasasının oldukça katı 
bir yapıya sahip olduğu bu iki gösterge ile açıklanırken, bu durumun sadece 
kayıtlı işgücü piyasasına ilişkin olduğu da özellikle belirtilmektedir (T.C. Maliye 
Bakanlığı, 2016: 28). Dolayısıyla Türkiye’de işgücü piyasasının katılığı gündeme 
getirilirken bu durumun sadece kayıtlı istihdamı kapsadığı belirtilmelidir. 
Türkiye’de işgücü piyasasının katı olduğunu ileri sürenlerin temel argüman-
larından bir diğeri de ücret dışı işgücü maliyetleri, yani işverenlerin deyimiyle 
istihdam vergileridir. Esasında teori ve uygulamada istihdam vergisi şeklinde 
bir kavram bulunmamasına rağmen işverenlerce çok sık kullanılan bir kavram 
haline gelmiştir. Böylece kamuoyunda, işverenler istihdam yarattıkları için vergi 
ödüyor izlenimi yaratılmaktadır. İstihdam vergisi kavramı ile anlatılmak istenen 
ücretler üzerinden ödenen gelir vergisi ve sosyal güvenlik primi işçi ve işveren 
hisselerinin toplamıdır. Bu ödemeler işçi ve işverenler tarafından birlikte 
karşılanmaktadır. Dolayısıyla sadece işverenler tarafından karşılanmayan vergi 
ve kesintiler işgücü maliyeti adı altında işverenlere yüklenmiş ağır bir yük 
olarak değerlendirilemez (Sapancalı, 2008: 22). 
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Sonuç 
Klasik-Neoklasik yaklaşım, mal ve hizmet piyasalarında olduğu gibi işgücü 
piyasasında da rekabet koşullarının varlığı dengenin kendiliğinden sağlana-
cağını garanti etmektedir. Başka bir deyişle ücretlerin aşağı ve yukarı yönde 
esnek olması tam istihdam düzeyine ulaşılması için gerekli ve yeterli koşulu 
sağlamaktadır. Buna karşılık Keynesyen iktisatçılar tam istihdam düzeyine 
ulaşılmasının önündeki engellerin işgücü piyasasında esneklik ile ilgili olma-
dığını ileri sürmektedirler. Keynes Genel Teori’de tam istihdam düzeyine ulaşıl-
masını engelleyen en önemli faktörün talep yetersizliği olduğunu belirtmekte-
dir. Talep yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkan üretim azalması istihdam 
düzeyini belirlemektedir. Burada işsizliğin nedeni işgücü piyasası ile ilgili 
katılıklar değil; daha ziyade toplam talep yetersizliğine bağlı olarak gerçekleşen 
eksik üretim düzeyidir. Tam istihdama ulaşmak için ise talebi arttırmaya yönelik 
politikalar önerilmektedir. 

Altın Çağ olarak da adlandırılan ve 1950-1960’lı yıllarda sosyal refah devleti an-
layışına uygun olarak özellikle Avrupa ülkelerinde uygulanan politikalar 
Keynesyen teori ile açıklanmaktadır. Ancak 1970’li yıllarda yaşanan resesyon ile 
birlikte Klasik yaklaşımın çağdaş versiyonları olarak da adlandırılan Monetar-
ist-Yeni Klasik teori doğrultusunda esnekleşme tartışmaları tekrar başlamış ve 
IMF-Dünya Bankası öncülüğünde gerçekleştirilen Yapısal Uyum Reformları 
kapsamında sık sık tavsiye edilmiştir. Buna göre gerek dış ticarette gerekse iç 
piyasalarda rekabet koşulları önündeki engeller mümkün olduğunca 
kaldırılmalı ve devletin ekonomideki etkisi en aza indirilmelidir. Bu noktada 
1980’li yılların sonu ve 1990’lı yıllarda ABD’de AB ülkelerine kıyasla işsizlik 
oranının daha düşük seviyede seyretmesi ABD ve AB ülkelerinde işgücü 
piyasalarının esneklik özellikleri ile açıklanmıştır. ABD’de işsizliğin düşük ol-
ması esnek bir işgücü piyasasına sahip olması ile açıklanırken, AB ülkelerinde 
işgücü piyasası katılıkları yüksek işsizliğin sebebi olarak görülmüştür. Böylece 
teoride öngörülen esneklik-işsizlik ilişkisi pratik gelişmelerle açıklanmaya 
çalışılmıştır. İşgücü piyasasında esneklik, öncelikle işe almada ya da çıkarmada 
her türlü kurumsal hukuki zorluğun ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. 
Bu anlamda kıdem tazminatı başta olmak üzere fesih şartlarının işveren lehine 
düzenlenmesi esneklik için gerekli görülmektedir. Benzer şekilde sendikalar 
veya asgari ücret uygulamaları da işgücü piyasasında katılık yaratan dışsallıklar 
olarak görülmekte ve arz-talep mekanizmasının çalışmasını engellemektedir. 
Klasik-Neoklasik işgücü piyasası modelinde asgari ücret ve sendikal faaliyetler 
tam rekabet koşullarında arz ve talep tarafından belirlenen reel ücret düzeyin-
den daha yüksek bir ücret seviyesi belirledikleri için istihdam artışının önünde 
engel olarak görülmektedir. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta işsizlik ve 
istihdam düzeyinin emek piyasasında yaşanan gelişmelerle açıklanmaya çalışıl-
masıdır. Keynes’in sisteminde ise istihdam ve işsizlik mal piyasasında 
gerçekleşen üretim düzeyi ile açıklanmaktadır. Bu bağlamda mal piyasasında 
yaşanan talep yetersizliği durumunda ücretler veya genel anlamda işgücü 
piyasası ne kadar esnek olursa olsun istihdam artışı gerçekleşmeyecektir. Daha 
da önemlisi, böyle bir durumda ücretlerin esnek olması ve düşürülmesi talep 
azalması anlamına geldiği için işsizlik üzerinde olumsuz bir baskı oluşturacaktır. 
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Dolayısıyla işgücü piyasasında esnekliğin istihdam artışına yol açacağı veya 
katılıkların işsizliğin sebebi olduğu yönündeki görüşler son derece tartışmalıdır. 
Sonuç olarak Türkiye, AB ülkeleri karşılaştırıldığında oldukça esnek bir işgücü 
piyasasına sahiptir. Bunun sebebi öncelikle kayıt dışı ekonomi ve dolayısıyla 
güvencesiz istihdam oranlarının AB ülkelerine kıyasla çok yüksek olmasıdır. 
Kayıt dışı veya benzer anlama gelmek üzere güvencesiz istidam oranının yak-
laşık %50 olduğu bir ülkede işgücü piyasasının katı olduğunu ileri sürmek 
gerçekçi bir yorum olarak değerlendirilemez. Başta TİSK olmak üzere farklı 
çevreler tarafından sık sık gündeme getirilen Türkiye’de işgücü piyasasının 
görece katı olduğu ifadeleri ancak sadece kayıtlı veya benzer anlamda iş 
güvencesine sahip olunan sektör ve kurumlarda dikkate alınabilir. Birincisi Tü-
rkiye’de toplam istihdam içinde kayıtlı istihdam oranı oldukça düşük çıkmak-
tadır. İkincisi sendikalaşma ve toplu sözleşme ile ücretleri belirlenen çalışan-
ların oranı çok düşük olduğu için bu kesimde en azından ücret katılığından söz 
edilemez. Dolayısıyla Türkiye’de işsizliğin sebebinin işgücü piyasasının katılığı 
ve yüksek işgücü maliyetleri olduğunu ileri sürmek gerçekçi bir yaklaşım 
değildir. 
 

Literatür 

Ansal, H. v.d (2000). Türkiye Emek Piyasasının Yapısı ve İşsizlik, Türkiye Ekonomik ve 
Toplumsal tarih Vakfı, İstanbul. 

Appelbaum, E. (1979). The Labor Market, A Guide to Post Keynesian - Economics, Ed. by. 
Alfred S. Eichner, pp.100-119, M. E. Sharpe, New York. 

Ardıç, K. ve Y. Aydın (2011). İktisat Okulları ve Emek Piyasası, Derin Yayınları, 2. Baskı, 
İstanbul. 

Ataman, B. (1998). İşsizlik Sorununa Yeni Yaklaşımlar, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dergisi, Cilt 53, No: 1-4, Ocak-Aralık, Ankara. 

Aydın, Y. (2015). Türkiye’de İşgücü Piyasasının Karakteristik Özellikleri ve AB Ülkeleri ile 
Karşılaştırmalı Analizi, 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Bingöl, s. 416-430. 

Bartel, R. (2015). Grenzen der Flexibilität in Arbeitsmarkt und Beschäftigung, Auszug aus 
WISO, 2/2015, İSW, http://www.isw-linz.at/, 2 Nisan 2017. 

Bilgin, M. H. ve S. Arı (2010). ABD Deneyimi Işığında Emek Piyasası Reformu ve İşsizliği 
Azaltıcı Politikalar, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 2010 -25, Altınoluk Yayın, İstanbul. 

Bocutoğlu, E. (2005). Karşılaştırmalı Makro İktisat: Teoriler ve Politikalar, 2. Baskı, Derya 
Kitabevi, Trabzon. 

Borchert, M. (1998). Geld und Kredit: Einführung in die Geldtheorie und Geldpolitik, 5. 
Aufl., Oldenbourg Verlag, München. 

Cansen, E. (2009). Verimlilik Artışı İşsizlik Doğurur, Hürriyet, 18. Kasım.2009, (çevrimiçi) 
http://www.hurriyet.com.tr/verimlilik-artisi-issizlik-dogurur-12973995, 21 Şubat 
2017. 

DİSKAR, (2016). Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşme Raporu, Ağustos 2016, 
http://disk.org.tr/2016/08/sendikalasma-ve-toplu-is-sozlesmesi-raporu/, 2 Nisan 
2017. 



804 
 

Eamets, R. and J. Masso (2004). Labour Market Flexibility and Employment Protection 
Regulation in the Baltic States, Discussion Paper Series, IZA DP No. 1147, May 2004. 

Kaya, M. (2016). Türkiye’de İşsizlik Sorunu ve Özel İstihdam Büroları, Akademik Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 35, s. 401-437. 

Kazgan, G. (2006). İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, 12. Baskı, Remzi 
Kitabevi, İstanbul. 

Keynes, J.M. (2008). Genel Teori: İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi, Çev. Uğur Selçuk 
Akalın, Kalkedon Yayınları, İstanbul. 

King, J. E. (2001). Labor and unemployment, A New Guide to Post Keynesian Economics, 
Ed. by. Richard P.F Holt and Steven Pressman, Routledge, London. 

Lavoie, M. (1992). Foundation of Post –Keynesian Economic Analysis, Edward Elgar Pub-
lishing, Aldershot. 

Milton, F. (1977). Nobel Lecture: Inflation and Unemployment, The Journal of Politcal 
Economy, Vol. 85, No. 3, Jun., pp.451-472. 

Onaran, Ö. (2000). Türkiye’de Yapısal Uyum Sürecinde Emek Piyasasının Esnekliği, Top-
lum ve Bilim, Sayı 86, Birikim Yayıncılık, Güz, s.194-210. 

Onaran, Ö. (2007). İşsizlik ve Alternatif Politikalar, ‘Türkiye’de İşsizliğin Çözüm Yolları 
ve Sendikalar’ Çalıştayı, DİSK, 14 Nisan 2007, (Çevrimiçi) http://www.bagimsizsosyal-
bilimciler.org /Yazilar_Uye/Onaran_Mayis07.pdf, 22 Şubat 2017. 

Ongan, N. T (2004). “Esneklik Yaklaşımının İstihdam Hacmi Açısından Değerlendirilmesi”, 
Çalışma ve Toplum, (İnternet Baskısı), 2004/3, s.123-142, (Çevrimiçi) http://www.cal-
ismatoplum.org/, 15 Mayıs 2009. 

Öke, M. K. ve S. Kurt, “Yeni Süreç ve Sendikaların Temsil Sorunu”, Küresel Düzen: Birikim, 
Devlet ve Sınıflar, (Korkut Boratav’a Armağan), Ed., Ahmet Haşim Köse, Fikret Şenses, 
Erinç Yeldan, 3. bs., İletişim Yayınları, İstanbul, s.399-425. 

Özkaplan, N. (1998). Türkiye’de İşsizliğin Analizi ve Makroekonomik Politikalara Karşı 
Duyarlılığı, İktisat, İşletme ve Finans, Cilt: 13, Sayı: 145, Nisan 1998, s.31-43. 

Parlak, Z. ve S. Özdemir (2011). Esneklik Kavramı ve Emek Piyasalarında Esneklik, 
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, sayı 60, s. 1-60. 

Paya, M. (2001). Makro İktisat, Geliştirilmiş 2. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul. 

Paya, M. (2002). Para Teorisi ve Para Politikası, Genişletilmiş 3. Baskı, Filiz Kitabevi, İs-
tanbul. 

Özşuca, Ş. T. ve G. Toksöz (2003). Sosyal Koruma Yoksunluğu: Enformel Sektör ve Küçük 
İşletmeler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No: 591, Ankara Ün-
iversitesi Basımevi, Ankara. 

Robinson, J. (1984). İktisat Felsefesi, Çev.: Vural Savaş, Fatih Yayınevi Matbaası, İstanbul. 

Robinson, J. (1999). Analitik Bir Sistem Olarak Emek Kuramı, Çev: Tülay Demirer, İktisat 
Dergisi, Sayı: 396, Aralık, s. 21-25. 

Sapancalı, F. (2008). Türkiye’de İşgücü Piyasası, Sorunlar ve Politikalar, TÜHİS İş Hukuku 
ve İktisat Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 2-3, s. 8-30. 



805 
 

805 

Schneider, F. (2015). Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 
other OECD Countries from 2003 to 2015: Different Developments, ShadEcEurope31_Jan-
uary2015.doc, Erişim Tarihi (04.03.2017). 

Selamoğlu, A. (2002). Gelişmiş Ülkelerde İstihdam Politikaları, Esneklik Arayışları ve 
Etkileri, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (4), 2002/2, s. 33-63. 

Sesselmeier, W., B. Waas und L. Funk (2010). Arbeitsmarkttheorien: Eine ökonomisch-ju-
ristische Einführung, 3. Auflage, Physica-Verlag, Heidelberg. 

Solow, R. M. (1997). What is Labour-Market Flexibility? What is it Good for?, Keynes Lec-
ture in Economics, British Academy, December, London, (Çevrimiçi) 
www.britac.ac.uk/pubs/proc/files/97p189.pdf, 23 Şubat 2017. 

T.C. Maliye Bakanlığı (2016). Yıllık Ekonomik Rapor 2016, http://www.maliye.gov.tr/ 
Sayfalar/KutuphaneIslemleri.aspx, 14 Nisan 2017. 

TİSK, (2010). Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu XXIV. Genel Kurul Çalışma 
Raporu, Ankara, https://tisk.org.tr/tr/e-yayinlar/307.../pdf_307_turkiye_is-
veren_sendikala. pdf, 21 Şubat 2017. 

TİSK, (2016). Türkiye İşgücü Piyasası Bülteni: Temmuz 2016 TÜİK HİA verilerinin değer-
lendirilmesi, Ekim 2016, Sayı: 39. 

TÜİK, (2016). Haber Bülteni, İşgücü İstatistikleri, Ocak 2017, http://www.tuik.gov.tr/ 
HbGetirHTML.do?id=24626, 12 Nisan 2017. 

Wolff, R.D. and S. A. Resnick (2012). Contending Economic Theories: Neoclassical, Keynes-
ian, and Marxian, MIT Press, Cambridge. 

İnternet Kaynakları Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?da-
taset =earn_ mw_cur&lang=en 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN# 

 



806 
 

KIRSAL TURİZMİN TÜRKİYE’DE BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ 
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ÖZET 

Kırsal kalkınma ile kırsal turizm arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Kırsal 
turizm, kırsal alanlarda yaşayan yöre halkına ek gelir ve istihdam sağladığı ve 
belli ölçülerde göç olgusunu engellediği gibi;  tüm yıl boyunca yapılan, mevsim-
sellik özelliği olmayan bir turizm türüdür. Bu nedenle, tüm dünyada ve Tü-
rkiye’de de bu alternatif turizm türü teşviklerle geliştirilmeye ve küçük ve orta 
boy işletmeler desteklenmeye çalışılmaktadır.   

Günümüz ülke ekonomilerine baktığımızda küreselleşme olgusu ile birlikte 
gelişmiş ülkeler sahip oldukları ekonomik güç sayesinde kalkınma düzeylerini 
gerçekleştirmişlerdir. Gelişmekte olan ülkelerde ise kalkınma konusunda bölg-
eler arasında farklılıklar görülmektedir. Bunun en önemli nedeni ise ellerinde 
bulundurdukları ekonomik kaynakları ilgili alanlarda kullanırken eşit dağılımda 
bulunamamalarıdır. Bölgeler arasında baktığımızda farklılıklar görülmektedir. 
Son yıllarda turizm yatırımları bölgesel kalkınma açısından önemli güç haline 
gelmeye başlamıştır. 

Bu çalışmada kırsal turizmin bölgesel kalkınmaya olan etkisi bilimsel araştırma-
lara dayanılarak ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, bölgesel kalkınma, gelişmişlik, az gelişmişlik 

ABSTRACT     

There is a positive relationship between rural development and rural tourism. 
Rural tourism, such as providing additional income and employment for the lo-
cal people living in rural areas and preventing migration to certain extent; Is a 
type of tourism that is built all year round and has no seasonality. For this rea-
son, efforts are being made to promote these alternative tourism types through-
out the world and in Turkey and to support small and medium sized enterprises. 

When we look at the current state of the world economy, developed countries 
have achieved their development levels thanks to the economic power they pos-
sess. In the developing countries, there are differences between the regions in 
terms of development. The most important reason for this is that they can not 
be equally distributed while using their economic resources in their respective 
fields. We see differences between regions. In recent years, tourism investments 
have started to become an important force in terms of regional development. 

Keywords: Tourism, regional development, development, underdevelopment 
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GİRİŞ 

Sanayi devrimiyle birlikte başlayan teknolojik gelişmeler üretimdeki kaliteyi ve 
hızı olumlu yönde etkilemiştir. Buna bağlı olarak sosyal, kültürel, teknolojik ve 
ekonomik alanlarda değişim yaşanmıştır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak 
çalışma saatlerinin azalması, kişi başına düşen gelirin artması, ulaşım ve iletişim 
ağındaki gelişmeler insanların boş zamanı değerlendirme konusundaki 
arayışlarını çeşitlendirmiştir. 

İnsanlar çalışma saatlerinin azalmasıyla birlikte boş zamanlarını değerlendirme 
çabası içerisine girmekte, aktif veya pasif şekilde çeşitli aktivitelere katılmak-
tadırlar. Boş zamanlarını daha çok turizm etkinliklerine katılarak değer-
lendirmektedirler. 

Turizm günümüzde hızla büyüyen, gelişen önemli bir hizmet sektörü haline 
gelmiştir. Turizm ve turist yapısı her geçen gün değişmekle birlikte, buna bağlı 
olarak yeni turizm türleri popülerlik kazanmıştır. 

Turizm her geçen yıl artan bir potansiyelle dünyadaki bütün ülke insanlarının, 
yerleşim yerleri dışında seyahat etmesi ile önemini arttırmaktadır. Turizm 
kavram olarak bakıldığında genel anlamıyla insanların bulundukları yerden bir 
başka yere giderek, orayı ve oranın insanlarını tanıma faaliyetidir. Bu gezi farklı 
nedenlerden kaynaklanır. 

1. KIRSAL TURİZM 

Kırsal turizm özellikle son yıllarda gelişen bir turizm sektörü haline gelmeye 
başlamıştır. Şehir hayatının artan stresi insanları doğal yaşama dönmek için al-
ternatifler aramalarına neden olmuştur. 

Dünyada özellikle son elli yıllık dönemde yaşanılan ekonomik, sosyal ve 
teknolojik gelişimler turizm kavramının algılanmasında ve pratiğinde önemli 
değişime neden olmuştur. Bu değişim ve dönüşüm turizm sektöründe sadece ni-
teliksel ( turist sayısındaki artış, turizm gelirlerindeki yükseliş, vb. ) olarak değil, 
aynı zamanda niceliksel (turizm isteminde ve tercihlerinde) olarak da kendini 
göstermiştir.(Aydın, 2012, s.39) 

Bu dönüşüm özellikle gelişmiş ülkelerde gittikçe yaygınlaşan ve genel olarak al-
ternatif turizm kapsamında ele alınan turizm etkinliklerinin artmasına neden 
olmuş ve ekoturizm, kırsal turizm, yumuşak (soft) turizm ve özel ilgi turizmi gibi 
farklı turizm türleri geleneksel kitle turizmine karşıt olarak doğayla bütünleşik 
ve doğaya dost olması nedeniyle alternatif turizm adı altında değerlendirilmeye 
başlanılmıştır.(Aydın, 2012, s.39) 

Doğa konusunda insanlar kadar işletmelerde bilinçlenmeye başladı ve ekolojik 
dengenin korunması için çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yapılmaya başladı 
ve işletmelerin doğa ile kurmuş oldukları bu dostluk sayesinde alternatif turizm 
alanları ortaya çıkmaya başladı. 

Özellikle kontrolsüz ve hızlı bir biçimde gelişen kentleşme ve sanayileşme süreci 
ile birlikte doğa tahribatı ve fiziksel çevre koşullarındaki bozulma günümüz in-
sanını olumsuz yönde etkilemekte ve neslinin başlangıcından itibaren doğanın 
içinde ve doğayla bütünleşik durumda olan insanın doğa ile olan karşılıklı bağını 
zayıflatmakta ve hatta koparmaktadır. Bu nedenle artık doğaya dönüş gibi 
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kavramlardan söz edilir ve bu durum sorgulanır durumdadır. (Aydın, 2012, 
s.39) 

Turizmin yıl içindeki dağılışını ve turizm sezonunun süresini belirleyen bazı fak-
törler vardır. Bu faktörler, ülkenin coğrafi koşullarına, turistik talebe, turizm tü-
rüne, turizm politikasına, dünya genelinde zaman zaman yaşanan olaylara sıkı 
sıkıya bağlıdır. Belirli birkaç aya ya da sadece bir mevsime sıkışan turizm, birçok 
çevresel, sosyo-kültürel sorunlara yol açmakta, ekonomik beklentiler yerine 
gelmemektedir. Kırsal turizm iklimle yüzde yüz bağlantılı olmayan bir turizm 
türüdür. Bu nedenle mevsimlik olma özelliği yoktur.( Soykan, 2003, s.3) 

Kırsal turizm; genellikle boş vakit geçirme, rekreasyon ve çok az iş amaçlı, aynı 
ülke ya da farklı ülkelerin kentli insanlarının kırsal alanları kullanımını 
içermektedir. Bununla birlikte, bu basit tanım çok sayıda ayrı ve karışık önemli 
farklılıklara işaret eder. Kırsal turizm, turistin sürekli ikamet ettiği evinden kil-
ometrelerce uzaktaki bir ülkede uzun bir tatil ya da birkaç dakikalık uzaklıktaki 
kırsal alanda öğleden sonra gezisi şeklinde olabilir. Bu tatiller kent yakınında 
olma ya da tura çıkmış olma, kültür ya da rahatlama, spor etkinliği gibi fiziksel 
memnuniyet amaçlı ya da aile ve akrabaları ziyaret gibi duygusal amaçlı olabilir. 
Bu farklılıklar kırsal turizmin tanımlanmasını ve genellenmesini zorlaştırmak-
tadır(Ahipaşaoğlu ,2006) 

Kırsal turizm tamamıyla yeni bir kavram değildir. 19. yüzyılda gelişen ve 
büyüyen endüstri kentlerinin stresine ve bakımsızlığına tepki olarak kırsal 
alanda turizm etkinlikleri gelişmeye başlamıştır. Hatta bazı yazarlar kırsal 
alanın romantikliğini eserlerine yansıtmıştır. Bu dönemlerde bazı demiryolu 
şirketleri de yatırımlar yaparak bu gelişmekte olan turizm çeşidine hizmet ver-
miş ve kentsel alanlarda yaşayanların kırsal alana daha rahat ulaşabilmelerini 
sağlamayı amaçlamışlardır. Özellikle Alpler ve Amerikan ve Kanada Rockies 
dağları yapılan demiryolu yatırımları ile kırsal turizmin ilk öncüleri sayıla-
bilir(OECD,1994). 

1.2. TÜRKİYEDE KIRSAL TURİZM  

Kırsal turizmin kırsal kalkınmaya etkisi daha çok yöredeki tarihi, doğal, kültürel 
ve tarımsal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasıyla orantılıdır. Günümüzde 
kırsal turizme dayalı kalkınma, kırsal girişimcilerin varlığıyla birlikte daha iyi 
çalışır ve kırsal alanlarda tarımla geçinen insanlara ikincil bir gelir kaynağı 
sağlar. Ayrıca kırsal alanlar turistlere, etnik ve coğrafi karakterinden, tari-
hinden, farklı kültüründen ve kırsal doğasından kaynaklanan gizemli bir 
çekicilik sunmaktadır. Başlangıçta turizm, talep açısından toplumun sadece be-
lirli bir kesimine hitap eden bir faaliyettir. Fakat zamanla kişilerin gelir seviyes-
inin artması, çalışma koşullarının iyileşmesi, teknolojik ilerlemeler sonucunda 
hız ve konforun ön plana çıkması, haberleşme ağının gelişmesi, uluslararası 
barışın yaygınlaşması ve kişilerin eğitim seviyelerinin yükselmesi sonucunda, 
günümüzde turizm faaliyeti farklı gelir grubundan, farklı ihtiyaç ve isteklere sa-
hip olan insanların taleplerine de cevap verebilmektedir. Turizm talebinde mey-
dana gelen bu değişim turizm sektörü içerisinde, dağcılık, yayla turizmi, kültür 
turizmi, av turizmi, su sporları, kırsal turizm gibi alternatif turizm çeşitlerinin 
ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Özellikle sanayileşmiş ülkelerde ve büyük 
şehirlerde yaşayan insanların modern hayatın yorgunluğunu doğayla iç içe 
kırsal alanlarda atma gereksinimi kırsal turizme olan talebin artmasına neden 
olmaktadır.(Çeken, 2009, s.25) 
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Bugün özellikle gelir durumunda meydana gelen değişimle birlikte insanlar 
özlemini çektikleri doğal hayatı yaşayabilmek için dağcılık gibi doğa turizmine 
yönelmişlerdir. 

Türkiye'nin sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerinin kırsal turizmle birlikte 
yürütülebilmesi halinde, turizm alanında büyük bir atılım yapılabilir. Türkiye'de 
kırsal alanlarda turizm faaliyetlerinin geliştirilebilmesi gündeme gelince hemen 
akla yaylalar ve dolayısıyla yayla turizmi gelmektedir. Oysa Türkiye'deki dağ ve 
orman köylerinden başka birçok ova köyü de, sahip olduğu tarihi ve sosyo kültü-
rel değerler açısından kırsal turizm için önemli potansiyele sahiptir. Başta Doğu 
Anadolu Bölgesi ve bu bölgede en önemli yayla ili olan Erzurum olmak üzere; bu 
ilin Palandöken Dağları, Tortum Şelalesi, Uzundere Dinlenme Vadileri, Rize 
Kaçkar Dağları ve Artvin ve çevresi kırsal turizm açısında çok önemlidir. İstan-
bul ve İzmir gibi büyük kentlerin çevresinde, Muğla ve Antalya gibi turistik il-
lerde, Bursa ve Kastamonu gibi tarihi ve kültürel zenginliklere sahip yerleşim 
yerlerinin çevresinde, antik kentlerin yakınlarındaki köylerde bu yönlü kırsal 
turizmin geliştiği görülmektedir.( Akça, 2004, s.65 

Türkiye'de başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere ve kısmen de Ege ve Akdeniz 
Bölgelerinde yer alan yaylalar, kırsal halkın yazın hayvanları otlatma ve geçici 
süre için konaklama yeri olmalarının yanı sıra, bazı tarihi olayları ve değerleri 
hatırlatma ve yaşatma açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca sportif olta 
balıkçılığı, çim kayağı, yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşleri gibi faaliyetler kırsal 
turizm faaliyetlerine adapte edildiği zaman, doğayla iç içe yaşamak, yeni kültür 
ve insanları tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için Türkiye önemli bir 
kırsal turizm merkezi durumuna gelebilir. Örneğin, Erzincan'da yamaç paraşütü 
ve rafting teşvik edilen faaliyetlerdir. (T.B.M.M. (2006). S.1) 

Türkiye'de kırsal turizm düşüncesi son yıllarda artan bir önem göstermiştir. Bu 
nedenle çeşitli bölgelerde, ilçelerde ve köylerde kırsal turizmin gelişmesi için 
çeşitli projeler geliştirilmiştir. Türkiye bugün turizm açısından, kırsal turizmin 
kalkınması için çeşitli projeler geliştirmekte, bu bölgelerde yatırım yapıla-
bilmesi için teşvikler sunmaktadır. Turizmde çok çeşitliliğin yaratılması 
potansiyel turist sayısının artmasında da önemli yer tutacaktır. 

2. BÖLGE KAVRAMI 

Bölge kavramı günümüzde farklı disiplinlerde faklı şekillerde tanımlanabilmek-
tedir. Kavram, nasıl tanımlanırsa tanımlansın coğrafi bir alanı ifade etmektedir. 
Literatürde, doğal, ekonomik, yönetimsel ya da politik bölgeler şeklinde tanım-
landığı gibi, homojen veya fonksiyonel ayırıma göre farklı bölge tanımları yapıl-
mıştır (Takım, 210:260) 

Bölge kavramı bugüne kadar açıklık kazanmamış olup, çok değişik şekillerde 
ifade edilmiştir. Bölge kavramına hangi perspektiflerden bakılarak tanımının 
yapıldığı önemli olmakla beraber, dönemsel sorunlara yönelik olarak da bölge 
tanımının içeriği değişmektedir. Coğrafi alan olarak benzer özellikler taşıyan ve 
toplumsal- demografik özellikleri ile bütünleşen mekansal yerleşimler bölge 
olarak nitelendirilmektedir. Bölge genellikle, kentten geniş, bir ülkenin tümün-
den daha küçük mekan parçası olarak adlandırılmaktadır. Bölgenin ölçeği, böl-
genin amaçlarına göre değişmekle birlikte birden fazla ölçütle de (coğrafi, top-
lumsal, ekonomik) açıklanmaktadır (Keleş, 2010:295). 
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Ekonomi terminoloji açısından değerlendirildiğinde, bir planlama ve analiz bi-
rimi olarak bölgenin ne kent kadar küçük, ne de ülke kadar büyük olmaması uy-
gun görülmektedir (Casella and Galley, 1998:551-558). Bölgenin başlıca özellik-
leri, bir coğrafi alanı kapsaması, benzer ekonomik ve sosyal yapıya sahip olması; 
ortak etnik, kültürel ve dini özelliklere sahip, aynı dili konuşan halklardan oluş-
masıdır (Apan, 2004: 39). 

Bölge kavramı özellikle ekonomik açıdan incelendiğinde aynı dili aynı kültüre 
sahip olmasa da bir arada yaşayan bireylerin kalkınma açısından bira arada ya-
şadığı yer olarak da nitelendirilebilir.   

Ekonomik açıdan bölgeler, homojen bölge, polarize bölge ve plan bölge şeklinde 
bir ayırıma tabi tutulmaktadır. Ekonomik kriterlere göre statik bir yapıya sahip, 
aynı özellikleri gösteren bölge homojen bölgedir. Burada bölgelerin sosyo-eko-
nomik gelişmişlik göstergeleri dikkate alınmaktadır. Polarize bölgede merkez ve 
çevre arasında ekonomik ve sosyal ilişkiler dikkate alınır. İstatistiki bölge birim-
leri sınıflandırılmasında polarize bölge ayırımına uygun olarak benzer yapıya 
sahip alanlar bir bölge olarak değerlendirilir. Plan bölgede bir bölgenin ekono-
mik, sosyal ve fiziki yönden koordine edilerek kalkınma planlarının hazırlanma-
sına söz konusudur. Bölgelerin ekonomik gelişmişlik yönünü dikkate alındı-
ğında ise; gelir düzeyi ve gelir artış hızı ülke düzeyinin üstünde olan gelişmiş 
bölge ve gelişme potansiyelini kaybetmiş veya gelişme avantajlarına sahip ol-
mayan az gelişmiş bölgeler şeklinde bir bölümleme yapılmaktadır. (Turan, 
1977:107;Yavuz, 1966:196;Kızıltan, 1994: 133) . 

Bugün baktığımızda gelişmişlik, az gelişmişlik ve gelişmekte olan ülke kriterleri 
belirlenirken ülkenin bulunduğu coğrafyadaki oynamış olduğu rol çok önemli-
dir. Bulunulan bölgenin jeopolitik ve ekonomik durumu o ülkenin ileriye taşın-
masında önemli bir unsurdur. Sanayinin yanında turizm gelirleri de ülke ekono-
milerinde önemli yer almaya başlamıştır. Türkiye bulunduğu bölge itibari ile 
bunu avantaj olarak kullanmak konusunda gerekli çalışmaları yapmak zorunda-
dır.    

2.1. KIRSAL TURİZMİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ 

Türkiye’de bugün bakıldığında birbirinden farklı şekilde ayrılmış ayrı sosyal, 
kültürel ve ekonomik yapıya sahip bölgeler bulunmaktadır. Gelir dağılımı açı-
sından bakıldığında ise bölgeler arasında farklılıkların olduğu görülmektedir. 
Farklılık beraberinde bölgeler arasındaki yatırım gibi ekonomik konuları da 
doğrudan etkilemektedir.   

Kırsal kesimde yaşayanların gelirlerinin düşük olması, çalışma koşullarının iyi 
olmaması, tarımsal faaliyet sonucunda elde edilen gelirin düşük olması, işsizli-
ğin kırsal bölgelerde yüksek olması, mevsimlik işlerin yaygın olması kırsal ke-
simde kırsal turizmi cazip hale getirmişti. Buradaki amaç, gelirin yıl içinde dü-
zenli bir dağılım göstermesine yardımcı olması yanında, gizli işsizliği ve mev-
simlik işlerin yılın on iki ayına dağılımının mümkün olmasını sağlaması, bunun 
sonucunda ailelere ve dolaylı olarak ta ülke ekonomisine olumlu katkı sağlaması 
beklenmektedir. Ayrıca bölge insanının gelirlerine paralel olarak görgülerinin 
de gelişmesine ve yaşam standardının yükselmesine olumlu yönde etkileyecek-
tir. (Torun, 2013:33) 
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Kırsal kalkınma ile kırsal turizm arasında doğru yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 
Coğrafi bakımdan kırsal alanların yoğunlukta olduğu yerlerde tarım kuruluşla-
rının kırsal turizm konusunda teşvik edilmesi suretiyle, kırsal alanların hem ta-
rım, hem turizm kaynağı olarak kullanılarak, kırsal bölgelerin ekonomik bü-
yüme ve gelişmesine önemli katkılar sağlanabilmekte, bölgeler arası gelişmişlik 
farklarının giderilmesinde önemli adımlar atılmaktadır (Çeken vd. 2007). Kırsal 
turizmin, kırsal kalkınmaya yaptığı bir başka etki ise yöredeki tarihi-doğal- kül-
türel yapı, deniz etkisi, kıyı yapısı ve tarımsal kaynakların etkin bir şekilde kul-
lanılmasıyla orantılıdır. Günümüzde kırsal turizme dayalı kalkınma, kırsal giri-
şimcilerin varlığıyla birlikte daha iyi çalışmakta ve kırsal alanlarda tarımla geçi-
nen insanlara ikincil bir gelir kaynağı sağlamaktadır (Soykan 2000). 

Bölgenin sahip olmuş olduğu değerler özellikle bölgesel kalkınma açısından de-
ğerlendirildiğinde olumlu katkılar yaptığı görülmektedir.  

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyümeye dayalı politik öncelikler yerini gi-
derek toplumun tamamını kapsayan entegre kalkınma arayışlarına bırakmakta-
dır. Giderek artan yoksulluk ve açlık, kır-kent, gelişmiş- az gelişmiş bölgeler ve 
ülkeler arasındaki farklılıkların derinleşmesi, ekonomik dengesizlikler ve ada-
letsizlikler, hızla kirlenen ve tükenen doğal kaynaklar tüm dünyada kırsal kal-
kınma kavramını gündemde ön sıralarda tutmaktadır. (Torun, 2013:35) 

Sektörel ve büyümeye dayalı gelişme modellerinin toplumun tüm kesimlerine 
yanıt vermemesi insanı ve doğayı ön plana çıkaran kırsal kalkınma arayışlarına 
bırakmıştır. Kırsal kalkınma artık sadece sektörel yaklaşımı veya tarımsal kal-
kınmayı içermemektedir. Büyüme yerine kalkınma, üretim yerine paylaşım, sa-
tış yerine pazarlama, ulusal ölçek yerine yerel kalkınma, homojen toplum yapısı 
yerine farklı toplum dinamikleri giderek ön plana çıkmaktadır. Bundan dolayı 
da küreselleşen dünyada kırsal kalkınma politikaları da değişim göstererek, or-
tak payda olan "kırsal toplumun refahı için tarım ve tarım dışı sektörleri içeren 
fonksiyonel ve entegre yaklaşıma sahip politikalara" dönüşmektedirler (Yeni-
çare, 2011).  

Kırsal kalkınma yaklaşımları teknolojik gelişmeler ve sosyo-ekonomik koşullar 
çerçevesinde zaman içerisinde farklılaşmıştır. Ülkelerin ekonomik, sosyal, kül-
türel ve idari özelliklerine göre uygulamada farklılıklar görülmektedir. Kırsal 
kalkınma yaklaşımlarında 1980'li yıllara kadar tarımda modernizasyon ve dev-
let müdahaleleri egemen olmuştur. 1980'li yıllardan sonra sürdürülebilir kal-
kınma, katılım, yönetişim gibi kavramlar kırsal kalkınma politikalarını şekillen-
diren kavramlar olmuştur. (Torun, 2013:35) 

Son yıllarda artan rekabet koşulları, ekonomik anlamda da yeni alan arayışına 
sürüklemiş olup bunun en güzel örneklerinden biriside kırsal kalkınma olmuş-
tur. Bu kalkınma modelinin içinde kırsal turizm seçeneği de gün geçtikçe daha 
da önemli hale gelecektir.   

Kırsal kalkınma konusunda dünyadaki bu gelişmeler- değişmeler Türkiye'yi de 
etkilemektedir. Türkiye kırsal kalkınma konusunda çok fazla yaklaşım-model 
deneyen ve uygulayan ülkelerden biridir. Bu yaklaşımlar- modeller bazen siyasi 
yaklaşımlarla bazen de uluslararası kuruluşların etkisi ile uygulamaya konul-
muştur. Fakat, daha çok büyük ölçekli, sektörel yaklaşımı ön plana alan, tarımsal 
üretimi artırmayı hedefleyen ve kamu tarafından merkezden yönetilen bu ça-



812 
 

lımsalar istenilen sonuçlara ulaşmada etkili olamamıştır. Bu nedenle Kırsal tu-
rizm gündeme gelmiştir ve kalkınmada etkili kalemler arasında gösterilmeğe 
başlanmıştır. (Torun, 2013:35) 

Bununla ilgili çeşitli kongreler, çalıştaylar düzenlenerek kırsal turizmi özendi-
rici faaliyetlerin yoğun bir şekilde yatırımcıya özendirilmeye çalışılmaktadır. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu genel sosyo-ekonomik durum ve kırsal alanda ya-
şanan sorunlar ile kırdan- kente göçlerin getirdiği ekonomik, sosyal ve kültürel 
sorunların boyutu, önlemlerin çeşitliliğini ve entegre yaklaşımları gerektirmek-
tedir. Özellikle kırsal alandaki sorunların tespiti ve bu sorunlara kalıcı çözümler 
bulunması gereksinimi "kırsal kalkınma ve Kırsal Turizm" konusunu ülkemizde 
de gündemin ilk sıralarına oturtmuştur. Bundan dolayı da kırsal kalkınmaya ve 
Turizme yönelik çalışmalar ve arayışlar hızlanmıştır. (Torun, 2013:35) 

Kırsal turizm aslında çok eski ancak anlatıldığında yeni bir model olarak görülse 
de aslında çok eskiden beri ekonomik anlamda kullanılan bir modeldir. Bugün 
özellikle göç olgusunun temelinde ekonomik nedenler yatsa da bunun birçok 
nedeni vardır. İşte bölgesel kalkınma dediğimiz model de kırsal turizmin çok 
önemli yeri vardır. Bunu geliştirdiğimizde ülke ekonomisi ekonomik anlamda 
önemli bir rahatlama gerçekleştirecektir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

- Kırsal turizm Türkiye ekonomik yapısı açısından değerlendirdiğimizde, 
ekonomik yapının büyümesinde temel araçlardan birisidir. Kırsal turizm 
aynı zamanda kırsal bölgelerdeki istihdamı arttıracağı için kentlere olan 
göçüde engelleyecektir. Bölgeler arasındaki ekonomik dağılımdaki 
dengesizlikte bu şekilde ortadan kaldırılabilir. Tarım ile uğraşan çiftçi kırsal 
turizmle kendisine ek gelir elde edebilir, refah düzeyini arttırabilir. 

- Türkiye sahip olduğu doğal ve kültürel değerler bakımından kültürel çeşitli-
liğe sahip olan ender ülkelerden birisidir. Bugün kıyı turizmi için gerekli 
yatırımlar bir nebze olsun gerçekleşmiş ve uluslararası arenada tanınır hale 
gelmiş bulunmaktayız. Turizm açısından sırada en önemli yatırım alanların-
dan birisi de kırsal turizmdir. Özellikle yerli turizm son yıllarda kırsal turizmi 
fark etti ve boş zamanını daha çok bu alanlarda geçirmekte. Bu gelişmeyi 
uluslararası boyuta da taşıyabiliriz. 

- Türkiye'de kırsal turizmde gerekli başarının sağlaması için turizmin gerek-
tirdiği bazı koşulları yerine getirmek zorundadır. Bunun için: 

- Kırsal turizmin gelişmesi için öncelikle kırsalda yaşayan halkın 
bilinçlendirilmesi gerekir, 

- Kırsal turizme maruz kalacak halkın öncelikli olarak turizm kavramını anlat-
mak ve ekonomik ve sosyal olarak kendilerinde ne gibi bir değişiklik yarata-
cağını anlatmak gerekir. 

- Bölge haklı hem turizm bakanlığı hem de üniversiteler tarafından bilg-
ilendirilmeli, bu konuda eğitim programları düzenlenmeli, dil yeterlilikleri 
geliştirilmelidir. 

- Yöresel kültür ürününün ve hizmetlerinin tanıtımı yapılmalıdır. 
- Kırsal turizmin gelişmesi için yeni pazarlama stratejileri belirlenmelidir. 
- Türkiye’nin doğal güzellikleri, sosyo-kültürel yapısı uluslararası çevrelerde 

iyi bir şekilde anlatılmalı. 



813 
 

813 

- Artan terör ve benzeri olumsuzluklara karşın Türkiye’deki kültürel çeşitliliği 
ve kendi iç güzellikleri ve insanı ile yaşanabilir bir ülke olduğunun anlatıl-
ması gerekir. 

- Bölgesel, yerel düzeyde kırsal kalkınmaya yönelik tedbirler kırsal turizmin 
plan ve programlarıyla tutarlı olmalıdır. 

- Türkiye'de kırsal turizm potansiyelinin belirlenmeli ve master planları 
hazırlanmalıdır. 
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İŞ KÜMELENMESİNE DAYALI SEKTÖREL REKABET GÜCÜ: KONYA 
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ÖZET 

Küreselleşme ile birlikte gelişen teknolojinin tüm dünyaya yayılması, küresel 
ölçekli firmaların ortaya çıkmasını sağlamış, bu durum rekabet şartlarını 
ağırlaştırarak dünya ticaretine yeni bir yön vermiştir. Dünya ekonomisindeki 
hızlı ilerleme, gerek ülkeler gerek firmalar açısından yeni stratejiler belirmeyi 
kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu bağlamda kümelenme adı verilen ve özellikle 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü art-
tıran iktisadi örgütlenme modeli tüm dünyada uygulanmaya başlamıştır. Uygu-
landığı sektör ve ülkelerde rekabet gücünün arttığı gözlemlenen bu model, Tü-
rkiye’de de devlet tarafından desteklenen bir proje kapsamında pilot sektörlerde 
uygulanmaya başlanarak hayata geçmiştir. Bu kapsamda Konya otomotiv yan sa-
nayi sektörü kümelenme faaliyetlerinin ilk uygulandığı sektörlerden biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

Bu çalışmada bölgesel gelişme politikası olarak kümelenme kavramı ve uygula-
maları ele alınacak ve Konya otomotiv sektörü özelinde kümelenme çalışma-
larının sonuçları incelenecektir. Çalışmanın birinci bölümünde ilk olarak 
kümelenme kavramı ve uygulamalarının literatürde nasıl ele alındığına 
bakılarak kümelenme politikaları değerlendirilecek ve Türkiye ve Dünyadaki 
başarılı kümelenme uygulamaları ele alınacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde 
ise Konya otomotiv sektörü gelişmeleri ışığında kümelenme faaliyetlerinin 
etkileri incelenecektir. 

Anahtar kelimeler: Kümelenme, Otomotiv yan sanayi, Konya ekonomisi. 

ABSTRACT 

The spread of the technology that develops with globalization all over the world 
has provided the emergence of global scale firms, which gives a new direction to 
the world trade by aggravating the competition conditions. The rapid progress 
in the world economy has made it inevitable to set new strategies in terms of 
countries and companies. In this context, the economic organization model 
called the cluster, which increases the competitiveness by reducing the costs of 
especially small and medium sized enterprises, has started to be applied all over 
the world. This model, which is observed to increase in competition power in the 
sectors and countries where it is implemented, has been passed on to the pilot 
sector in Turkey under a project supported by the government. In this context, 
Konya automotive supplier industry is one of the sectors where clustering activ-
ities are applied firstly. 
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† Selçuk Üniversitesi, İİBF, aysenkoroglu@selcuk.edu.tr 
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In this study, clustering concept and applications will be discussed as regional 
development policy and results of clustering studies will be examined in Konya 
automotive sector. In the first part of the work, clustering policies will be evalu-
ated by considering clustering concept and its applications in literature, and suc-
cessful clustering practices in Turkey and in the world will be discussed. In the 
second part of the study, the effects of clustering activities will be examined in 
the light of Konya's automotive sector developments. 

Keywords: Clustering, Automotive supplier industry, Konya economy 

GİRİŞ 

Son dönemde küresel ekonomideki gelişmeler rekabet şartlarını farklılaştırmış 
ve ülkeler için yeni stratejiler geliştirmeyi zorunlu hale getirmiştir. Bunun bir so-
nucu olarak ekonomide önemli bir kavram olarak kabul edilen karşılaştırmalı 
üstünlük yerini sürdürülebilir rekabet avantajına bırakmıştır (Alsaç, 2010:1). Bu 
durum uluslararası piyasalar için olduğu kadar bölgesel ekonomiler için de yeni 
gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Ülkelerin ekonomik anlamda büyüyebilmel-
eri ve uluslararası piyasada diğer ülkeler ile rekabet edebilmeleri, bölgesel 
kalkınma ve firma faaliyetleri ile yakından ilişkili hale gelmiştir (Arıç, 2012: 134). 
Bölgesel gelişme politikaları kapsamında sürdürülebilir rekabet avantajının 
sağlanması için firmaların, kamu ve eğitim kurumlarının bir araya gelmesi ve 
işbirliği yapmasının önemi daha da artmıştır. Bu bağlamda özellikle son dö-
nemde sıkça kullanılan kümelenme kavramı, bölgesel gelişme politikası aracı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sektörel rekabet gücünün belirlenmesi konusunda farklı yöntemler söz konusu-
dur. Blassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi, Yerli Kaynak 
Maliyeti Analizi Kuramı, İhracat Payları Analizi, Sektör İçi Ticaret, İş Kümelen-
mesi Modelleri bu yöntemlerden bazılarıdır (Demir, 2002: 229). Bu kapsamda 
son dönemlerde bütüncül bir yaklaşım olarak dikkate alınan iş kümelenmesi 
modelleri ön plana çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarda Porter tarafından litera-
türe katılan Elmas modelinden hareketle kümeler oluşturulmaya çalışılmak-
tadır. Konunun öneminden dolayı bu çalışmada elmas modeli tanıtıldıktan sonra 
SWOT analiz yardımıyla Konya otomotiv yan sanayinin rekabet gücü analiz 
edilecektir. 

Bu çalışmada bölgesel gelişme politikası olarak kümelenme kavramı ve uygula-
maları ele alınacak ve Konya otomotiv sektörü özelinde kümelenme çalışma-
larının sonuçları incelenecektir. Çalışmanın birinci bölümünde ilk olarak 
kümelenme kavramı ve uygulamalarının literatürde nasıl ele alındığına 
bakılarak kümelenme politikaları değerlendirilecek ve Türkiye ve Dünyadaki 
başarılı kümelenme uygulamaları ele alınacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde 
ise Konya otomotiv sektörü gelişmeleri ışığında kümelenme faaliyetlerinin 
etkileri incelenecektir. 

1. Kümelenme Kavramı  

Kümelenme ile ilgili literatürde birçok tanım bulunmakla birlikte ağırlıklı olarak 
Porter’ın kümelenme tanımı kullanılmaktadır. Buna göre kümelenme, ‘Aynı 
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sektörde faaliyet gösteren, birbirleriyle işbirliği ve rekabet içinde olan firmaların 
(tedarikçiler, müşteriler, satıcılar) ilgili kurumlarla (üniversiteler, meslek ku-
ruluşları, ilgili diğer kurumlar) aynı coğrafi alanda yoğunlaşmaları’ şeklinde 
tanımlanmıştır. Kümelenme içinde işbölümü ve uzmanlaşmanın sağladığı üret-
kenlik ve inovasyon Kobi’lere rekabet gücü kazandırmaktadır (Porter, 1990: 83). 

1.1. Kümelenme Kavramının Gelişimi ve Kümelenme Politikaları 

Kümelenmenin maliyet düşürücü etkisi firmalara küresel rekabet gücü kazan-
dırarak ihracat ile döviz girdisiyle makro iktisadi etki yapmaktadır. Bunun yanı 
sıra maliyetleri düşürmesi ile mikro iktisadi avantaj sağlamakta ve girişimciliği 
arttırmasıyla da istihdam üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Sonuç olarak 
kümelenmenin mikro, makro, uluslararası iktisat ve kalkınma iktisadı üzerinde 
etkisi ulusal iktisadi politikalarda göz önüne alınması gereken unsurlardandır 
(İrhan, 2010: 86).  

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bölgesel, uluslararası hatta küresel ölçekte 
hayatta kalabilmesi ve rekabet edebilmesi için en iyi fırsatları sunan iş kümeleri; 
çok uluslu ve küresel firmaların da kümelenmenin yoğun olduğu alanlarda 
üretim, ürün tasarımı ve ar-ge gibi alanları kaybetme riskiyle karşılaşmasına se-
bep olmaktadır (Morosini,2004: 305).   

Kümelenmeler, firmaların iş yapmalarını kolaylaştırarak daha hızlı hareket ede-
bilmelerini ve bilginin etkin kullanımını sağlayarak rekabet gücünü arttırmak-
tadır. Böylece işletmelerin üretkenliği ve verimliliği yükselir, iş gücüne ve bilgiye 
erişimleri kolaylaşır, firmalar arası koordinasyon kurularak işlem maliyetleri 
düşürülür, teknoloji yayılımı kolaylaşır, yenilikçilik teşvik edilir, fırsat algısı ar-
tar, şirketler arası iletişimle sektör ihtiyaçları ve eğilimleri daha önceden 
görülür, bilgi üretimi artar, ticarileşme süreci hızlanır ve yeni iş alanlarının 
ortaya çıkması kolaylaşır (Çağlar, 2006: 309).  

Kümelenme politikaları, firmaların rekabet gücünün geliştirilmesi, bölgesel 
kalkınmanın sağlanması, kaliteli üretimin gerçekleşmesi, inovasyona dayalı 
gelişimin oluşması, rekabet gücü ve ihracatın artmasını sağlamak amaçlı araçlar-
dan oluşmaktadır (Hobikoğlu, Deniz, 2011: 234).  

OECD’nin Rekabetçi Bölgesel Kümelenmeler Raporuna göre kümelenme poli-
tikaları yalnızca bölgesel politikalar ile ilgili gibi görünse de bilim ve teknoloji 
politikaları ve endüstriyel/girişimcilik politikaları ile de doğrudan bağlantılıdır 
(OECD,2007, 17). 

1.2. Porter’ın Elmas Modeli 

Elmas Modeli yaklaşımı Porter tarafından literatüre katılan ve uluslararası reka-
bet analizi konusunda sıklıkla başvurulan bir analiz yöntemidir. Porter bu yönt-
emi geliştirirken başarılı iş kümelenmelerini ve rekabet avantajı yaratılmış 
endüstrilerdeki dinamik süreçleri analiz etmiştir. İşletme bazında 
irdelendiğinde, bir işletmenin rekabet gücünün sektördeki diğer işlerin perfor-
mansı ve değer zincirindeki diğer aktörlerin performansıyla ilgili olduğu 
görülmektedir. Elmas modelinde altı önemli belirleyici vardır. Bunlar Şekil-1 de 
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görüldüğü üzere girdi koşulları, firma stratejisi ve rekabet yapısı, talep koşulları, 
ilgi ve destekleyici kuruluşlar, şans ve devlettir (Porter, 1990; Çoban, 2015). 

Şekil- 5: Porter’ın Elmas Modeli 

 

FİRMA STRATEJİSİ VE 

REKABET YAPISI 

GİRDİ KOŞULLARI 

İLGİLİ VE DESTEKLEYİCİ 

KURULUŞLAR 

TALEP KOŞULLARI 

ŞANS 

DEVLET 

 

Kaynak: Porter, 1990. 

Şekil-1’de yer alan faktör (Girdi) Koşulları: Özelleşmiş girdiler, işgücü niteliği, 
sermaye, fiziki altyapı, bilgi altyapısı, bilim-teknoloji altyapısı, tedarikçiler, ara 
mallar, ham maddeleri ifade etmektedir. Talep Koşulları; Sofistike ürünler ve 
çözümler talep eden müşteriler, tüketici haklarını koruyan düzenlemeler, başka 
yerlerdeki müşterilerin taleplerini önceden talep edebilen bir müşteri yapısını 
tanımlamaktadır. Firma Stratejisi ve Rekabet Yapısı ise; ilgili alanlarda yerel te-
darikçilerin ve rakip şirketlerin etkin varlığı, birbirinden izole endüstriler yerine 
birbirleriyle güçlü bağlantıları olan şirketlerdir. İlgili ve Destekleyici Kurumlar: 
Önemli ortak faaliyetleri, teknolojileri, dağıtım kanallarını, müşteri ilişkilerini 
kullanan endüstrilerdir. Bu kapsamda Elmas modeli bu faktörlerin dinamik ve 
rekabetçi bir yapı oluşturabilmek için nasıl kombinlenmesi gerektiğini 
göstermektedir.  

Elmas modelindeki dinamikler birbirlerini karşılıklı olarak desteklemektedirler. 
Dinamiklerden birinin etkisinin oluşması için diğer koşulların oluşması gerek-
mektedir. Örneğin Talep koşulları, firmaların bu talebe karşılık verecek kadar 
rekabetçi olmamaları durumunda, rekabetçi üstünlüklere ulaşmasında tek 
başına etkili değildir (Arıç, 2012: 136). 

2. Literatür 

Bölgesel ekonomilerde sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak için firma, 
kamu kurumları, STK’lar ve üniversitelerin bir araya gelerek iş birliği yapmasını 
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gerektiren kümelenme, ilk olarak 1990’lardan sonra ekonomik kalkınma poli-
tikaları arasında yerini alsa da öncesinde farklı isimlerde çalışmalarda yer 
almıştır. Bu nedenle ilk olarak literatürdeki kümelenme tanımları ve kümelenme 
çalışmalarından bazıları incelenecek, daha sonra kümelenme politikaları ele 
alınacaktır. Buna göre konuyla ilgili literatür aşağıdaki gibi özetlenebilir; 

Kümelenme birçok yazar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Ancak 
tanımlar incelendiğinde çoğunlukla kümelerin; üretim süreçleri, mal, hizmet 
veya bilginin değişimi vasıtasıyla yakından bağlantılı, uzmanlaşmış organizasy-
onların yerel ağı şeklinde ifade edildiği görülmektedir (Alsaç, 2010: 9).  

Kümelenme kavramına ilişkin tanımlamalarda geçen ‘coğrafi yakınlık’ ve ‘ilişki 
ağları’ özelliklerine ilk defa Alfred Marshall tarafından ele alınmış ve coğrafi 
yakınlığı olan firmaların iş birliği ile büyük ölçekli üretimin getirilerinden fayda-
lanabilecekleri ortaya koyulmuştur (Newlands, 2002: 521). Hatta literatürde 
kümelenme teorisi için Marshall’ın belirttiği ‘Bölgesel Yoğunlaşmalar’dan önce 
Smith, Ricardo ve Marx’ın yaklaşımlarının referans alınabileceğine dair görüşler 
de yer almıştır (İrhan, 2010: 84). Daha sonra 1970’lerde yaşanan petrol 
krizlerinden sonra Kuzeydoğu İtalya’da esnek uzmanlaşma ile rekabetçi başarı 
sağlayan yeni sanayi bölgelerinin oluşması söz konusu özellikleri yeniden 
gündeme getirmiştir (Alsaç, 2010: 2). 

Porter’ın 1990 senesinde ulusların rekabet üstünlüğü üzerine yaptığı 
çalışmasında kümelenme, birbirleri ile bağlantılı firmalar, tedarikçiler, ilgili 
endüstriler ve belirli bir alanda uzmanlaşmış kuruluşların rekabet avantajı sağla-
mak için iş birliği yapmak üzere belirli bir bölgede bir araya gelmesi olarak 
tanımlamıştır. 

Porter’ın 1998 yılında yayınladığı Kümeler ve Rekabetin Yeni Ekonomileri isimli 
çalışmasında ise kümelenme kavramı daha geniş örneklerle ele alınmış ve farklı 
gelişmişlikte ekonomiler için kümelenmenin önemi daha çok vurgulanmıştır.  

İngiltere Bölgesel Kalkınma Ajansı ve DTİ (Department of Trade and Indus-
try)’nin kümelenmeye dair rehber niteliğindeki raporunda kümeler birbiriyle 
bağlantılı endüstri grupları olarak tanımlanmış ve kümelerle ilgili olarak firma-
ların bağlantılı olması ve bu firmaların birbirine yakın bölgelerde yer alması 
şeklinde iki önemli özelliğe sahip olması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca 
çalışmada kümelenmenin firma açısından faydaları ve kümelenme sürecindeki 
aşamalar açıklanmıştır (DTİ, 2003). 

‘Kümelenme Teorisi ve Uygulamaları’ başlıklı çalışmasında Kuah (2002), 
kümelenmenin işletmeler için sağladığı avantajları ele almış ve Özellikle Amerika 
ve İngiltere gibi metropoliten ekonomiler ve bölgesel ekonomiler için belirli bir 
alanda alışılmadık rekabet başarısı sağladığını ifade etmiştir.  

Morosini (2004), çalışmasında kümelenmenin yerelleştirme avantajlarına 
odaklanan neoklasik argümanlara ek olarak, bunları verimli bilgi yaratma ve 
aktarma konusunda uzmanlaşmış toplumsal topluluklar olarak görülmeye 
başlanmasına değinmiştir. Çalışmasında, endüstriyel bir kümenin temsilcileri 
arasındaki bilgi bütünleşmesinin derecesi ve ekonomik faaliyetlerinin kapsamı 
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ekonomik performansın ardındaki kilit boyutlar olduğu argümanını geliştirerek 
bu çalışma grubuna katkıda bulunmaya çalışmıştır. Bu üç boyut arasında hipo-
tezli bir ilişki içeren bir model sunarak bu hipotezin resmi bir testinin bu alan-
daki gelecekteki ampirik araştırmaların umut verici bir alanını oluşturduğunu 
savunmuştur. 

Altenburg ve Stamer (1999), Latin Amerika özelinde oluşturduğu çalışma-
larında, kümelenmeyi, mikro ve küçük ölçekli işletmelerin hayatta kalma kümel-
eri, daha avantajlı ve farklılaşmış büyük üreticilerin kümelenmeleri ve 
uluslararası firmaların kümelenmeleri olarak üç grupta ele almış ve her bir 
kümelenme türü için değerlendirmelerde bulunmuştur. 

1990’lardan sonra dünyada ekonomik kalkınma programlarında yerini alan 
kümelenme, Türkiye’de de 2000’li yıllardan sonra ilgi görmeye ve çalışmalarda 
yer almaya başlamıştır. Türkiye’de konuyla ilgili yapılan çalışmalardan bazıları 
aşağıdaki gibidir: 

İrhan (2010), kümelenmenin teorik temelleri ve İktisadi Etkilerini ele aldığı 
çalışmasında, uluslararası iktisadın nedenlerini ortaya koyan Klasik İktisat ve 
Kümelenme ilişkisini açıklamıştır. Alsaç’ın 2010 yılında yayınlanan 
çalışmasında, bölgesel gelişme politikaları çerçevesinde kümelenme kavramı, 
benimsenen modeller ve farklı ülke uygulamaları ele alınmış ve Türkiye’de farklı 
politikalar arası uyum sağlanması ihtiyacına, kümelenmenin desteklenmesi ger-
ektiğine yönelik öneriler getirilmiştir.  

Çağlar (2006), çalışmasında Türkiye’deki yerelleşme tartışmalarını rekabet gücü 
perspektifinden ele alarak, kümelenme ve organize sanayi bölgeleri konularını 
değerlendirmiştir Gözek (2012). Kümelenme ve Türkiye’de Kırsal ve tarımsal 
Kalkınma Açısından Uygulanabilirliği’ başlıklı çalışmasında değişen bölgesel ve 
kırsal kalkınma politikaları çerçevesinde kümelenme kavramının konumunu ve 
yapısını ele almış ve dünya genelinde benimsenen modellerle farklı uygulamaları 
ele almıştır. 

Hobikoğlu ve Deniz’in 2011 yılındaki ‘Kümelenme Modeli ve Politikaları 
Çerçevesinde Bilgi Yapılanması ve Rekabet İlişkisi’ başlıklı çalışmalarında, dü-
nyada ve Türkiye’de görülen başarılı küme örneklerinin devlet, üniversite ve 
araştırma kurumları, girişimciler ve finansal kurumların işbirliği sonucu 
doğduğunu belirtmişlerdir. Türkiye kümelenme çalışmaları için ise girişimcil-
erin önündeki yasal ve fiziki engellerin kaldırılmasına olanak sağlayacak bilg-
ilendirme ofislerinin kurulması ve risk sermayesi kuruluşlarının kurularak işler-
lik kazandırılmasının önemli bir rekabet destekleyicisi olarak kümelenme faali-
yetinin ülkede gelişmesini sağlayacağı önerisinde bulunmuşlardır.   

Kümelenme kavramı ile ilgili literatürde yer alan bu tür çalışmaların yanı sıra, 
bölgesel ya da sektörel bazda yapılan uygulamaların anlatıldığı çalışmalar da 
bulunmaktadır. Arıç (2012), çalışmasında kümelenme dinamikleri ile Kayseri 
mobilya sektörünün uluslar arası rekabetçiliği arasındaki ilişkiyi ve kümelenme 
dinamiklerinin kendi aralarındaki ilişkiyi korelasyon yöntemi ile analiz etmiştir. 
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Arıcıoğlu ve Koraş (2011), ‘Konya’da rekabetin öğrenilmesine dair bir yöntem 
olarak kümelenme uygulamaları başlıklı çalışmalarında’, Konya Sanayisinin 
Kümelenme Sürecini ele almıştır. Sayın, yerel Ekonomik kalkınma Modeli Olarak 
GAP-GİDEM projesini ele aldığı çalışmasında, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve 
Şanlıurfa’yı kapsayan ve halen devam edem GİDEM kümelenme çalışmalarını 
açıklamıştır. 

3. Kümelenme Örnekleri 

3.1. Dünyada Başarılı Kümelenme Örnekleri 

Kümelenme, dünyanın birçok ülkesi tarafından farklı sektörlere uygulanmakta 
ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir. İtalya, Almanya, Amerika, Japonya gibi 
gelişmiş ülkelerin yanı sıra, gelişmekte olan ülkeler de bu alanda politikalar 
geliştirmektedir. Ülkelerin amaçları ve hedefleri farklı olsa da uygulanan pro-
gramlar benzerlikler göstermektedir (OECD, 2007: 17). 

Dünya genelinde oldukça başarılı olan ve birçok kümelenme çalışmasına örnek 
olan kümelenme uygulamaları bulunmaktadır. OECD’nin raporuna göre 14 
ülkede uygulanan 26 kümelenme programı 1990’lı yıllardan itibaren uygu-
lanmaktadır. En çok bilinen küme örneklerinden biri bilgi teknolojisi deyince ilk 
akla gelen Silikon Vadisi kümelenmesidir. Silikon Vadisi 4500’den fazla firmanın 
yer aldığı, bölgenin %8 işgücünü oluşturan ve girişim sermayesinin de 1/3’ni 
çeken bir kümedir. Birçok küme ve küme geliştirme raporu, örnek çalışması ve 
araştırmasında kullanılan Silikon Vadisi Bilişim Kümesi, kümelerin ortaya 
çıkması, gelişimi ve bölgesel gelişime olan katkının açıklanmasında önemli bir 
yere sahiptir. Intel, Oracle, Google, Ebay, Apple, Facebook, Twitter gibi firmaların 
doğduğu bölgede, mevcut güçlü havacılık ve uzay sektörü, özgür yaşam şartları, 
Üniversitenin sanayi ile iş birliği gibi etkenler önemli rol oynamıştır (Gözek, 
2012: 81). 

Bunun dışında, Kaliforniya Şarap Kümelenmesi, Dünya Medya Şehri, Doğu Polo-
nya Lublin Bölgesi Kırsal Kümelenmesi, Norveç deniz Kümelenmesi,  Macaristan 
Pannon Ahşap ve Mobilya Kümelenmesi gibi birçok başarılı kümelenme 
çalışması bulunmaktadır. 

3.2. Türkiye’de Kümelenme Çalışmaları 

Dünya’da oldukça popüler hale gelen kümelenme konusundaki çalışmalar, Tü-
rkiye’de de 2000 yılında Lizbon Stratejisi ile yoğunlaşmıştır (Hobikoğlu ve Deniz, 
2011: 236). Ancak dünyada kümelenmelere dayalı politika tasarımları ile rek-
abette üstünlük sağlanırken Türkiye’de kümelenme şekli daha çok yerel yatırım 
ortamlarını iyileştirmek için Organize Sanayi Bölgeleri olarak karşımıza çıkmak-
tadır (Çağlar, 2006:307). 

Porter’ın kümelenmeler konusunda 1998 yılında yayınladığı makalesinden 
sonra Türkiye’de kümelenmeye ilişkin yapılan çalışmalar şu şekilde sıralana-
bilir: (Urak, 2004) 

 Türkiye Ofisi 1999’da CAT olarak çalışmalara başladı 
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 İş dünyası, devlet kuruluşları, akademisyenler ve medyanın desteği ka-
zanıldı 

 Türkiye’nin ulusal ekonomik performansı ve iş ortamı analizi tamamlandı 

 Türkiye’nin rekabet gücü yüksek endüstrileri belirlendi ve bu alanlarda 
kümelenme çalışmaları başlatıldı 

 2001 yılında Sultanahmet pilot çalışması başarı ile sonuçlandı 

 Kümelenme konusunda yüksek lisans ve doktora tezleri yazılmaya başladı, 
dergilere makaleler hazırlandı, TV programları yapıldı 

 Türkiye’de bağımsız kurumsallaşmaya gidilmesine karar verildi ve URAK ( 
uluslar arası Rekabet Araştırmaları Kurumu) kuruldu 

 Ekim 2003’te KOSGEB, DPT ve Hazine Müsteşarlığı ile ortak Bartın yerel 
kalkınma projesi başlatıldı  

 İstanbul kümelenme envanter çalışmasına başlandı 

Bu aşamalardan sonra, kümelenme kavramının yer aldığı ilk politika belgesi olan 
KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2004 yılında yayınlanmıştır. Bu plan ile KOBİ’leri 
geliştirmeye ve desteklemeye yönelik beş adet strateji alanı tespit edilmiştir (Al-
saç, 2010: 118). Bunlar; 

 Girişimciliğin geliştirilmesi 

 İşletme geliştirme 

 KOBİ’lerin uluslararası pazarla bütünleşmesi 

 İş ortamının iyileştirilmesi 

 Teknoloji ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesidir.  

Daha sonra kümelenme kavramı Dokuzuncu Ulusal Kalkınma Planı’nda yer 
almıştır. Devlet Planlama Teşkilatının hazırladığı 2007-2013 dönemini kapsayan 
9. Ulusal kalkınma Planı, bölgesel kalkınmanın teşvik edilmesi ve inovasyon ile 
katma değeri yüksek ürünlerin üretimine geçilmesi üzerinde durmaktadır 
(Hobikoğlu ve Deniz, 2011: 236). Dokuzuncu Kalkınma Planı ile kümelenme 
destekleri açısından uygun bir atmosfer oluşturulacağı düşüncesi ile ‘Cazibe 
Merkezleri’ yaklaşımı gündeme getirilmiştir. Bu yaklaşımda, Türkiye’de yoğun 
olarak yaşanan göçler göz önünde bulundurularak nispeten az gelişmiş bölge-
lerde göç eğilimlerini bölge içine yönlendirmede çekim merkezi işlevi görecek 
cazibe merkezleri belirlenmiştir. Bu merkezler; Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Ga-
ziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van şehirl-
eri olarak belirtilmiştir. 

Kümelenme kavramının benimsenmesinde Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve  Bölgesel düzeyde 
yürütecekleri faaliyetler açısından kalkınma ajansları önemli roller oynamak-
tadırlar (Alsaç, 2010: 121). Belirli bir politika çerçevesinde olmasa da KOSGEB, 
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AB fonları gibi desteklemelerle yürütülen kümelenme çalışmalarından biri,  Tü-
rkiye’yi ulusal kümelenme politikasına sahip birkaç ülkeden biri haline getirme 
amacıyla Mart 2007’de Avrupa Komisyonu finansal desteği ile başlatılan ‘Ulusal 
Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi’ projesidir. Bu proje ile Türkiye için 
kapsamlı ve ileriye dönük bir ulusal kümelenme politikası oluşturulması 
hedeflenmiştir. Projenin yararlanıcı kuruluşu DTM olmuştur. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, DPT, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB, 
TÜBİTAK, GAP İdaresi, TOBB, TÜSİAD, Sabancı Üniversitesi, MÜSİAD, Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları ve İhracatçı birlikleri de diğer paydaşları olarak öne 
çıkmıştır. Ayrıca proje ile ülkemizin Avrupa Küme Ağları’na üyeliği sağlanmıştır 
(Gözek, 2012: 57). Proje kapsamında yol haritası hazırlanan pilot bölgeler ve 
kümeler şunlardır:  

 Mersin İşlenmiş Gıda İş Kümesi 

 Ankara Makine İş Kümesi 

 Konya Otomotiv Yan Sanayi Kümesi 

 Eskişehir-Bilecik-Kütahya Seramik İş Kümesi 

 Manisa Elektrik-Elektronik Aletler İş Kümesi 

 Ankara Yazılım İş Kümesi 

 Denizli-Uşak Ev Tekstili İş Kümesi 

 Muğla Yat Üretimi ve Yat Turizmi İş Kümesi 

 İzmir Organik Gıda İş Kümesi 

 Marmara Otomotiv İş Kümesi 

Türkiye’de son olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri 
dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan 2010/8 sayılı ‘Uluslararası Reka-
betçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi hakkında tebliğ’ (UR-GE) ile 
kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi ve 
işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliğinin başlatılması 
amaçlanmıştır. Proje ile işbirliği kuruluşlarının önderliğinde firmaların reka-
betçilikleri arttırılıp 2023 yılı 500 milyar dolar ihracata ulaşmak hedeflenmiştir. 
UR-GE Desteği ile 2102 firma ve 76 işbirliği kuruluşunun dahil olduğu 116 proje 
hayata geçirilmiştir.  (www.ekonomi.gov.tr)  

4. Konya’da Sektörel Kümelenme Çalışmaları ve Otomotiv Yan Sanayinde 
Kümelenme 

4.1. Konya’da Kümelenme Çalışmaları 

Konya’da kümelenme çalışmaları 2006 yılında AB Düzey 2 Bölgeleri, Bölgesel 
Kalkınma Programları kapsamında Konya Sanayi Odası tarafından uygulanan 
‘Konya Sanayi Bölgelerinde Kümeleşme potansiyeli ve Bir Pilot Uygulama’ pro-
jesi kapsamında 1.400 işletme üzerinde anket çalışması yapılması ile 
başlatılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda Konya’da 12 sektörde kümelenme 

http://www.ekonomi.gov.tr/
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potansiyeli belirlenmiştir. Yapılan analizlere göre otomotiv yan sanayi pilot 
sektör seçilmiştir (Altınsoy, 2014).  

Otomotiv Yan sanayi İş Kümesinde sağlanan bu başarı yeni kümelenme çalışma-
larına öncülük etmiştir. Bugün Konya’da, Sanayi Odasının desteklediği Ayakkabı 
Kümesi, Döküm Kümesi, Otomotiv Yan Sanayi Kümesi ve Tarım Makineleri 
İmalatçıları Kümesi olmak üzere dört adet küme bulunmaktadır. Bunlardan 
Ayakkabıcılık Kümesi faaliyetlerini Ayakkabıcılar Odası ile gerçekleştirirken 
KSO’dan yalnızca danışmanlık hizmeti almaktadırlar. Döküm Kümesi 27 ve Oto-
motiv Yan Sanayi Kümesi ise 28 işletme ile faaliyetlerini sürdürmekte Konya 
Tarım Makineleri İmalatçıları Kümesi ise Ur-Ge (Uluslararası Rekabetçilik) 
Desteği kapsamında 18 işletmeyle faaliyet göstermektedir. 

Bunun dışında, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ve ihracatına 
odaklanarak büyümeyi hedefleyen Konya Bilişim Firmalarına yönelik Konya 
Teknokent Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. tarafından T.C. Ekonomi Ba-
kanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün Uluslararası Rekabetçiliğin geliştirilmesinin 
desteklenmesi projesi kapsamında, Konya Bilişim Kümelenmesi projesi de 
hayata geçirilmiştir. Konya Bilişim Kümelenmesi (BİL-KON) Uluslar arası Reka-
betçiliğin geliştirilmesi (UR-GE) kapsamında küme üyelerinin ihtiyaç analizle-
rini, ortak eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyetleri faaliyetleri 
%75 oranında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenerek, 2023 yılı $10 milyar 
hedefine ulaşmasına katkıda bulunması beklenmektedir (www.konyate-
knokent.com.tr, 2014). 

Ayrıca Konya-Karaman Bölgesinde faaliyet gösteren Mevlana Kalkınma Ajansı 
tarafından da kümelenme çalışmalarına destek sağlanmakta ve bu amaçla 
kümelenme potansiyeli bulunan Turizm, Süt Ürünleri, Ağaç-Orman Ürünleri ve 
Mobilyacılık, Tarım Alet ve Makineleri sektörlerinde kümelenme çalışmaları 
sürdürülmektedir (www.mevka.org.tr, 2014). 

Otomotiv yan sanayi kümesi, yaklaşık 30 işletmenin rekabet üstünlüğü sağlamak 
için iş birliği içinde çalışmakta ve birçok ortak projelerde yer almaktadır. AB pro-
jesi kapsamında yürütülen kümelenme faaliyetleri, koordinasyon merkezi 
oluşturulması, saha çalışmaları, istatiksel analizler, kümelenmenin işletmelere 
anlatılması, otomotiv ana sanayi ve yan sanayi mensuplarının bir araya 
getirilerek görüş alışverişinde bulunulması, eğitim seminerleri düzenlenmesi, 
fuar etkinlikleri ve proje gelişiminin takibi gibi süreçlerden geçmiş ve bugün 
güçlü bir sektör oluşumuna katkı sağlamıştır (Arıcıoğlu vd, 2013: 13). 

Bu süreçlerle birlikte 2008 yılında Otomotiv yan Sanayi Kümelenme çalışmaları 
başlatılmıştır. Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesinin temel çalışma konuları 
şu şekilde belirlenmiştir (KSO, 2013): 

 Konya otomotiv parça ve aksamları iş kümesinin geliştirilmesi 

 İnovasyonun başlatılmasının teşvik edilmesi, 

 AR-GE’nin başlatılmasının teşvik edilmesi 

 Kalite güvence standartlarına ulaşmak 
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 Maliyet etkinliğini sağlamak 

 Tedarik zinciri üretkenliği 

Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi ile öncelikle Konya’da otomotiv sektörünün 
küresel ve yerel sorunlarının tartışıldığı, çözüm önerilerinin üretildiği bir plat-
form oluşturmuştur. Kümenin firmalara en büyük desteği farkındalık yaratmak 
olmuştur. 2009 yılı itibariyle bu sektörün ihracatında sürekli artış yaşanmış ve 
2012 yılında Konya ihracatında ilk sırayı alan sektör olmuştur. Bunun dışında 
kümelenme çalışması sonucu elde edilen diğer başarılar şu şekilde sıralanabilir: 

 TAYSAD Üyesi 2 den 6 ya  

 ISO 16949 Belgeli Firma sayısı 1 den 11’ e çıkmıştır 

 Savunma Sanayinde çalışan firma sayısı 1 den 17 ye ulaşmıştır  

 Otomotiv Sektör Analizleri yapılmıştır  

 Raporlar hazırlanmış, PR çalışmaları yapılmıştır  

 Türkiye’deki En İyi 14 Proje (Sabancı Üniversitesi, Dünya gazetesi, Freder-
ick Neuman Vakfı) arasına girmiştir 

 Dünya Odalar Birliği En İyi Ağ Oluşturma Projesi Finalisti olmuştur 

 Küme Mükemmeliyet Ödülü almıştır 

Yoğun küresel rekabet ortamında güçlü oto yan sanayi yapısı ile Konya, Tü-
rkiye’nin otomotiv sektöründe rekabet gücü yüksek bir duruma gelmiştir. Dü-
nya’nın birçok bölgesine ihracat yapan Konya; otomotiv sanayi, savunma sanayi, 
savunmacılık sanayi ve raylı sistemler sanayisi gibi sektörlere üretim yapmak-
tadır (Konya Sanayi Odası Sektör Raporu, 2015:4- 5). 

Küresel otomotiv yan sanayinin en önemli parçalarından olan; motor piston ve 
gömlek, supap, krank, dişli ve conta fabrikaları Konya ilinde bulunmaktadır. Alt 
sektörde üretim yapan diğer işletmeler ise; aks, motor bloğu, şasi, sindir kapağı, 
dişli, krank mili, direksiyon, şanzıman ve aktarma organları gibi ürünleri üret-
mektedir. Konya’da otomotiv yan sanayinde üretim yapan firmaların birçoğu dü-
nya standartlarında üretim yapmakta olup ve ihracat için zorunlu olan belgelere 
sahiptir (MEVKA, 2015: 33-34). 
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Şekil-2: Konya’nın En Fazla Otomotiv Yan Sanayii Ürünü İhraç Ettiği Ülkeler 

 

Kaynak: Konya Ticaret Odası, 2016: 75. 

Konya ilinin en fazla otomotiv yedek parça ihraç ettiği ülkeler, ağırlıklı olarak 
Avrupa ve Orta Doğu ülkeleridir. 2015 yılında en fazla ihracat yapılan ülke 24,3 
milyon dolar ile Almanya olmuştur. Almanya’dan sonra en çok ihracat yapılan 
ülkeler coğrafi konum açısından avantajlı olunan İran ve Irak’tır. 

Teknolojik değişimlerin hızlı yaşandığı otomotiv yan sanayi sektöründe üretilen 
ürünlerin; tasarım düzeyleri, AR-GE payları, ve uluslararası standartlara uygun-
luğu hedef pazarı belirlemektedir. Konya otomotiv sektöründe, ihracat oranının 
yüksek olması ve yan sanayi ürünlerinin üretimindeki parçaların çeşitliliği hedef 
pazarın belirlenmesinde önemli faktörlerdendir. 

Tablo- 8: Konya’nın Sektörel İhracatı (1000 $) 

Sektörler 2015 2016 Değişim (%) 

Makine ve Aksamları 322.107 277.058 -13,9 

Otomotiv Endüstrisi 258.492 260.031 0,6 

Kimyevi Maddeler ve Mamülleri 84.484 74.972 -11,2 

Elektrik Elektronik ve Hizmet 24.329 17.330 -28,7 

Savunma Sanayi 23.727 33.963 43,1 

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 9.930 9.618 -3,1 

İklimlendirme Sanayii 71.809 72.323 0,7 

Yaş Meyve ve Sebze 3.528 3.330 -5,6 

Madencilik 36.520 32.416 -11,2 

Kaynak: TİM, 2016 

Tablo-1’deki verilere göre; Konya ekonomisi için kritik öneme sahip sektör-
lerden olan Makine ve Aksamları 2016 yılında en fazla ihracat yapılan sektör 
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olmuştur. Ancak bir önceki yıla göre; %13 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Oto-
motiv Endüstrisi’nde ise %0,6 oranında bir artış gerçekleşmiş ve 2016 yılında 
ihracat rakamı 260 milyon dolar olmuştur. 

4.2. Konya Otomotiv Yan Sanayinin Rekabet Gücü: SWOT Analizi 

SWOT Analizi, bir sektörde, bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, 
tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) 
yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve 
tehditleri (Threats) saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir. Bu teknik 
projenin ya da ticari girişimin hedeflerini belirlemeyi ve amaca ulaşmak için 
olumlu ya da olumsuz olan iç ve dış faktörleri tanımlamayı gerektirir. Burada 
SWOT analizi yapılmasındaki temel amaç, Konya otomotiv yan Sanayii örneğin-
den hareketle sektörün güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulması, ayrıca sektör 
açısından fırsatların ve tehditlerin belirlenmesidir. 

Tablo- 9: Konya’nın Otomotiv Yan Sanayii SWOT Analizi 

GÜÇLÜ YÖNLER 

Konya Otomotiv yan sanayinin esnek 
üretim yeteneğine sahip olması ve hızla 
değişen teknolojiye uyum sağlaması, 

Parça üretim kapasitesinin geniş olması 
çok sayıda organize sanayisine sahip ol-
ması, 

Parça üretimine uygun arazi yapılarının 
geniş ve düz olması, 

Jeopolitik konumu gereği birçok ülkenin 
geçiş noktası olması, 

ZAYIF YÖNLER 

Şehrin liman şehirlerine olan uzaklığı, 

Yan sanayi üreticilerinin ana sanayi müşter-
ilerine AR-GE çalışmalarına ve teknolojik 
yatırımlara yeterli kaynak aktarılamaması, 

Seri üretimin fazla olması nedeniyle 
savunma sanayi gibi sektörlerin adetli ürün 
taleplerine cevap verilememektedir,  

FIRSATLAR 

Genç işgücüne sahip olması, 

Sürekli yükselen İhracat rakamları 

Mevcut üniversitelerin sanayi işbirliği 
içinde olmaları, 

AR-GE yatırımlarının ve inovasyona dayalı 
teşviklerin artması, 

Bilim Merkezi Projesi ve Bölgesel İno-
vasyon Merkezi Projesi gibi önemli pro-
jelerin devam eden çalışmaları. 

TEHDİTLER 

Uzakdoğu ülkelerinden gelen ucuz ürünler, 

Konya genelinde ve çevre şehirlerde ana sa-
nayi firmalarının yetersiz olması, 

Nitelikli işgücüne duyulan ihtiyaç ve genç 
nüfusun sanayi sektöründe çalışmama isteği, 

Hammadde de makinelerde dışa bağımlı 
olunması. 

SONUÇ 

Kümelenme, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de uluslararası rekabet üs-
tünlüğünün sağlanması adına gündemde olan ve kalkınma politikalarında yerini 
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alan bir uygulama haline gelmiştir. Pilot bölgelerde yapılan çalışmalar kümelen-
menin olumlu sonuçlar getirdiğini göstermektedir.  

Konya özelinde ise kümelenme çalışmalarının nitelikli bir biçimde yürütülmesi, 
bölgesel bakımdan önemli bir örnek olarak çevre illeri de etkileyerek, sürecin 
hem bölgede hem de Türkiye’de rol model haline gelmesi için önemlidir. Otomo-
tiv yan sanayi iş Kümesinde elde edilen başarılı sonuçlar, diğer sektörlere ve 
bölgelere örnek olacak niteliktedir. Yoğun küresel rekabet ortamında güçlü ve 
gelişmiş otomotiv yan sanayi yapısı ile Konya kümelenme çalışmalarının da 
desteğiyle, Türkiye’nin otomotiv sektöründe rekabet üstünlüğü yakalamış bir ili 
olmuştur. Konya otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların birçoğu 
uluslararası pazarlara üretim yapmaktadır. Bu aşamada yerli iç pazarda 
yaşanılan istikrarsız durumların, Konya Ticaret Odası ve Konya Sanayi Odası’nın 
yaptığı kümelenme çalışmaları dahil mevcut çalışmalar ile giderileceği ön-
görülmektedir. Konya Otomotiv sektörünün istikrarlı rekabet üstünlüğü sağla-
mak için; teknolojik yatırımlara ağırlık vererek AR-GE’ye dayalı üretim anlayışı 
geliştirilmesi ve üniversite sanayi işbirliklerini artırması gerekmektedir. 
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TÜRKİYE’DE BANKALARIN YATIRIM VE TÜKETİM 

HARCAMALARINA ETKİSİ 

*Arş. Gör. Levent Özkan 

 

Finansal sistem içerisinde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, bankacılık 
sektörü yatırım ve tüketim harcamalarının finansmanı açısından özel bir öneme 
sahiptir. Uygulanan para politikası çerçevesinde bankacılık sektörünün ekonomi 
üzerinde yaracağı etkiler aktarım mekanizması çerçevesinde ortaya konmak-
tadır. Kredi görüşü ya da kredi kanalı olarak adlandırılan teorik yaklaşımlarda, 
bankaların vereceği borçların gerek şirketler gerekse bireylerin harcamaları 
üzerinde ne gibi etikler yaratacağı ortaya konmuştur. Kredi görüşüne göre 
bankalardan borç alanların büyük çoğunluğu küçük ve orta büyüklükteki işlet-
meler ile hanehalkıdır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler büyük firmalar gibi 
menkul kıymet ihraç edemediğinden ya da bu yöntemler maliyetli olduğundan, 
yatırımların finansmanında banka kredilerine bağımlıdırlar. Aynı şekilde hane-
halkı da dayanıklı tüketim malı ve konut alımlarında borç bulma imkânları kısıtlı 
olduğundan banka kredilerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bununla birlikte birey-
lerin dayanıksız tüketim malı harcamalarında da kredi kartı kullanımının önemli 
bir yeri olduğu görülmektedir. 

Çalışmamızın giriş bölümünde teorik yaklaşımlardan bahsedilecek ve literatür 
taraması yapılacaktır. İkinci bölümde ise Türk bankacılık sektörünün değer-
lendirmesi ile küçük ve orta ölçekli firmaların ile hanehalkının aldığı banka kre-
dileri incelenecektir. Sonuç bölümde ise KOBİ’lerin yatırım ve bireylerin tüketim 
harcamalarında banka kredilerinin yeri tartışılacaktır. Ayrıca bankacılık 
sektörünün durumuna yönelik eleştiriler getirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Banka Kredileri, KOBİ’ler, Hanehalkı 

THE EFFECT OF BANKS ON INVESTMENT AND CONSUMPTION 
EXPENDITURES IN TURKEY 

*Res. Asst. Levent Özkan 

Banking sector within financial system, especially in developing countries, has a 
special importance with regard to financing investment and consumption ex-
penditures. Within the scope of adopted monetary policy, the effects of banking 
sector on economy are put forward in the scope of transmission channel. In the-
oretical frame which is called as credit view or credit channel, the effects of bank 
landings both on firms’ and individuals’ expenditures are revealed. According to 
credit view, a great majority of borrowers from banks are small and medium 
sized enterprises and households. Contrary to large companies, small and me-
dium sized enterprises rely on bank loans since securitization is impossible or 

                                                           
* Arş. Gör. Levent Özkan, Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, levento-
zkan@trakya.edu.tr 
* Res. Asst. Levent Özkan, Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, levento-
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830 
 

too costly. Similarly, households need bank loans to purchase durable consumer 
goods or residences as they are financially limited to find debt. Besides this, it 
could be stated that credit cards have a special place in the expenditures of indi-
viduals on non-durable goods. 

In the first part of the paper, theoretical background is mentioned. In the second 
part, the evaluation of Turkish banking sector is carried out and the bank loans 
taken by small and medium sized enterprises are examined. In the conclusion 
part, the importance of bank loans on the investment decisions of SMEs and in-
dividuals’ expenditures is discussed. In addition, the current situation of the 
banking sector will be criticized. 

Key Words: Bank Loans, SMEs, Households 

1. GİRİŞ 

Son elli yılda iktisatçılar ve siyasiler ekonomik büyüme üzerine farklı yak-
laşımlar geliştirmişlerdir. 1970’li yıllardan başlayarak maliye politikasına 
yönelik ilgi azalmış, para politikasının önemi ise giderek artarken mak-
roekonomi politikalarının merkezine oturmuştur (Mishkin, 1995: 3-4). Bununla 
birlikte para politikası alanında yapılan ampirik ve teorik çalışmalarla birlikte, 
para politikasının ekonomiyi nasıl etkilediği ve bu etkiyi yaratırken hangi 
aktarım yollarını kullandığı konusundaki yaklaşımlar değişime uğramıştır.  

Bu bağlamda parasal aktarım kanallarını temel iki yaklaşıma ayırmak mümkün-
dür. Bunlardan birincisi neo-klasik yaklaşımdır ve finansal piyasaların kusursuz 
çalıştığını kabul eder. Geleneksel aktarım kanalları olarak da adlandırılan bu 
kanallar yatırım, tüketim ve uluslararası ticareti merkeze koyarak modellerini 
oluştururlar. Neo-klasik olmayan ikinci yaklaşım ise finansal piyasaların kusurlu 
çalıştığı varsayımına dayanarak aktarım mekanizmasını açıklamaya çalışır. Bu 
kanal daha çok kredi görüşü olarak adlandırmaktadır. Kredi görüşü, para politi-
kasının kredi arzında yaratacağı etkiler yoluyla firma ve hanehalkı harcamalarını 
belirleyerek ekonomik büyümeye nasıl bir katkı sağlayacağı konu edilmektedir 
(Boivin vd.,2010: 1,5).  

Geleneksel aktarım modellerini dört alt gruba ayırmak mümkündür. Aktarım 
kanallarından birincisi faiz oranları kanalıdır ve Keynezyen modelin temelini 
oluşturur. Yatırım için belirleyici konumda olan faiz oranları sermayenin 
kullanım maliyetini etkilemekte ve ekonomik büyüme üzerinde belirleyici 
olmaktadır (Mishkin ve Serletis, 2010: 617-618). Faiz oranlarının etkili olduğu 
diğer bir kanal ise hisse senetlerinin değerleri üzerinden çalışır ki bu kanal da 
Tobin q kanalı olarak adlandırılır. “q” firmaların piyasa değerinin sermayenin 
yerine konulma maliyetine bölünmesini ifade eder. “q” değerin artıyor olması fir-
manın değerinin artıyor olduğunu göstermektedir. Bu durum firmanın arz ettiği 
hisse senetlerinin değerinin yükselmesi anlamına geldiğinden, firmanın daha 
fazla yatırım yapacağı beklenmektedir (Mishkin, 2001: 1-2). Geleneksel kanallar-
dan bir diğeri ise servet etkisi kanalıdır. Franco Modigliani’nin ortaya koyduğu 
modelde bireylerin harcamalarını belirleyen en önemli unsur servetleridir 
(Ludvigson vd., 2002: 117). O halde, para politikasının da etkisiyle serveti artan 
bireylerin tüketimi artacağından ekonomik büyümeye katkı sağlaması beklenir 
(Modigliani, 1971: 50-52). Uluslararası ticareti merkeze koyan döviz kuru kanalı 
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ise döviz kurlarının ya da diğer bir ifadeyle yerli paranın değerinin belirlenmesi 
yoluyla iç ve dış talebin uyarılabileceği belirtmektedir (Svensson, 2000: 158). Bu 
açıdan para politikası döviz kuruna etkisi nedeniyle büyümeye katkı sağla-
maktadır (Taylor, 2000: 20). 

Kredi görüşünde ise geleneksel yaklaşımların eksiğini giderebilmek adına kredi 
piyasalarındaki eksik bilgi sorunu gibi aksaklıklar dahil edilmiş ve aktarım 
mekanizması için yeni yaklaşımlar ortaya konmuştur. Kredi kanalı olarak da 
bilinen bu kanal geleneksel aktarım mekanizmasına bir alternatif olmaktan 
ziyade para politikasının etkilerini daha iyi analiz edebilmek adına kendinden 
önceki yaklaşımlara katkı sağlamak ve geliştirmek amacı gütmektedir (Bernanke 
ve Gertler, 1995: 1-3). Bu bağlamda kredi görüşü bankaların, firmaların ve hane-
halkının bilançolarıyla yakından ilgilenmektedir. Kredi görüşünün en temel var-
sayımlarından biri borç alan firma veya hanehalkının bankalara bağımlı olması 
ve başka yollardan borç temin etme imkanının kısıtlı olmasıdır. Küçük ve orta 
ölçekli şirketler menkul kıymet ihraç edemeyeceklerinden bankalar başvurulan 
ilk adrestir. Bu nedenle banka kredilerinin önemli olduğu ve para politikasının 
bankaların borç verme kabiliyetini etkileyerek firma ve hanehalkının harcama-
ları üzerinde etkili olduğu kabul edilmektedir (Kashyap ve Stein, 1995: 154-155). 

Kredi görüşünün aktarım mekanizmasına sağladığı en önemli katkılardan biri de 
bilgi sorununa getirdiği çözümdür. Bilindiği gibi geleneksel yöntemler tam reka-
bet varsayımı altında firma ve bireylerin tam bilgi sahibi olduğunu kabul et-
mektedir. Oysa gerçekte firma ve kişiler her zaman tam bilgi sahibi olamazlar. 
Bazı durumlarda alınan borcun değeri ile öz kaynakların değeri arasında fark 
ortaya çıkmaktadır. Asimetrik bilgi olarak bilinen bu durum firma ve bireylerin 
harcamalarını etkileyecektir. Örneğin yatırım yapmak amacıyla borç bulmaya 
çalışan küçük ölçekli bir firmayı düşünelim. Bu firma yapacağı yatırımın ya da 
net varlıklarının değerini borç veren taraftan daha iyi bileceğinden değerini 
yüksek göstermek isteyecek böylece daha az maliyete katlanmış olacaktır. Buna 
karşın borç verenler, bu firmanın teminat altına alınabilir net varlıklarının değe-
rini daha düşük kabul ederek borç vermekten vazgeçebileceklerdir. Bunun gibi 
asimetrik bilgi sorunlarının yoğun olduğu dönemlerde özellikle küçük ve orta 
ölçekli firmaların daha fazla etkilendiğini ifade etmek yanlış olmayacaktır. Buna 
karşın bankalar ve aracı kurumlar daha profesyonel çalıştıklarından asimetrik 
bilginin azaltılmasında ve bu gibi küçük şirketlerin kredi piyasasından borç temi-
ninde önemli yere sahiptirler (Gertler ve Gilchrist, 1993: 45-49). 

Kredi görüşü, aktarım mekanizmasının işleyişini açıklarken farklı yaklaşımlar 
geliştirilmiştir. Bunlardan ilki bankaların borç verme kanalıdır. Bu yaklaşıma 
göre para politikası, faiz oranlarını veya zorunlu karşılık oranlarını belirlemek 
yoluyla doğrudan bankaların borç verilebilir fonlarını etkilemekte, böylelikle 
bankaların daha fazla ya da daha az kredi yaratmasına yol açmaktadır. Bu du-
rumda bankaların vereceği kredi miktarı firma veya bireylerin yatırım ve tü-
ketim harcamalarını belirlemektedir (Goodfriend, 1995: 198-200).  

İkinci yaklaşım ise bilanço kanalı olarak adlandırılmaktadır. Banka borç verme 
kanalında bankaların bilançoları ön planda iken bu yaklaşımda firmaların 
bilançoları üzerinde durulmaktadır. Yani adı geçe iki aktarım kanalı arasındaki 
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temel fark ilkinin borç verenlerin bilançoları, ikincisinin ise borç alanların 
bilançoları üzerinden konuyu değerlendirmesidir (Hall, 2001: 445). 

Bilanço kanalına göre faiz oranlarındaki bir artış, firmaların gelecekteki 
satışlarının azalacağı ya da almış olduğu borçların reel değerinin artacağı 
dolayısıyla firmanın net değerinin düşeceği beklentisini güçlendirmektedir. Net 
değeri azalan bir firmanın borç bulması da zorlaşmaktadır. Bu durum firmaları 
daha riskli yatırımlara yönlendirmekte ve ters seçim sorununu meydana 
çıkarmaktadır. Daha riskli yatırımlara girişen firmalar borç bulabilmek adına 
borç verenleri yanlış bilgilendirme eğiliminde olacağından ahlaki risk ortaya 
çıkacaktır. Riskli yatırım kararına karşın borç verenler ya borcun değerini koru-
yabilmek adına alınan teminatların değerini düşürecek ya da borç vermekten 
vazgeçecektir. Bu gibi durumlarda firmaların yatırım yapma ve harcama isteği 
azalırken borç verenlerin isteği de azalmaktadır (Cecchetti, 1995: 85-86).  

Firmaların ve bireylerin bilançolarını inceleyen diğer bir kanal nakit akım 
kanalıdır. Gertler ve Gilchrist 1988, Kashyap, Lamont ve Stein’in 1994 yılında 
yapmış oldukları çalışmada finansal piyasa aksaklıkları ile karşı karşıya kalan fir-
maların nakit akışı ile yatırımları arasında kuvvetli ilişki tespit etmişlerdir. Ger-
tler veGilchrist ise 1994 yılında yapmış oldukları çalışmada firmaları küçük ve 
büyük ölçekli olarak sırıflayarak özellikle küçük ölçekli firmalar için likiditenin 
önemli bir sorun teşkil ettiğini ortaya koymuşlardır (Oliner ve Rudebusch, 1996: 
4). Sıkı para politikasının uygulandığı ya da ekonominin aksak çalıştığı dönem-
lerde nakit akımının azalması sonucu iç finansman imkanı ortadan kalkacak, 
borç ile yatırımlarını finanse etmeye çalışan firmalar finansman bulma ko-
nusunda bilanço kanalında olduğu gibi zorlanacaklardır (Kohler vd., 2000: 8). 
Nakit akım kanalının bilanço kanalından farkı firmaların yatırım projelerini 
kendi imkanlarıyla finanse etmeye çalışmasıdır. Ancak borç bulma konusunda 
kısıtlı olan küçük firmalar, likiditeleri azalacağından dış finansmana diğer bir 
ifadeyle banka kredilerine başvurmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum firma-
ların yatırım kararlarından vazgeçmelerine neden olmaktadır (Fazzari ve Pe-
tersen, 1993: 329, 339). 

Kredi görüşü açısından hanehalkı bilançoları da önemli bir inceleme alanıdır. 
Her ne kadar neo-klasik ve monetarist okullar tarafından çalışılmış olsa da hane-
halkı bilançolarına özel bir önem atfedilmemiş ancak hanehalkının bilançosu 
içinde hisse senedi ve tahvil gibi finansal varlıklardan söz edilmiş ya da harca-
malarının toplam talep içindeki yerine değinilmiştir (Mishkin, 2007: 5-10). Oysa 
kredi görüşünde hanehalkı bilançolarında likidite etkisine özel bir yer at-
fedilmiştir. Likidite yaklaşımı, dayanıklı tüketim malları ve konutun net değerine 
yönelik asimetrik bilginin varlığını savunmaktadır. Bu yaklaşıma göre finansal 
bir darboğazla karşılaşan hanehalkı sahip olduğu dayanıklı tüketim mallarını 
ve/veya konut gibi duran varlıkları satarak elinde daha fazla likit varlık bulun-
durmak istemektedir. Ancak elden çıkarmaya çalıştığı bu varlıkları gerçek değe-
rinin altında belli kayıplarla satabilmektedir. Likit olmayan varlıkları elinden 
çıkarırken bireylerin servet kaybına uğraması hanehalkının daha az tüketim har-
caması yapmasına sebep olacaktır. Buna karşın hanehalkının sahip olduğu hisse 
senedi, tahvil, konut gibi varlıkların değeri yükseldiğinde finansal sıkıntıya girme 
ihtimali azalacağından daha fazla tüketim harcaması yapacaktır (Mishkin, 1978: 
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918-920). Kredi görüşünde hanehalkı aynı firmalar gibi borç bulmakta zorlanır-
lar, bundan dolayı konut ya da dayanıklı tüketim malı satın alırken banka kredi-
lerine ihtiyaç duyarlar (Li, 2000: 352-353). 

2. TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ 

1980 yılı Türkiye açısından önemli değişimlerin yaşandığı bir yıl olmuştur. 24 
Ocak 1980 İstikrar Kararlarıyla ekonominin liberalleştirilmesi hamlesine start 
verilmiş, yasal ve yapısal reformlar gerçekleştirilerek finansal serbestleşme 
adına mevduat ve kredi faizleri serbest bırakılmıştır. 1982 yılında bankaların dö-
viz bulundurmasına izin verilirken 1984 yılından itibaren yabancıların dövizle 
işlem yapmasına ve bankalarda döviz tevdiat hesabı açmalarına müsaade 
edilmiştir. Bankacılık sektöründeki yasal kısıtlamalar 1989 yılından itibaren 
tamamıyla kaldırılmıştır (TCMB, 2002: 16-17). Buna karşın 1990’lı yıllarda siya-
silerin popülist davranışları nedeniyle bankacılık sektöründe uygulanan yanlış 
politikalar, bankaların bilanço yapılarında bozulmalara neden olmuştur (Alper 
ve Onis, 2003: 3-4). Sıkça tekrarlanan seçimler öncesi toplam talebi yükseltmek 
adına verilen tüketici kredileri arttırılarak özel tüketim harcamaları özend-
irilmiştir. Buna yanında bankacılık sektöründe kamu bankalarının payı büyük 
olduğundan popülist politikaların finanse edilmesinde kullanılmış, bankaların 
varlık ve borçlarının vade yapısı bozulmuştur (Yentürk, 1999: 96-100). 

Yaşanan finansal krizlerden ders çıkarılmış olacak ki 2001 yılında güçlü 
ekonomiye geçiş programı ile birlikte mali ve finansal sistemde yapısal reforma-
lar gerçekleştirilmiştir. Bankalar Kanununda yapılan değişiklikler ile bankaların 
mali yapıları iyileştirilmeye çalışılmış, mevduatlar güvence altına alınmıştır. 
Bunun yanında TMSF bünyesinde bankaların sorunlarına yönelik çözümler 
üretilmiş, bankaların sermaye yeterlilik kriterleri yeniden belirlenmiş ve banka 
sermayelerin arttırılarak güçlendirilmesi sağlanmıştır (TCMB, 2017: 13-17). 

2.1. Sektörün Temel Göstergeleri 

Gelişmiş ülkeler ile Türkiye karşılaştırıldığında finansal sektör içerisinde 
bankaların payının oldukça yüksek olduğu söylenebilir (IMF, 2007: 10). Ancak 
2009 yılından itibaren bu sektörün payında bir azalma gözlenmektedir. Şekil 
1’de görüldüğü üzere 2002 yılında bankaların finansal sistem içindeki oranı 
yüzde 67,3 iken 2006 yılında yüzde 70’in üzerine çıkarak 2009 yılında yüzde 76 
oranına ulaşmıştır. 2010 yılında bu oran 57,3 seviyesine inmiş sonraki yıllarda 
ise yüzde 60’lar seviyesinde kalmıştır. 

Finansal piyasalardaki derinlik ise 2005 yılından başlayarak ivme kazanmış ve 
hızla artmıştır. Şekil 2’ye bakıldığında bankacılık aktiflerinin GSYH’ya oranının 
kriz sonrası azaldığını ancak 2004 yılından başlayarak 2013 yılı itibariyle yüzde 
yüzün üzerine çıktığı ve artamaya devam ettiği görülmektedir. 2016 yılında 
bankacılık sektöründeki aktiflerin değeri 2.731 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 



834 
 

Şekil 1. Bankacılık Sektörünün Finansal Sektör içindeki Payının Yıllara Göre 
Dağılımı 

 

Kaynak: BDDK, 2010; BDDK, 2012 Raporlarından derleme 

Finansal sektörde artan derinlik olumlu bir gelişme olarak yorumlanabilir ancak 
Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında gerek toplam aktiflerin değeri gerek 
GSYH’ya oranı oldukça düşük seviyelerde kalmaktadır. Örneğin 2014 yılında Tü-
rkiye’de aktiflerin değeri o günün döviz kurları ile 707 milyar Euro iken 
Avrupa’nın en büyük bankacılık sektörüne sahip Fransa ve Almanya’da 
bankacılık sektöründeki aktif değerler sırasıyla 7,2 ve 7,1 trilyon Euro’dur. 
İspanya ve İtalya’da ise sırasıyla 3,6 ve 2,7 trilyon Euro seviyesindedir. GSYH’ya 
oranı açısından karşılaştırma yapıldığında Türkiye’de %114 olarak gerçekleşen 
oran Avrupa’nın en büyüğü olan Lüksemburg’da %1.618 seviyesindedir. Malta, 
Kıbrıs ve Hollanda’da ise bankacılık aktiflerinin GSYH’ya oranı sırasıyla yüzde 
656, 432 ve 382’dir (ECB, 2015: 20). Konuya bu açıdan yaklaşıldığında Tü-
rkiye’de finansal sektörün yetirince derinleşemediği söylenebilir. 

Şekil 2. Bankacılık Sektöründeki Aktifler ve GSYH’ya Oranı 

 

Kaynak: TKBB, 2014: 88 ; BDDK, 2015; BDDK, 2016 *Tüik 2015 ve 2016 yılına ilişkin GSYH hesaplama 
yöntemi değiştirdiğinden iki yılın oranları yanıltıcı olmaması için gösterilmemiştir. 
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Ancak bankacılık sektörü aktif değerlerinin cari fiyatlarla TL bazındaki artışı 
yanıltıcı olabilir. Şekil 3’te toplam aktiflerin yıllara göre TL ve Dolar bazında 
gelişimi gösterilmiştir. Görüldüğü üzere toplam aktifler dolar bazında önemli bir 
artış gösterememiştir. 

Şekil 3. Bankacılık Sektöründe Toplam Aktiflerin TL ve Dolar Bazında 
Değeri 

 

Kaynak: TBB, 2016: 18 

Önemli diğer bir gösterge ise Banka Sermaye Yeterlilik Oranıdır. Basel 
uzlaşısında bankaların sermaye yeterlilik rasyolarının minimum % 8 olması 
beklenmektedir. Her ne kadar Basel 1, Basel II ve Basel III’te tanımlanan rasyoda 
farklılıklar olsa da genel olarak bankaların riskli aktiflerinin özkaynaklarına 
oranı olarak tanımlanır. Bahsedilen farklılıklar kriz sonrası gözlemlenen bazı 
eksikliklerin kapatılması amacıyla ortaya çıkmış ve sermaye yeterliliğini 
hesaplama felsefesinde bir değişiklik yapılmamıştır (BDDK, 2010: 1). Türk 
bankacılık sisteminde sermaye yeterlilik oranlarına bakıldığında genel olarak bir 
azalma trendi gözlenmektedir. Ancak oran gerek zorunlu kriterin gerekse 
hedeflerin üzerinde gerçekleşmektedir. Şekil 4 ve Şekil 5’teki veriler değer-
lendirildiğinde sermaye yeterlik oranının düşmesinde, riskli aktiflerin 
özsermayeden daha hızlı arması neden olarak gösterilebilir.  

Şekil 4. Banka Sermaye Yeterlilik Rasyosunun Gelişimi 

 

         Kaynak: BDDK, 2016: 20 ; Afşar, 2011: 165 
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Şekil 5. Bankacılık sektöründe Özkaynaklar ve Riskli Aktifler 

 

Kaynak: BDDK, 2016 

Bankaları kamu, yerli ve yabancı özel bankalar şeklinde üç grubu ayırdığımda 
sermaye yeterlilik oranları açısından kamu ve yabancı bankaların ortalamanın 
üzerinde olduğu dikkati çekmektedir. 2016 yılında sermaye yeterlilik oranları 
yerli özel bankalar için % 14,51 iken kamu bankaları için % 15,76 yabancı 
bankalar için %16,8’dir. Bankaları fonksiyonlarına göre ayırdığımızda ise 
sermaye yeterlilik oranları mevduat, katılım bankaları ve kalkınma ve yatırım 
bankaları için sırasıyla % 15,1, % 16,17 ve %23,44 olarak gerçekleşmiştir. Risk 
oluşturan varlıkların dağılımına bakıldığında ise % 91 ile en büyük paya sahip 
olanın kredi riski oluşturmaktadır. Buna karşın operasyonel riske esas tutar % 
7, piyasa riskine esas tutar ise % 2 seviyesindedir (BDDK, 2016: 20-21). 

2.2. KOBİ’ler ile Hanehalkının Ekonomideki Yeri ve Önemi 

Konuya KOBİ’lerin ve hanehalkının neden önemli olduğu sorusunu cevaplamaya 
çalışarak başlayalım. KOBİ’ler çalışan sayısı açısından toplam girişimlerin % 
99,8’ini, istihdamın % 73,5’ini, katma değerin % 52,8’ini, yatırımların % 
53,3’ünü, ihracatın ise % 56’4’ünü oluşturmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2016: 
227). Ekonomi içerisinde edindikleri yer nedeniyle KOBİ’lere özel bir önem ver-
ilmektedir. 
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Şekil 6. KOBİ’ler İçin Temel Büyüklük Göstergeleri 

 

Kaynak: TÜİK 

 

Şekil 7. KOBİ’lerin Dış Ticaret İçindeki Payı 

 

Kaynak: Tüik 

Hanehalkı tüketim harcamaları incelendiğinde 2016 yılında bir önceki yıla göre 
cari fiyatlara ile % 9,2 artmıştır. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH için-
deki payı ise %59,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl devletin nihai tüketim harca-
malarının GSYH içindeki payı %14,7 iken, sabit sermaye oluşumunun payı % 
29,8 olmuştur (Tablo 1’e bakınız). Şekil 8 incelendiğinde ekonomik büyümenin 
itici gücünün hanehalkı tüketim harcamaları olduğu söylenebilir. 
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Tablo 1. Harcama Yöntemiyle GSYH (cari fiyatlarla) 

Harcama  bileşenleri  

Yıl Değer 
GSYH 

içindeki 
payı 

Değişim 

Year (Bin TL) % % 
 Yıllık Yıllık Yıllık 

Yerleşik hanehalklarının ve 
hanehalkına hizmet eden kar amacı 
olmayan kuruluşların tüketimi    

2015  1 411 910 887 60,4 13,7 

  2016  1 542 254 725 59,5 9,2 

Devletin nihai tüketim harcamaları 2015   324 403 998 13,9 12,6 

  2016   381 990 600 14,7 17,8 

Gayrisafi sabit sermaye oluşumu  2015   694 689 859 29,7 17,6 

  2016   771 121 642 29,8 11 

(1) Stoktaki değişiklikler 2015 -  32 076 646 -1,4 - 

  2016 -  28 061 102 -1,1 - 

Mal ve hizmet ihracatı 2015   545 372 069 23,3 12,3 

  2016   571 429 542 22,1 4,8 

(Eksi) Mal ve hizmet ithalatı 2015   606 770 227 26 7,3 

  2016   648 218 377 25 6,8 

Gayrisafi yurtiçi hasıla 2015  2 337 529 940 100 14,3 

  2016  2 590 517 030 100 10,8 

Kaynak: Tüik 

Şekil 8. Harcamalar Yöntemiyle GSYH ve Büyümenin Kaynakları 

 

Kaynak: http://www.businessht.com.tr http://www.businessht.com.tr/ekonomi/ha-

ber/1445295-turkiye-ekonomisi-2016-yilinda-ne-kadar-buyudu Erişim Tarihi: 28 Nisan 
2017 
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Tablo 2’de hanehalkı tüketim harcamalarının dağılımına bakıldığında ise 2015 
yılında toplam harcamaları içerisinde % 26 ile en büyük payı, konut ve kira har-
camalarının oluşturduğu görülmektedir. Toplam içerisinde diğer harcama 
kalemlerinde sırasıyla % 20,2 ile gıda, %17 ile ulaştırma en büyük payları almak-
tadır. Dayanıklı tükem mallarına yapılan harcamalar ise % 6,1’dir. Harcama 
kalemleri içerisinde en çok dikkati çeken ise ulaştırma giderlerinin yıllar itibari-
yle hızla arttığıdır. 

Tablo 2. Türkiye’de Hanehalkı Tüketim Harcamasının Dağılımı 

Harcama 
türleri 

Hanehalkı tüketim harcamalarının dağılımı (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Gıda ve alkolsüz 
içecekler 

24,8 23,6 22,6 23,0 21,9 20,7 19,6 19,9 19,7 20,2 

Alkollü 
içecekler, sigara 
ve tütün 

4,1 4,3 3,8 4,1 4,5 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 

Giyim ve 
ayakkabı 

5,9 5,9 5,4 5,1 5,1 5,2 5,4 5,3 5,1 5,2 

Konut ve kira 27,2 28,9 29,1 28,2 27,1 25,8 25,8 25,0 24,8 26,0 

Mobilya, ev 
aletleri ve ev 
bakım 
hizmetleri 

6,2 5,9 5,8 6,2 6,3 6,4 6,7 6,6 6,8 6,1 

Sağlık 2,2 2,4 1,9 1,9 2,1 1,9 1,8 2,1 2,1 2,0 

Ulaştırma 13,1 11,1 14,1 13,6 15,1 17,2 17,2 17,4 17,8 17,0 

Haberleşme 4,2 4,5 4,4 4,2 4,1 4,0 3,9 4,0 3,7 3,7 

Eğlence ve 
kültür 

2,2 2,1 2,5 2,6 2,8 2,7 3,2 3,1 3,0 2,9 

Eğitim 
hizmetleri 

2,1 2,5 2,0 1,9 2,0 2,0 2,3 2,4 2,4 2,2 

Lokanta ve 
oteller  

4,2 4,5 4,4 5,2 5,4 5,7 5,8 5,9 6,0 6,4 

Çeşitli mal ve 
hizmetler 

4,0 4,2 4,1 4,0 3,7 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3 

Kaynak: Tüik 

2.3. KOBİ’ler ve Hanehalkı’nın Banka Kredileri Açısından Değerlendirmesi 

KOBİ’ler ile hanehalkının gerek yatırım gerekse tüketim harcamalarını finanse 
edebilmek adına başvurdukları birincil kaynak banka kredileridir. Bankacılık 
sektörünün 2016 yılında kullandırdığı krediler incelendiğinde yüzde 51,5’inin ti-
cari ve kurumsal krediler, yüzde 24’ünün kobi kredileri ve yüzde 24 ile kredi 
kartları dahil tüketici kredileri olduğu görülmektedir. 2016 yılında kobi ve tü-
ketici kredilerinin toplam krediler içindeki payı yüzde 48 olarak gerçekleşmiş 
olsa da bundan önceki yıllarda toplam kredilerin yarısından fazlasını oluştur-
muşlardır. Şekil 9’da da görüldüğü gibi son yıllarda ticari ve kurumsal krediler 
kobi ve tüketici kredilerinden daha hızlı artmıştır. Diğer bir husus ise önceleri 
daha az olan kobi kredileri zamanla tüketici kredileri ile aynı değere ulaşmıştır.  
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Şekil 9. Kredi Türlerinin Gelişimi 

 

Kaynak: BDDK (2016) 

Tüketici kredilerinin gelişimi incelendiğinde 2016 yılı itibariyle 167 milyar TL 
ile ihtiyaç kedilerinin en büyük paya sahip olduğu görülmektedir. Ancak konut 
kredileri 164 milyar TL ile hemen ardından gelmektedir. Bireysel kredi 
kartlarının değeri ise 82 milyar TL olurken taşıt kredileri 7 milyar TL seviyesinde 
gerçekleşmiştir. İhtiyaç ve diğer kredilerin toplam içerisindeki yapı yüzde 40 
olurken, konut yüzde 39, bireysel kredi kartları yüzde 20, taşıt kredilerin oranı 
ise yüzde 1 olmuştur. Şekil 10’da tüketici kredileri incelenirken, taşıt kredilerinin 
yıllar itibariyle değişmediği, kredi kartı kullanımının ise çok yavaş arttığı 
görülmektedir. Buna karşın konut ile ihtiyaç kredilerinin miktarı daha hazlı art-
mıştır. 

Şekil 10. Tüketici Kredilerinin Gelişimi 

 

Kaynak: BDDK (2016) 
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İncelenmesi gereken diğer göstergeler ise takipteki kredilerin gelişimi ve takibe 
dönüş oranıdır. Nitekim kredi kullanımdaki artış tek başına ekonomik faali-
yetlerin ne derece stabil olduğunu göstermemektedir. Şekil 11’e Takipteki kre-
dilerin gelişimine bakıldığında 2009 yılından 2012 yılına kadar bir azalma eğilim 
olduğu görülmektedir. 2009 yılında takipteki kredilerin brüt tutarı 22 milyar TL 
iken 2011 yılında 19 milyar TL seviyesine kadar düşmüştür. Buradaki başarının 
asıl kaynağı kobi kredilerinin dönüşüm oranındaki düşüştür. Buna karşın 2012 
yılından başlayarak günümüze kadar takipteki tüketici kredileri, ticari krediler 
ve kobi kredilerinde sürekli artışlar yaşanmıştır ve takipteki krediler 2016 
yılında 58 milyar TL olmuştur. Takibe dönüşüm oranları incelendiğinde özellikle 
tüketici ve kobi kredilerinin daha yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Buna 
karşın ticari kredilerin dönüşüm oranı daha stabil seyir izlemektedir. Ancak Tü-
rkiye’de kredilerin takibe dönüşüm oranı diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında ta-
blonun iyi olduğu görülmektedir. Örneğin 2015 yılında kredilerin takibe dö-
nüşüm oranı Rusya’da yüzde 6,7, Fransa’da yüzde 4,5, Türkiye’de yüzde 3,1, Al-
manya ve İngiltere’de yüzde 2,7, ABD’de yüzde 2 olarak gerçekleşmiştir (Maliye 
Bakanlığı, 2016: 69). 

Şekil 11. Takipteki Kredilerin Gelişimi 

 

Kaynak: BDDK (2016) 

Kredi kartları dahil tüketici kredileri takibe dönüşüm oranı 2012 yılında yüzde 
2,88 iken 2016 yılında yüzde 4,30’ yükselmiştir. Alt kalemler incelendiğinde taşıt 
kredileri ve konut kredileri takibe dönüşüm oranları söz konusu tarihlerde 
değişmemekle birlikte, ihtiyaç kredileri ve kredi kartlarının takibe dönüşüm 
oranlarında sürekli bir artış yaşanmıştır.  

3. SONUÇ 

Kredi görüşü yaklaşımına göre kobiler ve hanehalkının harcamalarında bankalar 
büyük öneme sahiptir. Bu birimlerin iç kaynakları büyük miktarlardaki harca-
maları karşılayamadığından ya da dış finansman bulma imkanları kısıtlı 
olduğundan banka kredilerine muhtaçtırlar. O halde teorik çerçevede kredi 
kanalının ekonomik büyümeye pozitif katkı sağladığı söylenebilir.  
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Bu çalışmada Türkiye’de finansal sektör incelenmiş, kobiler ile hanehalkının 
ekonomik aktivite içindeki yeri tespit edilmeye çalışılmış ve banka kredileri 
açısından bu birimler incelenmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de faaliyet gösteren 
küçük ve orta ölçekli firmaların ekonomik aktivite içerisindeki yeri azımsanma-
yacak derecede önemli bulunmuştur. Türkiye’de toplam istihdamın dörtte 
üçünü, yatırımların, ihracatın ve üretilen katma değerin yarısından fazlasını ko-
biler gerçekleştirmektedir. Hanehalkı tüketim harcamamaları ise GSYH’nın 
yüzde 60’ını oluşturmaktadır. Bu ekonomik aktörlerin gerek yatırım gerek tü-
ketim harcamalarını yaparken ihtiyaç duyacakları finansmanı sağlamak ise 
bankacılık sektörüne düşmektedir. Alınan krediler incelendiğinde, bankaların 
kobilere ve hanehalkına gerekli finansmanı sağladığı görülmektedir. Dahası 
kredi kanalının ekonomik büyüme katkı sağladığı ve etkin şekilde çalıştığı 
söylenebilir.  

Buna karşın ülkenin potansiyeli düşünüldüğünde finansal sektörün diğer 
ülkelerle karşılaştırıldığında yeterli seviyede gelişemediği görülmektedir. Gerek 
banka aktiflerinin gerekse sermaye piyasasının GSYH’ya oranı açısından dünya 
ortalaması ve gelişmekte olan ülke ortalamalarının altında kalmaktadır. Aynı 
şekilde banka mevduatlarının ve kredilerinin GSMH’ya oranı birçok AB ülkesin-
den daha düşüktür. Kişibaşına düşen banka mevduatları, banka aktifleri ve 
banka kredileri sıralamasında da AB ülkeleri arasında sonlardadır. 
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REEL FAİZ GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER 
ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Mehmet Akif PEÇE *         Ahmet KAMACI †          M. Said CEYHAN ‡ 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, reel kişibaşına düşen milli gelir bakımından birbirlerine yakın 
gelişmekte olan beş ülke, panel veri teknikleri ile analiz edilmiştir. Çalışmada beş 
gelişmekte olan ülke için 2000-2009 yılları arası yıllık veriler kullanılmıştır. An-
alizin ilk aşamasında birim kök testleri yapılmış ve her iki değişken de düzey 
değerlerinde durağan olarak bulunmuş dolayısıyle seriler birim kök problemi 
içermemektedir. Yine değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Granger neden-
sellik analizi ile test edilmiş ve gelir dağılımı adaletsizliğinden reel faizlere doğru 
tek yönlü bir ilişki bulunmuştur. Bir sonraki aşamada klasik model ile  rassal 
etkiler modeli arasında hangisinin kullanmamız gerektiği Breusch-Pagan LM 
testi uygulanıp rassal etkiler modelinin doğru model olduğu tespit edilmiştir. Ar-
dından Hausman testi ile de rassal etkile modelinin sabit etkiler modeilinin yer-
ine tercih edilmesi gerektiği bulunmuş ve regresyon rassal etkiler modeline göre 
tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre gelri dağılımı adalatini gösteren 
gini katsayısı ile reel faizler arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Reel faiz, gelir dağılımı adaleti, gini katsayısı 

Real interest income distribution Relevant: A Review on Developing 
Countries 

Abstract 

In this study, five developing countries which are close to each other in terms of 
national income per capita are analyzed by panel data techniques. For the five 
developing countries in the study, annual data between 2000 and 2009 were 
used. Unit root tests were performed at the first stage of the analysis and since 
both variables were found to be stationary at the level values, the series do not 
contain the unit root problem. Again, the causality relation between the variables 
was tested by Granger causality analysis and a one-way relationship between in-
come distribution inequality and real interest rates was found. In the next step, 
it was determined that we should use Breusch-Pagan LM test between the clas-
sical model and the random effects model and that the random effects model is 
the correct model. Then Hausman test also showed that the random effects 
model should be preferred to the fixed effects modeiline and the regression was 
estimated according to the random effects model. According to the findings ob-
tained, there is a positive relationship between the Gini coefficient and the real 
interest rates. 

Key Words: Real interest, Income distribution, gini coefficient 
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GİRİŞ 

Faiz, eski tarihlerden beri, uygulanan ve müspet veya menfi değerlendirmelere 
konu olan iktisadi bir olgudur. İktisat tarihi boyunca süregelen bu olgu, 
günümüzde de siyasi ve ekonomik rejimleri birbirinden ayıran önemli gösterge-
lerden biri kabul edilmektedir. Bu öneminden dolayı, ortaya çıktığı tarihten iti-
baren faiz, başta semavi dinler olmak üzere filozoflar ve iktisatçıların inceleme 
konuları arasında yerini almıştır (Deniz, 2006).  

Faiz, Arapçada fazlalık, çoğalma ve taşma manasına gelen kelimesinin Türkçede 
kullanılan şeklidir.  İslami kaynaklarda geçen ve artma ve çoğalma anlamına 
gelen “riba” kelimesiyle aynı anlamda kabul edilir.   

Genelde faiz anlamında kullanılan riba kelimesi,   sözlükte   “fazlalık,   nema, 
artma,   çoğalma;  yükseğe  çıkma,  serpilip  gelişme  gibi  anlamlara  gelir (Deniz, 
2006). Ekonomide faiz, sermaye sahibinin üretimden aldığı pay veya sermayenin 
başkasına bir süre için ödünç verilmesi karşılığında ödenen bir fiyat olarak 
tanımlanmaktadır. Para kullanımının bedeli olarak kabul edilirse faiz, sağlam bir 
ödünç için ödenmesi gereken ve yıllık yüzde ile ifade edilen bir gelirdir. 

Diğer yandan reel faiz olgusu ise nominal faiz oranlarının enflasyon oranlarından 
arındırılmış hali olarak literatürde ifade edilmektedir. Enflasyon etkilerinden 
bağımsız olarak  net faizi göstermesi itibariyle reel faiz oranları ekonomilerde 
büyük öneme sahiptir.  Kullanılan tasarruflar karşılığında ödenen faiz oranları 
dikkate alınırken yine faiz oranlarını reel bazda hesaplamak daha doğru sonuçlar 
verecektir. 

Gelir dağılımı ise en kısa anlamıyla belirli bir süre içerisinde belirli bir ülkede 
üretilen milli gelirin bireyler yada üretim faktörleri arasında dağılımı olarak 
tanımlanmaktadır. Lorenz eğrisi veya lorenz eğrisinden elde edilen Gini 
Katsayısı yöntemiyle hesaplanmaktadır.  

Gelir eşitsizliği, günümüz dünyasında çözüm bekleyen önemli sorunlar arasında 
yer almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerin hayat standartlarını 
yakalayabilmesi için, öncelikle ekonomik gelişmenin nimetlerinin toplumsal 
sınıflar ve bireyler arasında âdil paylaşılması gerekir. Dolayısıyla bu paylaşımın 
ne kadar adil olduğunu gösteren önemli bir ölçüt, gelir adaletsizliği verileridir. 
(Çalışkan, 2010). 

Gelir adaletsizliğine sebep olan literatürde pek çok faktör sıralanmaktadır. 
Yapılan faiz ödemeleri açısından reel faiz oranlarının gelir adaletsizliği üzerin-
deki etkisi bu faktörler arasında yer almaktadır. Faiz ödemeleri, devletin iç ve dış 
borçlanma dolayısıyla, borç verenlere yaptığı transfer ödemesi niteliğinde 
olduğundan gelir dağılımını doğrudan etkilemektedir. Bu açıdan, faiz öd-
emelerinin kimlere yapıldığı önem kazanmaktadır. Düşük gelire sahip olanların 
tasarruf edebilme şanslarının yok denecek kadar az olması ve borç verenlerin 
yüksek gelir sahibi olanlar veya ticari kuruluşlar olduğu dikkate alındığında; faiz 
ödemelerinin yoksuldan zengine bir kaynak aktarımı olarak işlediği görüle-
bilmektedir. Dolayısıyla faiz ödemeleri, özellikle de iç borç faiz ödemeleri, gelir 
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dağılımının adil olma niteliğini bozan çok önemli bir faktör olarak ortaya çıkmak-
tadır (Ersezer, 2006).  

1. LİTERATÜR TARAMASI 

Campbell ve Mankiw (1989), yapmış oldukları çalışmada, tüketim, gelir ve faiz 
oranları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Örneklem grubu olarak ABD’nin 
1953:Q1 – 1986:Q4 arası çeyreklik verileri oluşturmaktadır. Regresyon analizi 
yapılan bu çalışmanın sonucuna göre, gelirle tüketim arasında güçlü bir ilişki 
tespit edilmiştir. Gelirdeki %1’lik artış, tüketimi %0,5 arttırmaktadır. Ayrıca 
beklenen reel faiz oranlarının beklenen tüketim değişikliği ile ilişkili olmadığı so-
nucuna ulaşmışlardır. 

Grüner (2001), yapmış olduğu çalışmada, servet dağılımı ile faiz oranı arasındaki 
ilişkiyi incelemiştir. ABD’deki durumu ele alan bu çalışmada farklı zaman peri-
yotları seçilmiştir (1911-1983, 1947-1991, 1831-1997). Regresyon analizi 
yapılan bu çalışmanın sonucuna göre, reel faizler ile gelir eşitsizliği arasında 
pozitif bir ilişki mevcuttur. Çalışmanın diğer bir sonucu ise, faiz oranındaki 
artışların kredi talebini daraltmasıdır. 

Sever ve Mızrak (2007) yapmış oldukları çalışmada, döviz kuru, enflasyon ve faiz 
oranları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Türkiye için 1987:01-2006:06 dönem-
leri arası aylık veriler kullanılarak yapılan bu çalışma VAR analiziyle test 
edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, faiz oranlarındaki yükselmenin gelir 
dağılımında bozulmalara yol açtığını göstermiştir. Ayrıca faizlerdeki artışın dö-
viz kurunu ve enflasyonu arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Saymeh ve Orabi (2013) yaptıkları çalışmada, faiz oranlarının ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisini incelemiştir. Ürdün için 2000-2010 yıllarına ait verilerin 
kullanıldığı bu çalışma eşbütünleşme ve nedensellik analizi ile incelenmiştir. 
Çalışmanın sonucuna göre, nominal faiz oranı ile ekonomik büyüme arasında 
güçlü bir ilişki mevcuttur. 

Şengür ve Taban (2016), gelir dağılımı ve tasarruf ilişkisini incelemiştir. 
Örneklem grubunu Türkiye’deki 2002-2013 dönemi oluşturmaktadır. Doğrusal 
regresyon analizinin kullanıldığı bu çalışmanın sonucuna göre, hane halkı gelirl-
erindeki her artışın tasarruf oranını arttırdığı tespit edilmiştir. 

2. Veri Seti  

Çalışmada Türkiye, Arjantin, Brezilya, Hindistan ve Meksika olmak üzere kişi 
başına milli gelirleri birbirine yakın gelişmekte olan beş ülke analize tabi tu-
tulmuştur. Bu ülkler de 2000-2009 dönemine ait elli gözlem ile panel veri analiz 
tekniği uygulanmıştır. Öncelikle daha doğru tahmin sonuçları için serilerin loga-
ritmaları alınmıştır. Analizde LOGGINI serisi gini katsayısı rakamlarını 
göstermekte ve LOGFAIZ serisi de ülkelere ait reel faiz oranlarını göstermekte-
dir. Çalışmada kullanılan veriler Dünya Bankasının istatistik sitesinde 
sağlanmıştır. 
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3. Panel Veri Analizi 

Yatay kesit verisini zaman serisiyle birleştiren panel veri analizi , yalnız kesit ver-
isinde ya da yalnız zaman serisi verisinde hiç gözlenemeyen etkileri, daha iyi 
ortaya çıkarabilir ve daha iyi ölçebilir. Bu yönüyle panel verileri, binlerce bi-
rimlik veriyi ele almakla, kişileri ya da firmaları geniş aralıklarda birleştirince 
ortaya çıkabilecek sapmaları minimum seviyeye indirebilir (Gujarati, 2006). 

Panel veri analizi, bir taraftan zaman ve yatay kesit serilerine ait özellikleri içer-
isinde barındırırken bir taraftan da bu analiz tekniklerine ait dezavantajları or-
tadan kaldırabilmektedir. Panel veri analizinin avantajları şu şekilde sıralanabil-
mektedir (Tarı, 2012): 

 Panel veri analizi, bireyler, ülkeler ve  firmaların farklı eğilim ve dav-
ranışlara sahip olması gibi  kesit birimlere özgü meydana gelebilen bir 
kısım farklılıkların modelde kontrol edilebilmesine ve ölçülebilmesine izin 
vermektedir. 

 Panel veri, zaman ve yatay kesit serilerini birleştirmekle, değişkenler 
arasında daha az doğrusal bağlantı, daha kapsamlı sonuçlar ve daha fazla 
etkinlik sağlamaktadır. 

 Değişme dinamiklerinin analizi açısından panel veri, tekrarlanan yatay 
kesit gözlemlerini incelediğinden dolayı en uygun tekniklerden biridir. 

 Panel veriler, pür zaman serisi verileri yada pür yatay kesit verilerinde zor 
gözlemlenebilen etkileri daha iyi ortaya koyabilir. Ayrıca panel veri analizi, 
zamana göre değişmeyen ve kesit boyunca  farklı olan gözlenemeyen 
etkilerle birlikte zaman ve kesit boyunca değişen etkilerin bağımlı 
değişken üzerindeki etkilerini de dikkate alabilmektedir. 

 Daha karmaşık davranış modelleriyle çalışabilme açısından panel veriler, 
zaman ve yatay kesit serilerine göre daha avantajlıdır. 

Dolayısıyla zaman  ve yatay kesit serilerinin yer aldığı bu çalışmada yukarıda 
sıralanan özellikler de dikkate alınarak panel veri analizi tekniği kullanılacaktır.  

Genel olarak panel veri modeli asağıdaki gibi ifade edilebilir (Yılmaz & Kaya, 
2008): 

Yit =αit +βXit + εit                                                                                                   (1)                                                                                                                              

Burada i yatay kesit dâhilindeki birimleri (i = 1,…, N) ve t zamanı (t =1,…, T) ifade 
etmektedir. Bu genel ekonometrik model, sabit ve diğer regresyon 

parametrelerinin her zaman döneminde bütün birimler için ayrılmasına izin 

vermektedir. 

Çalışmada kullanılacak model aşağıdaki gibi ifade edilebilir: 

GINIit=αit+βREFit+Ɛit                                                                                                                                                   (2)                                                                                                                                                              
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Burada;  

GINI: Gini sayısını 

FAIZ: Reel faiz oranını 

Ɛit: Hata terimini ifade etmektedir. 

3.1.  Birim Kök Testleri 

Değişkenlerin durağan olması panel veri analizlerinin önemli şartlarındandır. 
Durağanlık bir serinin ortalamasının, varyansının ve iki donem ortasındaki ortak 
varyansının zaman içerisinde değişmemesi durumunu göstermektedir (Gujarati, 
2006). 

Tablo 1. LOGFAIZ serisine ait birim kök testi sonuçları 

     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t -1.33664  0.0907  5  40 

     

Tablo 2. LOGGINI serisine ait birim kök testi sonuçları 

     
        Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

Levin, Lin & Chu t -5.30689  0.0000  5  40 

 

 
    

**% 1 ve % 10 anlam düzeyinde anlamlı 

Tablo 1 ve 2’de her iki seride de % 1 ve % 10 anlam düzeyinde H0  hipotezi red-
dedilmektedir. Birim kök sorunu bulunmadığını gösteren H1 hipotezi kabul 
edilmiştir. Dolayısıyla her iki seride I(0) yani düzey değerlerinde durağan 
oldukları tespit edilmiştir.  



850 
 

3.2.  Panel Grenger Nedensellik Testi 

Tablo 2. Pairwise Panel Grenger Nedensellik Testi 
Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 04/27/17   Time: 21:09 

Sample: 2000 2009  

Lags: 2   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     LOGFAIZ does not Granger Cause LOGGINI  40  0.35529 0.7035 
 LOGGINI does not Granger Cause LOGFAIZ  3.54120 0.0398 
    
    

Tablo 2’de Grenger nedensellik testi sonuçlarına göre LOGGINI den LOGFAIZ’ 
doğru nedensellik ilişkisinin gösterildiği ilişkide olasılık değeri %5 anlam düzey-
inde olmasıyla boş hipotez olan (Null Hypothesis) H0 hipotezi reddedilmiştir. 
Dolayısıyla sonuç olarak gelir dağılımı  adaletsizliğinden reel faize doğru tek 
yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

3.3. Breusch Pagan Lagrange Multiplier (Çarpan) Lm Testleri 

Havuzlanmış OLS modelinin artıklarına bağlı Breusch-Pagan  Lagrange Multi-
plier (Lm) testi, havuzlanmış OLS modelinin mi yoksa rassal etkiler modelinin 
analiz de daha uygun olduğunun tespit edilmesini sağlamaktadır. Bu test istatis-
tiği 1 serbestlik dereceli 𝜒χ2 dağılımına uymaktadır. Bu testte, tesadüfi birim 
etkilerin varyansının sıfır olduğu hipotezi, 

H0:χ2m0 
H1:χ 2m0 
 

H0 hipotezinin kabul edildiği yani birim etkilerin varyansının sıfır olması duru-
munda analiz de havuzlanmış OLS modelinin tercih edilebileceği sonucuna 
varılabilmektedir (Uluyol & Türk, 2013). 
Analiz sonucunda ulaşılan test sonuçları aşağıdaki gibidir: 
 
Tablo 3. Breusch-Pagan Lm Test istatistikleri Sonuçları 
𝜒χ2 istatistiği 26.48773 
Prob. Degeri 0.0031** 

** katsayı 0.05 önem düzeyinde anlamlıdır. 
Tablo .3’te test sonuçlarına göre  ki-kare istatistiğine ait olasılık değerleri hata 
payı (0,05)’ndan küçük olduğundan H0 hipotezi reddedilir. Bu durum ise tesadüfi 
etkilere karşı havuzlanmış OLS modelinin uygun olmayacağını ifade etmekte 
olup, panel etkisinin varlığını göstermektedir.  
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3.4. Hausman Testi 

Rastsal etkili modelin hata terimi bileşenlerinin modeldeki bağımsız değişkenler 
ile ilişkili olup olmadığı  Hausman tarafından önerilen test istatistiği ile incele-
nebilmektedir. Böyle bir  durumda ise sabit etki model parametre tahmincileri 
ile rastsal etkili modelin parametre tahmincileri arasındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. Analiz için  Rastsal 
etkiler modeli mi daha uygun sabit etkiler modeli mi daha uygun İki model 
arasında tercih yapabilmek için Hausman test istatistiği kullanılmaktadır 
(Pazarlıoğlu & Gürler, 2007).  

Hausman test hipotezi aşağıdaki şekilde kurulmuştur: 

H0: Rastsal etkiler mevcuttur. 

H1:Rastsal etkiler yoktur. 

Tablo 4. Hausman Test istatistikleri Sonuçları 
 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 
Cross-section 

random 
0.001198 

 
1 0.9724 

Hausman test istatistiği “rastsal etkiler tahmincisi doğrudur” sıfır hipotezi 
altında k serbestlik dereceli ki-kare dağılımını ifade etmektedir. Test sonuçlarına 
göre H0(Rastsal etkiler mevcuttur) hipotezi kabul edilir. Bu sonuçta Panel re-
gresyon modelinde rastsal etkilerin bulunduğunu gösterir. Dolayısıyla analiz için 
uygun olan modelin Rastsal etkiler modelinin olduğu sonucuna varılmaktadır.  

Tablo 5. Rassal etkiler modeline göre tahmin edilmiş regresyon sonuçları 
Dependent Variable: LOGFAIZ   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 11/16/16   Time: 11:09   

Sample: 2000 2009   

Periods included: 10   
Cross-sections included: 5   

Total panel (balanced) observations: 50  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOGGINI 9.043644 2.119891 4.266088 0.0001 

C 8.535021 1.570247 5.435463 0.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.279131     Mean dependent var 0.525589 
Adjusted R-squared 0.264112     S.D. dependent var 0.653138 

S.E. of regression 0.560287     Sum squared resid 15.06823 

F-statistic 18.58626     Durbin-Watson stat 1.301141 

Prob(F-statistic) 0.000080    
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Bağımsız değişken olan gini katsayısı(GINI) istatistiki açıdan son derece anlamlı 
ve pozitif bulunmuştur. Bu sonuçta gini katsayısının faizler üzerinde pozitif bir 
etkisinin olduğunu göstermektedir. Fakat gini katsayısındaki artış gelir dağılımı 
adaletsizliğindeki bozulmayı  yansıttığından seçilen ülkeler ve dönemlerde gelir 
dağılımı adaletsizliği ile reel faizler arasında negatif bir ilişki olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Öte yandan bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama 
gücünü gösteren R² değeri 0.28’dir. Bu durumda gösteriyor ki reel faiz oranların-
daki bir artışın % 28’i gini katsayısındaki artışlarla açıklanabilmektedir.  

Sonuç 

Bu çalışmada yapılan nedensellik testinin sonucuna göre faiz ödemelerinin gelir 
eşitsizliğini artırdığı şeklindeki genel kabül gören ilişkinin tersine gelir ada-
letsizliğinden reel faizlere doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit 
edilmiştir. Rastsal etkilere göre yapılan regresyon tahmin sonuçlarına göre de  
gini katsayısındaki bir birimlik bir artışın reel faizleri dokuz birim artırdığı 
görülmektedir. Bu durum göstermektedir ki yüksek  reel faiz oranlarıyla 
mücadele yöntemlerinde  özellikle gelişmekte olan ülkeler de gelir eşitsizliği 
öncelik verilmesi gereken önemli bir faktördür. 
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TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKALARININ KREDİ KANALI AKTARIMI: VAR 
YAKLAŞIMI 

Yrd. Doç. Dr.  Murat BELKE* Arş. Gör.  Harun KAYA† 

 

ÖZET 

Bu çalışma parasal aktarım mekanizması kanallarından banka kredileri 
kanalının Türkiye ekonomisinde etkinliğini incelemektedir. Çalışmada, 2003:1-
2016:12 dönemine ilişkin aylık veriler kullanılarak VAR modeli tahmin 
edilmektedir. VAR modeline dayalı olarak uygulanan etki-tepki, varyans 
ayrıştırma ve Granger nedensellik analizleri sonucu elde edilen bulgular incele-
nen dönem itibariyle banka kredi kanalının etkinliğinin zayıf olduğunu 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Para Politikası; Parasal Aktarım Mekanizması; Kredi Kanalı; 
VAR Modeli; Merkez Bankası; Türkiye 

ABSTRACT 

This study examines the effectiveness of the bank lending channel, one of the 
channels of the monetary transmission mechanism, in the Turkish economy. In 
the study, the VAR model is estimated using the monthly data for the period 
2003: 1-2016: 12. Findings resulting from the impulse-response, variance de-
composition and Granger causality analyzes based on the VAR model show that 
the effectiveness of the bank credit channel is weak as of the period under re-
view. 

1.GİRİŞ 

Günümüzde dünya genelindeki birçok merkez bankası para politikası araçlarını 
kullanarak fiyat istikrarını sağlama görevini sürdürmektedir. Para politikası uy-
gulamalarının toplam talebi, çıktı açığını ve bu yolla enflasyonu etkilemesi para-
sal aktarım mekanizması kanalları üzerinden açıklanabilmektedir. Para poli-
tikalarının aktarımına ilişkin bu kanallar; faiz kanalı, varlık fiyatları kanalı, döviz 
kuru kanalı, kredi kanalı ve beklentiler kanalından oluşmaktadır. Banka kredileri 
kanalı, uygulanan bir para politikasının banka rezervlerini değiştirerek 
bankaların kredi verme yeteneğini etkilediğini ifade etmektedir. Para otoritesi 
politika araçlarını kullanarak bankaların kredi imkânlarını genişletip 
daraltmakta, bu yolla ekonomik aktörlerin yatırım ve harcama kararlarını ve 
nihai olarak hasılayı etkileyebilmektedir.   

Para politikalarının ekonomi üzerindeki etkileri hakkında doğru bir değer-
lendirmeye sahip olmak ve başarılı bir para politikası tayin etmek için parasal 
aktarım mekanizmasının işleyişini anlamak büyük önem kazanmaktadır. Ülke 
ekonomilerinde parasal aktarım mekanizmasının işleyişine yönelik literatürde 
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çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak, para politikalarının ekonominin 
bütününe dair etkisi net olarak belirlenemediği ve aktarım kanallarının işley-
işine dair bir fikir birliği olmadığı için parasal aktarım mekanizması “siyah kutu” 
(black box) olarak değerlendirilmiştir (Bernanke ve Gertler, 1995: 27). 

2001 krizi sonrası Türkiye ekonomisinde tarihsel süreçte ortaya çıkan ülke riski 
ve enflasyon riskinin azaltılması ile bankacılık ve kamu kesiminin yeniden 
yapılandırılması yönünde kapsamlı bir ekonomik program uygulamaya 
konulmuştur. Bu bağlamda ekonomik programın önemli adımlarından biri 
TCMB’ nin amacının fiyat istikrarı olarak belirlenmesi olmuştur. Ayrıca kuruma 
bu amaca ulaşmada araç bağımsızlığı kazandırılarak para politikası ve para poli-
tikası aracı seçmesinde tam yetki verilmiştir. 

TCMB, 2002-2005 döneminde örtük enflasyon hedeflemesi rejimi uygulayarak, 
2006 yılında geçeceği açık enflasyon hedeflemesi rejiminin alt yapısını 
hazırlamıştır. Bu doğrultuda dalgalı kur rejimine geçilmesiyle birlikte döviz ku-
runa değil fiyat istikrarına odaklanan TCMB, politika aracı olarak kısa vadeli faiz 
oranlarını kullanmaya başlamıştır. Uygulanan program kapsamında enflasyon 
tek haneli rakamlara düşmüş, mali baskınlık azalmış, finansal piyasalar derinlik 
kazanmış ve parasal aktarım mekanizması daha etkin hale gelmiştir. 

2008 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan küresel krizin Türkiye’yi de etkilemesi 
sonucunda, TCMB Küresel kriz sonrası oluşan makroekonomik konjonktürel 
koşulların gerektirdiği şekilde 2006 yılından itibaren uyguladığı enflasyon 
hedeflemesi rejiminin kapsamını genişleterek bu doğrultuda hem yeni bir para 
politikası bileşimi oluşturmuş hem de politika araçları kümesini 
zenginleştirmiştir. Bu çerçevede para politikası aracı kümesine kısa vadeli faiz 
oranlarına ek olarak, faiz koridoru, zorunlu karşılıklar, likidite yönetimi ve 
rezerv opsiyonu mekanizması eklenmiş, 2010 yılının sonlarına doğru fiyat isti-
krarı hedefine finansal istikrarı sağlama hedefini de ekleyerek yeni bir para poli-
tikası çerçevesi geliştirmiştir (TCMB, 2013: 3). Bu yeni para politikası bileşeni ile 
TCMB, 2008 küresel krizi sonrası gelişmiş ülkelerin genişlemeci para politikaları 
izlemesi sonucu artan kısa vadeli sermaye akımlarının oynaklığının yarattığı 
olumsuzlukları gidermek ve finansal istikrarın önemini artırmak için araç 
kümesini yeniden ele alırken özellikle kredi kanalı ve döviz kuru kanalını fiyat 
istikrarı ve finansal istikrar hedefini gerçekleştirmede ön plana çıkarmıştır. 
Çünkü her iki değişkenin de açıklanmasının gecikmemesi, gözlemlenmesinin ko-
lay olması ve nihai araçlarla doğrudan etkileşim içinde olması uygulanan poli-
tikanın iletişiminin daha sağlıklı yapılabilmesini mümkün kılmıştır (Kara, 2012: 
7). 

Bu bağlamda çalışma, Türkiye’de para politikalarının aktarımında kredi 
kanalının geçerliliğini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, TCMB’nin araç 
bağımsızlığını kazandığı dönemden başlamakta ve küresel kriz sonrası yeni poli-
tika stratejisini de içeren dönemi kapsaması bakımından önem kazanmaktadır. 
Türkiye’de kredi kanalının geçerliliği 2003:1-2016:12 dönemindeki aylık veriler 
ve VAR (Vector Autoregressive) modeli temelinde etki-tepki, varyans ayrıştırma 
ve Granger nedensellik testleri kullanılarak incelenmektedir.  Çalışmadan elde 



855 
 

855 

edilen bulgular Türkiye’de banka kredi kanalının zayıf da olsa geçerli olduğunu 
göstermektedir.  

Bu amaçlar doğrultusunda çalışmanın ikinci bölümünde, parasal aktarım 
kanallarına ve bu kanallardan kredi kanalına ilişkin teorik literatür ayrıntılı 
olarak ele alınmaktadır.  Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, çalışmada kullanılan 
veri seti, model ve ekonometrik yöntem tanıtılarak, 2003:1-2016:12 döneminde 
Türkiye ekonomisinde banka kredi kanalının geçerliliği uygulamalı olarak de-
taylı şekilde incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde çalışmadan elde edilen 
bulgular doğrultusunda sonuç ve politika önermelerine yer verilmiştir. 

2.PARASAL AKTARIM MEKANİZMASINA İLİŞKİN KURAMSAL YAKLAŞIMLAR 

Parasal otoritelerin para politikaları uygulamalarıyla parasal büyüklükleri etki-
leyerek hasılayı ve fiyatları etkilemesi parasal aktarım kanalları üzerinden 
gerçekleşmektedir. Modern ekonomik sistemde tanımlanan beş adet aktarım 
kanalı mevcuttur.  

i) Faiz Oranı Kanalı: Keynesyen aktarım kanalı olarak da bilinen faiz oranı 
kanalına göre parasal otoritenin nominal faiz oranlarında yaptığı bir değişi-
klik kısa dönemde fiyatların yapışkan olması nedeniyle kısa ve uzun dönem 
reel faiz oranı etkilemektedir. Genişletici para politikasının sonucu olarak 
düşen nominal faiz oranları reel faiz oranlarını da düşürecektir (Mishkin, 
1995: 5). Bu durum dayanıklı tüketim malları harcamalarının yanı sıra 
yatırımları da daha karlı hale getirerek arttıracaktır. Sonuç olarak parasal 
genişlemeyle reel ekonomide üretim ve istihdam artışı sağlanabilecektir. 

ii) Döviz Kuru Kanalı: Döviz kuru kanalı faiz oranına bağlı olarak çalışmaktadır. 
Para politikalarının uygulanması sonucunda kurda meydana gelen değişiklik 
net ihracatı, net ihracat ise hasılayı değiştirmektedir (Örnek, 2009:107). Dışa 
açık ekonomilerde, bir ülkenin reel faiz oranlarındaki artış sermaye 
akımlarını teşvik ederek yerli paranın değerlenmesine ve yabancı malların 
nispi olarak ucuzlamasına neden olmaktadır. İthalatın, ihracata göre avantajlı 
hale geldiği bu durumda net ihracat ve reel üretim düşmektedir. 

iii) Varlık Fiyatları Kanalı: Varlık fiyatları kanalında, faiz oranı ve döviz kuru 
kanallarındaki gibi sadece tek bir finansal varlığın değil, farklı finansal 
varlıkların da aktarım mekanizmasında rol alabileceği düşünülmüştür (To-
bin, 1978: 410). Tobin’ in Q teorisine göre, parasal otoritenin faizleri 
düşürmesi tahvil getirilerini azaltarak hisse senedine olan talebi arttırmak-
tadır. Artan hisse senedi fiyatları firmalara daha az hisse senedi ihracıyla 
daha çok yatırım yapabilme olanağı sağlamakta ve piyasa değerlerini 
sermaye maliyetlerine oranla daha çok artırarak ekonomideki yatırımları ve 
hâsılayı arttırmaktadır (Örnek, 2009: 106). Varlık fiyatları kanalıyla etkisini 
gösteren bir diğer unsur da hisse senetlerinin değerinin yükselmesi sonucu 
artan servet etkisiyle tüketim harcamalarının artmasıdır. Modigliani’nin 
(1975) yaşam boyu gelir hipotezine göre tüketim harcamaları yaşam boyu 
elde edilecek gelire bağlıdır. Böylece değeri artan hisse senedi sahiplerinin 
servetleri artmış olacak, artan servet, tüketim harcamalarının artmasına ve 
çarpan mekanizmasıyla yatırımın ve üretimin artmasına neden olacaktır.  
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iv) Beklentiler Kanalı: Beklentiler kanalı parasal otoritenin geçmiş dönemde uy-
guladığı para politikaları kredibilitesinin, ekonomik aktörler tarafından 
değerlendirilmesi sürecinden oluşmaktadır. Para politikalarının reel 
ekonomide hedeflerini bulması kamu beklentilerinin doğru tayin edilmesini 
de gerektirmektedir. Önceden duyurulan hedeflerin güvenirliği ekonomik bi-
rimlerin alacakları kararlarda önemli bir referans olmakta ve para politi-
kasının etkinliğini artırmaktadır (TCMB, 2013: 3).  

v)  Kredi Kanalı: Kredi kanalı, banka kredi kanalı ve bilanço kanalı olmak üzere 
iki alt kanaldan oluşmaktadır. Banka kredileri kanalına göre uygulanan bir 
para politikası banka rezervlerini değiştirerek bankaların kredi verme 
yeteneğini etkilemektedir. Bu kanal para politikalarıyla bankaların kredi im-
kânlarını genişletip daraltarak ekonomik aktörlerin yatırım ve harcama 
kararlarını ve nihai olarak hasılayı etkiler. Para politikasının banka kredileri 
kanalı üzerinden reel ekonomiye etkide bulunabilmesi için üç koşul gerek-
mektedir (Holtemöller, 2002: 4) : a) Banka kredi arzı, para politikalarına 
tepki verebilmelidir (Cecchetti, 1995: 85; Bernanke ve Gertler, 1995: 40). b) 
Banka kredileri ile banka dışı sektör kredileri aksak ikame olmalıdır. c) İşlet-
meler ve hanehalkı gerçekleştirecekleri harcamalar bakımından banka kre-
dilerine bağımlı olmalıdır (Farinha ve Marques,2001: 8). Bilanço kanalında 
ise bilançodaki varlıkların değişimlerine vurgu yapılmaktadır. Geleneksel 
faiz oranı kanalındaki aktifler arasındaki tam ikame varsayımı kaldırıldığı 
için kredi kullanan firmaların bilançoları para politikalarından etkilenmekte-
dir. Örneğin sıkı para politikası sonucu yükselen faizler firmaların bilanço 
yükümlülüklerinin değerini artıracak, maddi teminatlarının değerini düşü-
recek ve asimetrik enformasyonun mevcut olduğu durumda yatırımları fi-
nanse edecek kredi miktarı azalacaktır (Mishkin, 1996: 11; De Bondt, 1997: 
6). Kredi kanalı, finansal fon arz edenlerin finansal fon talep edenler 
hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı asimetrik enformasyon paradigması 
ile tanımlanmaktadır. Asimetrik enformasyonun mevcut olduğu durumlarda 
optimum kredi dağıtımının sağlanmasında faiz oranlarının kullanılması 
yeterli olmamaktadır, diğer bir ifade ile kredinin kendisi maliyetinden daha 
çok önemli hale gelmektedir (Mauskopf, 1990: 999 ).  

Para politikalarının parasal aktarım kanalları aracılığı ile ekonomiyi ne şekilde 
ne derece ve ne kadar sürede etkilediği hakkında iktisatçılarca bir fikir birliğinin 
olmamasının nedeni, ülkeler arasındaki farklı gelişmişlik seviyesine bağlı olarak 
ortaya çıkan finansal sistem farklılıklarıdır.  

2.1.Kredi Kanalı Literatür Taraması 

Parasal aktarım mekanizması ile ilgili literatür para politikasının geliştirildiği dö-
nemden itibaren başlamıştır. Para politikalarının reel ekonomiyi faiz kanalı 
üzerinden etkilemesi neo-klasik sentez iktisadının merkezini oluşturan IS-LM 
analizinden yola çıkarak uzunca bir süre incelenmiştir (King, 2000: 52). Ana-
lizlerin genelinde para politikalarının reel değişkenleri kısa dönemde etkilediği, 
ancak uzun dönemde sadece fiyatları etkilediği kabul edilmiş ve birçok ampirik 
bulgularda da bu sonucu desteklemiştir (Leeper vd., 1996: 34).  
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Dayanıklı tüketim malı ve yatırım harcamalarının faiz duyarlılığına ilişkin 
görüşlerden oluşan geleneksel faiz kanalı, ekonomideki büyük dalgalanmaları 
yeterince açıklayamadığı için alternatif görüşlerin ortaya çıkmasına zemin 
hazırlamıştır (Bernanke ve Gertler,1995: 28). 

Borç piyasasının mükemmel bir etkinliğe sahip olduğu, getirisi yüksek projelere 
herkesin yatırım yapabildiği, finans kuruluşları ve işletmelerin borçlanma nok-
tasında herhangi bir sorunla karşılaşmadığı Modigliani-Miller (1958) teoremi, 
gerçek hayatta eksik rekabet koşullarının geçerli olduğu düşüncesinden ha-
reketle birçok eleştiriye maruz kalmıştır. Akerlof’ un asimetrik enformasyon 
koşullarında piyasa dengesinin nasıl saptığını analiz etmesinden sonra, finansal 
piyasalarda asimetrik enformasyonun neden olduğu olgular üzerine birçok 
çalışma yapılmıştır*. Geleneksel parasal aktarım kanalı olan faiz kanalının, 
genelde makroekonomideki özelde ise finansal piyasalardaki yeniliklere yeter-
ince açıklama getirememesi kredilere olan ilgiyi artırmıştır (Hallsten, 1999: 2).  

Kredi görüşüne göre, borç almak isteyenlerin yatırım projeleri hakkında borç 
verenlere göre daha fazla bilgiye sahip olması bankalara atfedilen önemi 
artırmıştır. Kredi kanalı geleneksel faiz oranı kanalının aksine bankalara finansal 
sistemde aktif bir rol vermiştir. Bankalar kredi dağıtımında borç verenlerden 
daha fazla bilgiye sahip olması bakımından ödünç fon piyasasında asimetrik en-
formasyon maliyetlerinin düşmesine olanak sağlamış ve parasal aktarım 
mekanizmasının işleyişinde kredi kanalının merkezinde yer almıştır (Bean, vd., 
2002: 18). Bu bağlamda makroekonomik olayların açıklanmasında kredi mali-
yetlerinin ve kredi bulunabilirliğinin önemini vurgulayarak kredi kanalını ön 
plana çıkaran ilk çalışma Bernanke ve Blinder tarafından yapılmıştır. Bernanke 
ve Blinder, uygulanan para politikaları karşısında bankaların menkul kıymet yer-
ine kredi arzını değiştirerek tepki vermesi durumunda aktarım kanalı olarak kre-
dilerin bağımsız bir rol oynayabileceğini belirtmişlerdir (Bernanke ve Blinder, 
1998: 435; Özçiçek, 2006: 258). Bu çalışmada aktifler arası aksak ikame var-
sayımı altında klasik IS-LM eğrisi bir mal ve kredi eğrisine dönüştürülmüştür. 
Modeldeki mal ve kredi eğrisi (CC eğrisi) finansal piyasalardan sağlanan krediler 
ile yatırım/tüketim harcamaları arasındaki bağlantıyı yansıtarak faiz oranı 
kanalı dışında kredi kanalının da para politikaları sonucunda reel ekonomiyi 
etkileyebildiği ifade edilmiştir (Aklan ve Nargeleçekenler, 2008: 120). 

Kredi kanalının faiz kanalına bir alternatif olmadığı ancak faiz kanalının etkile-
rini genişleten tamamlayıcı bir kanal olarak ele alınması gerektiği ifade 
edilmiştir (Bernanke ve Gertler, 1995: 28;  Peek ve Rosengrenn, 1995: 50; 
Worms, 2001: 1). Hubbard kredi kanalının faiz oranı kanalına bir alternatif 
oluşturduğuna dair mikro düzeyde daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğunu dile 
getirmiştir (Hubbard, 1995: 70-71). Bununla birlikte Cecchetti’ ye göre kredi 
kanalı tamamlayıcı bir kanal olarak değil alternatif bir parasal aktarım kanalı 
olarak düşünülmelidir (Cecchetti, 1995: 86). Kashyap, Stein ve Wilcox ise fi-
nansal kaynaklara yönelik talebin faiz oranı kanalından, bankaların finansal 
kaynak arzının ise kredi kanalından etkilendiğini belirtmişlerdir (Kashyap vd., 
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1993: 81). Ancak Walsh ve Wilcox’a göre banka kredilerinin miktarındaki toplam 
değişimin ne kadarının fon arzına yönelik değişimlerden, ne kadarının banka 
kredilerine yönelik taleplerdeki değişimlerinden oluştuğunu belirlemek hayli 
zordur (Walsh ve Wilcox, 1995: 86). 

Romer ve Romer son yıllardaki finansal serbestleşmeye işaret ederek, sıkı para 
politikaları karşısında bankaların, merkez bankalarından bağımsız başka yol-
larla kaynak bulabileceğini ve kredi arzı daralmasını telafi edebileceklerini ifade 
etmiştir (Romer ve Romer, 1990: 198; Morris ve Sellon, 1995: 68). Bernanke’ ye 
göre ise aktifler arası aksak ikame daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Çünkü bankalar 
hazine bonoları gibi aktifleri teminat gösterme ve yasal zorunlulukları yerine 
getirme gibi amaçlarla kullanırken, arz edilen kredileri getiri elde etmek için 
kullanırlar. Dolayısıyla bu iki aktifin ikame esnekliklerinin aynı olması mümkün 
değildir (Bernanke, 1993: 56). Kashyap, Stein ve Wilcox bankaların ölçeğine dik-
kati çekerek; sıkı para politikalarının neden olduğu kredi arzı daralmalarının 
etkilerini büyük ölçekli bankaların telafi edebileceğini, küçük ölçekli bankaların 
ise sermaye piyasaları aracılığıyla borçlanmasının önünde sınırlamalar olduğu 
için kredi arzlarının daralacağını ifade etmişlerdir (Kashyap ve Stein, 1995: 186; 
Gertler ve Gilchrist, 1994: 338). 

Kredi kanalının para politikaları karşısında etkili olabilmesi Meltzer tarafından 
iki koşula bağlanmıştır. İlki küçük ve orta ölçekli firmaların dış finansman 
sağlamada banka kredileri dışında alternatif kaynak imkânlarına sahip ol-
maması, ikincisi ise bankaların kredi arzı miktarındaki değişimi menkul kıymet 
ihracıyla telafi edebilme yeteneklerinin kısıtlı olmasıdır. Bu koşullar 
sağlanmadığı sürece para politikasıyla kredi arzı miktarı arasında anlamlı bir 
bağlantı kurmak mümkün olmayacaktır (Meltzer, 1995: 65). 

Kredi kanalının diğer alt kanalı olan bilanço kanalı, bankaların kredi verme 
yeteneklerinden çok firmaların kredibilitesini etkilediği için kredi kanalından 
daha geniş bir kanaldır ve geniş kredi kanalı (broad lending channel) olarak 
bilinmektedir (Hubbard, 1995: 70). Özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların 
parasal daralma durumunda firma net değerleri düşmekte ve asimetrik bilgi 
maliyetlerinden dolayı dış finansman primleri artmaktadır (Bernanke ve Gertler, 
1995: 35-36; Hubbard, 1995: 69). 

Değişen faiz oranları varlıklara olan talepte nispi farklılıklar meydana 
getirmektedir. Varlıklara ilişkin nispi talep farklılıkları, varlıkların fiyatlarını 
etkileyerek bu varlıklara sahip olan firmaların değerini değiştirmektedir. Bu an-
lamda düşünüldüğünde bilanço kanalında varlık fiyatları etkisi de görülmektedir 
(Kuttner ve Mosser, 2002: 17). 

Kredi kanalının etkinliğine ilişkin yapılan çalışmalarda elde edilen bulguların 
çeşitlilik arz etmesi ülkelerin finansal yapısından ve bankacılık sektöründen 
kaynaklanmaktadır. Çalışmalarda tercih edilen değişkenlerin farklı olması, aynı 
ülke için yapılmış çalışmalarda bile yorum farklılıklarına neden olabilmektedir. 
Bununla birlikte, hükümetlerin finansal piyasalara müdahaleleri, ekonomil-
erdeki fiyatların esneklik ve katılık düzeyi, finansal sistemdeki derinlik ve reka-
bet, finansal sözleşmelerdeki vade yapıları, sermaye kontrollerinin boyutu ve dö-
viz kuru rejimleri de kredi kanalının etkinliğini etkileyen unsurlardandır. 
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Literatürde kredi kanalının çalıştığına dair ampirik sonuçlar elde edilirken, 
çalışmadığına dair sonuçlar da mevcuttur. 

Bernanke ve Blinder (1992), VAR yöntemiyle yaptıkları çalışmada 1959:01-
1989:12 dönemi için ABD’ de kredi kanalının işleyişini test etmişlerdir. Parasal 
daralma durumunda bankaların, kısa vadede mevduatlarındaki azalmayı telafi 
etmek için menkul kıymet sattıklarını; uzun vadede ise kredi arzlarını daral-
ttıklarını gözlemlemişlerdir. Böylece para politikalarını ölçmede federal faiz 
oranının önemli bir parametre olmasıyla birlikte parasal aktarım mekaniz-
masının banka kredileri kanalıyla işlediği sonucuna ulaşmışlardır. Kashyap vd. 
(1993) de Bernanke ve Blinder (1992)’ in bulgularına paralel olarak, sıkı para 
politikası sürecinde firmaların dış finansman bileşiminde yer alan finansman 
bonosu paylarının arttığını, banka kredisi paylarının ise düştüğünü belirterek 
kredi kanalının parasal aktarım mekanizmasında işlediği sonucuna ulaşmıştır. 
Daha sonra Kashyap ve Stein (2000), para politikalarının, bankalar üzerindeki 
bireysel etkisini araştırmak amacıyla 1976: Ç1-1993:Ç2 döneminde ABD’ deki 
sigortalı bütün ticari bankaları gözlemlemiştir. Bankalara ilişkin çeyrek yıllık 
verilerin kullandığı çalışmada yaklaşık bir milyon gözlem bulunmaktadır. 
Likiditenin, menkul kıymetlerin varlıklara oranı olarak tanımlandığı çalışmada, 
likiditesi düşük küçük bankalarda kredi kanalının daha etkin işlediği sonucuna 
ulaşılmıştır. Banka kredi kanalının işlediği bulgusuna ulaşılan bir diğer çalışma 
da Kishan ve Opelia (2000) tarafından yapılmıştır. Çalışmada, 1980:Ç1-1995Ç4 
döneminde ABD’ deki 13.042 adet sigortalı ticari bankanın bilançoları, aktif 
büyüklüklerine ve sermaye yeterlilik oranlarına göre sınıflandırılarak 
incelenmiştir. Daraltıcı para şoku karşısında, sermaye yeterliliği (finansal 
kaldıraç) küçük olan bankaların dış kaynak sağlamada yaşadığı zorluklardan 
dolayı daha çok etkilendiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Romer ve Romer (1993), olaya dayalı yaklaşım yöntemiyle (narrative approach) 
ABD için belirlediği 9 parasal daralma döneminde banka kredilerindeki dal-
galanmaların nedenini kredi kanalının etkinliğine değil, FED’ in doğrudan kredi 
kontrol politikalarına bağlamıştır. Bu politikaların firmaların dış finansman 
bileşimini etkilediği kabul edilse de parasal aktarımda etkin bir kredi kanalı ka-
bul etmeyi zorunlu kılmadığını belirtmişlerdir. Oliner ve Rudebusch (1996), 
1958:4-1992:4 döneminde ABD’ deki 7000’ den fazla imalat şirket için 3’ er aylık 
veriler kullanarak şirketleri büyüklüklerine göre tasniflemiş ve para politikaları 
karşısında tepkilerini VAR yöntemiyle incelemiştir. Çalışmadaki bulgulara göre, 
para politikası uygulamaları karşısında firma büyüklüğünün dış finansman 
bileşiminde önemli bir farklılık yaratmadığının tespit edilmesi, parasal aktarım 
mekanizmasında banka kredi kanalının etkili olmadığı şeklinde değer-
lendirilirken,  bilanço kanalının küçük firmalarda daha etkili olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

ABD dışında çeşitli ülkelerde de kredi kanalı hakkında çalışmalar mevcuttur. 
Holtemöller (2003), VAR yöntemiyle 1975-1998 dönemi için Almanya’ da banka 
kredi kanalının ve bilanço kanalının etkinliğini ayrı ayrı analiz etmiştir. Elde 
ettiği bulgulara göre Almanya’ da hem banka kredi kanalı hem de bilanço kanalı 
çalışmaktadır. Yine Almanya için yapılan bir çalışma da Hülsewig vd. (2006)’ ne 
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aittir. 1991:Ç1-2003:Ç2 dönemine ilişkin 6 değişkenle kredi kanalı VAR yöntem-
iyle test edilmiş ve etkin bir kredi kanalı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bondt 
(2004), 1991:1-2001:6 dönemini kapsayan sürede Euro bölgesi için bilanço 
kanalını VAR yöntemiyle test etmiştir. Parasal daralma durumunda, kısa vadeli 
değişken faizle borçlanan firmaların nakit akımlarında ve kredibilitelerinde 
olumsuz etkileri gözlemleyen Bondt, bilanço kanalının işlediğini belirtmiştir. 
Hung ve Pfau (2009), Vietnam’ da 1996:Ç2-2005:Ç4 dönemi için parasal aktarım 
mekanizmasını VAR yöntemiyle incelemişlerdir. Çalışmadaki bulgulara göre 
kredi ve döviz kuru kanalının faiz oranı kanalından daha etkin olduğu ifade 
edilmiştir. Kore Merkez Bankasının (1998) yaptığı çalışmada küçük ve orta 
ölçekteki bankaların daraltıcı para politikası karşısında en büyük 6 bankaya göre 
kredi hacimlerinin oransal olarak daha çok küçüldüğü gözlemlenmiş ve bu sonuç 
kredi kanalının işlediği şeklinde yorumlanmıştır. Iturriaga (2000) VAR yöntemi-
yle 20 OECD ülkesi için yaptığı çalışmada banka kredi kanalının çalıştığına dair 
bulgular elde etmiştir. 

Türkiye’ de de kredi kanalı üzerine yapılmış çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bu 
çalışmaların bulguları da kredi kanalının parasal aktarım mekanizmasındaki 
rolünün büyük ve sınırlı olması şeklinde farklılıklar arz etmektedir. Gündüz 
(2001), Bernake ve Blinder (1992)’ in çalışmasına benzer bir çalışma yapmıştır. 
1986:1-1998:10 dönemini kapsayan sürede Türkiye’ deki kredi kanalının para-
sal aktarım mekanizmasındaki rolü VAR yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmada, 
daraltıcı para politikası uygulamasının ardından banka kredileriyle birlikte men-
kul kıymetlerin de ciddi boyutlarda azalması kredi kanalının parasal aktarım 
mekanizmasındaki rolünün zayıf olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

1988-1999 dönemi için Türkiye’ deki 58 ticari bankanın yıllık bilançolarını 
inceleyen Çavuşoğlu (2002), dinamik panel veri analizi yöntemini kullandığı 
çalışmasında kredi kanalının etkinliğini araştırmıştır. Zorunlu karşılık oranının 
açıklayıcı değişken, banka kredi arzının ise bağımlı değişken olarak kullanıldığı 
analizde iki değişken arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Para poli-
tikalarına verilen tepkinin farklı banka ölçeklerine göre değişiklik göstere-
bileceği ihtimali üzerine, toplam aktif büyüklüğü değişkeninin de eklendiği alter-
natif modeller test edilmiş ancak çalışmanın genel bulgularını etkilememiştir. 

Çiçek (2005), 1995-2003 dönemi parasal aktarım mekanizmasını VAR yöntemi-
yle analiz ederek banka kredilerinin üretimi arttırdığı ancak para politikalarının 
etkinliğini zayıflattığı sonucuna ulaşmıştır. Bununla birlikte banka kredilerinin 
hasıladaki değişimleri açıklamada yetersiz kalması, firmaların banka kredilerine 
bağımlı olmasıyla açıklanmaktadır. Bu bulgular Çavuşoğlu (2002)’ nun bulgu-
larıyla örtüşmektedir. 

Şengönül ve Thorbecke (2005) ise çalışmalarında 1997:1-2006:6 dönemi için 
Türkiye’ deki kamu, özel sektör ve yabancı ticari bankaların içinde bulunduğu 60 
adet bankaya ait 3240 aylık veri setiyle kredi kanalının etkinliğini bankaların 
likidite seviyesi çerçevesinde ele almıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre 
likiditesi yüksek bankaların daraltıcı para politikaları karşısında kredi stoklarını 
korumak için menkul kıymet ve nakit stoklarını azalttığını; likiditesi düşük 
bankaların ise likidite seviyelerinin azalmaması ya da aynı kalması için kredi 
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arzını kıstıkları gözlemlenmiştir. Çalışmada, etkin kredi kanalının olduğu du-
rumda likiditesi düşük bankaların, likiditesi yüksek bankalara göre parasal 
şoklardan daha çok etkileneceği ifade edilmiştir. 

Öztürkler ve Çermikli (2007), çalışmalarında parasal şok ile banka reel kredi 
arzını ve banka reel kredi arzı ile sanayi üretimi arasındaki ilişkiyi 1990-2006 
dönemini kapsayan sürede aylık verileri kullanarak VAR yöntemiyle test 
etmiştir. Çalışmanın ampirik bulgularına göre para politikası şoklarından reel 
kredi arzlarına tek yönlü bir nedensellik ortaya çıkmış ve interbank faiz oran-
larının yükselmesi reel kredi arzını daraltmıştır. Kredi arzının eski düzeyine dö-
nmesi ise iki çeyrek yıl sürmüştür. Bunula birlikte reel kredi arzı ile sanayi 
üretimi arasındaki ilişki çift yönlü olarak tespit edilmiştir. Yani reel büyüme 
karşısında merkez banasının kredi talebindeki artışa bankaların cevap vermesi 
için faiz oranlarını politika aracı olarak kullanabileceği ifade edilmiştir. 

Cengiz ve Duman (2008), 1990:1-2006:9 dönemi için aylık veriler kullanarak 
201 gözlem dâhilinde VAR yöntemini kullandıkları çalışmada faiz oranlarının 
kredi arzı üzerinde negatif etkisi olduğunu tespit etmişler ve Öztürkler ve Çermi-
kli (2007)’ nin bulgularıyla aynı doğrultuda sonuçlar elde etmişlerdir. Parasal 
daralmaya, bankaların kredi arzlarını daraltarak tepki vermesi ve kredi arzıyla 
üretimin hemen hemen eşanlı olarak daralması, kredi kanalının çalıştığı şeklinde 
yorumlanmıştır.  

Peker ve Canbazoğlu (2011), Türkiye’ de banka kredi kanalının etkinliğini 
1990:1-2008:11 dönemi için aylık veriler kullanarak VAR metodu yardımıyla 
test etmiştir. Çalışmada para politikası değişkeni olarak gecelik faiz oranları 
seçildiğinde kredi kanalının etkinliği zayıf kalırken, para politikası değişkeni 
olarak M2 para arzı seçildiğinde ise kredi kanalının etkin çalıştığına dair önemli 
bulgular elde edilmiştir. Böylece Merkez Bankasının para arzını kontrol etmesi 
durumunda banka kredi kanalı üzerinden hâsıla ve fiyatları daha kolay 
yönlendirebileceği belirtilmiştir. 

Yurtdışında olduğu gibi Türkiye’ de de kredi kanalının etkinliği hem makro hem 
de mikro veriler kullanılarak çeşitli ekonometrik yöntemlerle test edilmiş ve 
birbiriyle tutarsız bulgulara ulaşılmıştır. Bunun altında yatan temel neden ise 
kredi kanalının etkinliği analiz edilirken arz ve talep yönlü etkilerin ayrıştırıla-
mamasıdır.  

3.VERİ SETİ ve EKONOMETRİK YÖNTEM 

Çalışmada, 2003:1-2016:12 dönemindeki aylık veriler temelinde VAR modeli 
kullanılarak parasal aktarım mekanizmasının banka kredileri kanalının işlerliği 
sorgulanmaktadır. Çalışmada fiyat seviyesi, tüketici fiyat endeksi; toplam hâsıla 
ise sanayi üretim endeksi tarafından temsil edilmektedir. Faiz oranı (TCMB poli-
tika faizini temsilen) için Borsa İstanbul Repo ve Ters Repo Piyasası gecelik repo 
oranı kullanılmıştır. Para arzı göstergesi olarak geniş tanımlı para arzı M2, kredi 
için mevduat bankaları tarafından kullandırılan Türk lirası ve Yabancı Para kredi 
toplamları kullanılmıştır. Nominal serilerin reel hale getirilmesi için 2003 bazlı 
TÜFE endeksi kullanılmıştır. Tüm seriler (faiz oranı hariç) doğal logaritmik dö-
nüşüme tabi tutulmuştur. Sanayi üretim endeksi ve tüketici fiyat endeksi ser-
ilerindeki mevsimsellik X12-ARIMA yöntemine göre mevsimsellikten 
arındırılmıştır. Veriler, TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, Türkiye İstatistik 
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Kurumu, Eurostat ve IMF International Financial Statistics’den karşılaştırmalı 
olarak elde edilmiştir. Ekonometrik testler için Eviews paket programı 
kullanılmıştır.  

Çalışmada değişkenler arasındaki dinamik ilişki VAR modeline dayalı olarak 
etki-tepki, varyans ayrıştırma ve VAR temelindeki Granger nedensellik testleri 
kullanılarak incelenmiştir. VAR analizine geçmeden önce verilerdeki birim 
kökün varlığı Geliştirilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testinin yanı sıra, özel-
likle 2008 küresel finansal krizin etkilerini derinden hisseden Türkiye 
ekonomisinde Zivot ve Andrews (1992) tarafından önerilen ve içsel yapısal 
kırılmalara olanak tanıyan birim kök testi yardımıyla incelenmektedir. 
Çalışmada ikinci aşamada Sims (1980) tarafından önerilen VAR modeli 
kullanılmaktadır. Sims (1980) eşanlı denklem sistemlerindeki önsel bilgiye 
dayalı olarak içsel ve dışsal değişken ayrımını eleştirerek, makroekonomik mod-
ellerin tahmininde tüm değişkenlerin içsel olarak ele alındığı VAR modellerinin 
uygun olacağını ileri sürmüştür. Stock and Watson (2001) VAR modelinin 
karmaşık yapısı nedeniyle modelden elde edilen katsayıların kullanılama-
yacağını, bunun yerine modele bağlı etki-tepki, varyans ayrıştırma ve VAR 
temelindeki nedensellik sonuçlarının daha anlamlı olduğunu ifade etmektedir.   

4.AMPİRİK ANALİZ 

VAR modeli için serilerin durağan olması gerekmektedir. Serilerin durağan ol-
maması durumunda nedensellik ilişkisi zamana bağlı olarak değişebilecektir 
(Granger, 1969). Serilerin durağanlığı ADF ve yapısal kırılmayı dikkate alan Zi-
vot-Andrews birim kök testleri yardımıyla incelenmiştir. ADF bulguları Tablo 
1’de sunulmaktadır. Seriler hem düzey hem de birinci farkları için analiz 
edilmiştir. ADF birim kök testi sonuçları, faiz ve kredi değişkenlerinin düzey 
değerlerinde durağan olduğunu gösterirken, diğer tüm değişkenlerin birinci 
farklarında durağan olduğunu göstermektedir. 

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları 
Değişkenler            ADF (Sabitli)         ADF (Sabitli ve Trendli) 

Düzey I. Fark Düzey I. Fark 
Faiz -4.85***   -4.26***   

Kredi -3.13**   -3.22**   

M1 -1.90  -16.75***  -2.12  -16.84***  

M2 -2.50  -13.27***  -1.64  -13.56***  

Mevduat -1.88  -4.16***  -2.20  -4.48***  

M.K. -1.08  -9.67***  -2.79* -9.80***  

S.Ü.E -1.55  -4.53***  -2.56  -4.57***  

Tüfe -1.25  -6.07***  -1.98  -6.18***  

Not: *, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyindeki anlamlılık seviyelerini ifade etmektedir. 

Perron (1989) ADF birim kök testinin yapısal kırılmaları dikkate almadığı için, 
birim kökün varlığına yönelik yokluk hipotezinin reddedilememesi eğilimine sa-
hip olduğunu ileri sürmüştür. Bu nedenle değişkenlere Zivot-Andrews birim kök 
testi uygulanmıştır. Test sonuçları tablo 2’de sunulmaktadır. Sonuçlara göre, faiz 
ve M2 değişkeninin tek yapısal kırılmalı olarak durağan olduğu tespit edilmiştir. 
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Bu nedenle ilgili değişkenler yapısal kırılmadan arındırıldıktan sonraki düzey 
değerleri kullanılarak VAR modeline dâhil edilmiştir.*  

Tablo 2. Zivot ve Andrews (ZA) Birim Kök Testi Sonuçları 
Değişkenler            ADF (Sabitli)         ADF (Sabitli ve Trendli) 

Düzey I. Fark Düzey I. Fark 
Faiz -4.85***   -4.26***   

Kredi -3.13**   -3.22**   

M1 -1.90  -16.75***  -2.12  -16.84***  

M2 -2.50  -13.27***  -1.64  -13.56***  

Mevduat -1.88  -4.16***  -2.20  -4.48***  

M.K. -1.08  -9.67***  -2.79* -9.80***  

S.Ü.E -1.55  -4.53***  -2.56  -4.57***  

Tüfe -1.25  -6.07***  -1.98  -6.18***  

Not: *, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyindeki anlamlılık seviyelerini ifade etmektedir. Model A 
sabitte kırılmayı, Model C ise sabitte ve trendde kırılmayı göstermektedir.  %1 anlam düzeyinde kritik 
değerler sırasıyla Model A için (-5.34), Model C için (-5.57)’ dir ve istatistiksel olarak anlamlı olan istatistik 
değerleri (***) ile gösterilmiştir. %5 anlam düzeyinde kritik değerler sırasıyla Model A için (-4.93), Model 
C için (-5.08)’ dir ve istatistiksel olarak anlamlı olan istatistik değerleri (**) ile gösterilmiştir. %10 anlam 
düzeyinde kritik değerler sırasıyla Model A için (-4.58), Model C için(-4.82)’ dir ve istatistiksel olarak an-
lamlı olan istatistik değerleri (*) ile gösterilmiştir. 

Birim kök içerdikleri tespit edilen diğer tüm değişkenlerin (kredi, menkul 
kıymet, mevduat, tüketici fiyat endeksi, sanayi üretim endeksi) birinci farkları 
alınarak yeniden Zivot-Andrews birim kök testine tabi tutulmuştur. Sonuçlar 
(Tablo 3), değişkenlerin fark serilerinin birim kök içermediklerini, birinci 
farklarında durağan olduklarını göstermektedir. 

Tablo 3. Birinci Farklarda Zivot ve Andrews (ZA) Birim Kök Testi Sonuçları 
Değişkenler MODEL A MODELC 

Kırılma Dönemi Test İstatistiği Kırılma Dönemi Test İstatistiği 
Kredi 2010M03 -5.45*** 2010M02 -6.007831*** 

Mevduat 2013M05 -4.86 * 2006M06 -4.939426* 

M.K. 2006M03 -9.56*** 2006M03 -10.95577*** 

S.Ü.E 2009M06 -5.30 ** 2009M06 -5.885522*** 

Tüfe 2008M12 -7.04 *** 2008M12 -7.003957*** 

Not: *, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyindeki anlamlılık seviyelerini ifade etmektedir. Model A 
sabitte kırılmayı, Model C ise sabitte ve trendde kırılmayı göstermektedir.  %1 anlam düzeyinde kritik 
değerler sırasıyla Model A için (-5.34), Model C için (-5.57)’ dir ve istatistiksel olarak anlamlı olan istatistik 
değerleri (***) ile gösterilmiştir. %5 anlam düzeyinde kritik değerler sırasıyla Model A için (-4.93), Model 
C için (-5.08)’ dir ve istatistiksel olarak anlamlı olan istatistik değerleri (**) ile gösterilmiştir. %10 anlam 
düzeyinde kritik değerler sırasıyla Model A için (-4.58), Model C için(-4.82)’ dir ve istatistiksel olarak an-
lamlı olan istatistik değerleri (*) ile gösterilmiştir. 

Birim kök testlerine ilişkin bulgular değerlendirildiğinde, faiz ve m2 değişkenleri 
yapısal kırılmadan arındırılarak seviye değerleri ile modele dâhil edilirken, 
kredi, menkul kıymet, mevduat, tüketici fiyat endeksi ve sanayi üretim endeksi 
değişkenlerine ilişkin durağan fark serileri kullanılmıştır.  

                                                           
* Yapısal kırılmadan arındırılan faiz ve M2 değişkenlerine seviye değerlerinde ADF birim kök testi uygu-
lanmış ve serilerin seviye değerlerinde birim kök içermediği tespit edilmiştir.  
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VAR modeli gecikme uzunluğuna duyarlı bir analizdir. Bu nedenle VAR modeline 
ilişkin optimal gecikme uzunluğu VAR modelinin istikrar koşullarını sağlayan 2 
gecikme olarak seçilmiştir.* VAR(2) modeli tahmin edilerek VAR modeline dayalı 
olarak değişkenler arasındaki ilişkileri daha ayrıntılı olarak incelemek için etki-
tepki, varyans ayrıştırma ve Granger nedensellik analizleri uygulanmıştır. 

Tablo 4. Gecikme Uzunluğu Test Sonuçları 
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  990.7875 NA   9.96e-15 -12.37469 -12.23958 -12.31982 

1  1817.063  1569.404  5.66e-19 -22.15174  -21.07087*  -21.71281* 

2  1893.453   138.3656*   4.02e-19*  -22.49626* -20.46962 -21.67327 

3  1931.123  64.91661  4.68e-19 -22.35375 -19.38135 -21.14669 
4  1958.784  45.23198  6.22e-19 -22.08534 -18.16718 -20.49421 

5  1995.651  57.03852  7.44e-19 -21.93271 -17.06879 -19.95753 

6  2036.890  60.17314  8.55e-19 -21.83509 -16.02541 -19.47584 

7  2073.311  49.93508  1.06e-18 -21.67686 -14.92141 -18.93355 
8  2108.495  45.14199  1.37e-18 -21.50308 -13.80187 -18.37570 
       
       

* Kriterler tarafından belirlenen gecikme seviyesini göstermektedir 

Aşağıdaki Şekil 1’ de tahmin edilen modelin AR karakteristik polinomun ters 
köklerinin birim çember içerisindeki konumu, modelin durağanlığında sorun 
olmadığını göstermiştir. Ayrıca Şekil 1’ e göre hiçbir modulus değeri birden 
büyük değildir. Böylece VAR modelinin istikrar koşulu sağlanmaktadır.   

                                                           
* VAR modeline ilişkin gecikme uzunluğu Akaike bilgi kriteri (AIC), olabilirlik oranı test istatistiği (LR) ve 
nihai öngörü hatası (FPE) tarafından 2 olarak belirtilirken, Schwarz bilgi kriteri (SC) ve Hannan-Quinn 
bilgi kriterleri tarafından 1 olduğu belirtilmektedir. Ancak VAR modeli 1 gecikme için istikrar koşullarını 
sağlayamadığı için gecikme sayısı 2 olarak seçilerek modele devam edilmiştir.  
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Şekil 1. AR Karakteristik Ters Polinom Köklerinin Birim Çember İçerisindeki 
Konumu 
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Etki-tepki analizi, VAR modeli hatalarının cari değerlerine verilen bir birimlik 
şoka karşılık olarak modeldeki bütün değişkenlerin cari ve gelecek değerlerinin 
verdiği tepkiyi göstermektedir. Zaman serisi modellerinde şokları temsil etmek 
için genellikle hata terimleri kullanılmaktadır.  VAR modelindeki karmaşık yapı 
nedeniyle, VAR modeli parametrelerinin doğrudan yorumu çok anlamlı ol-
mamaktadır. Bundan ötürü nedensellik, etki-tepki ve varyans ayrıştırma ana-
lizlerinden bir takım bilgi ve sonuçlar elde edilebilmektedir (Stock and Watson, 
2001: 104). Etki-tepki fonksiyonlarıyla şokların değişkenler üzerindeki etkisini 
ve değişkenlerin şoklara gösterdiği tepkinin ne yönde olduğu dönemsel olarak 
araştırılabilmektedir (Tarı, 2010: 435). 

Etki-tepki fonksiyonlarıyla kredi kanalını analiz ederken, teorideki kredi kanalı 
aktarımı aşamalarına uygun şekilde, para politikasını temsilen faiz oranına ver-
ilen bir birim şok karşısında mevduat, kredi ve menkul kıymet değişkenlerinin 
tepkileri incelenecektir. 

Para politikası şoku ilk aşamada banka bilanço kalemleri olan mevduat, kredi ve 
menkul kıymetleri etkilemektedir. Faiz oranına verilen bir birim şok yani daral-
tıcı para politikası kredi kanalı etkinliği açısından teorik beklentilere paralel bir 
şekilde banka mevduat ve kredilerinde azalış, menkul kıymetlerde ise bir artışla 
sonuçlanmıştır. Taş vd. (2012)’ nin ve Erdoğan ve Beşballı (2009)’ un çalışma-
larında olduğu gibi banka bilanço kalemleri içerisinde faiz şokuna en fazla tepki 
veren değişken menkul kıymetler olmuştur. Faiz şokuna karşı menkul kıymet ve 
kredi değişkenlerinin farklı yönde tepkiler vermesi, yani birbirlerini tam ikame 
edememeleri literatürdeki paracı ve kredici görüşten ikincisinin tezini destekler 
niteliktedir. Zira paracı görüşe göre menkul kıymet ve krediler birbirlerini tam 
ikame ettiği için faiz şokuna karşı iki aktifinde aynı tepkiyi vermeleri gerek-
mektedir. Ayrıca kredi ve mevduatın faiz şokuna verdikleri tepkiler 
karşılaştırıldığında Cengiz ve Duman (2008) çalışmasının sonuçlarına benzer 
şekilde kredi tepkisinin mevduat tepkisinden daha büyük olduğu ortaya 
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çıkmıştır. Bu sonuç kredi büyüklüğünün parasal büyüklükten daha önemli 
olduğu anlamına gelmektedir. Elde edilen bulgular kredi kanalının parasal 
aktarım mekanizması içinde kısmen geçerli olduğu ve etkin kredi kanalı hipo-
teziyle de kısmen tutarlı olduğunu göstermektedir. 

Para politikası şoku ikinci aşamada yani banka bilanço kalemlerini etkiledikten 
sonra sanayi üretim endeksi ve tüketici fiyatı endeksini etkilemektedir. Sanayi 
üretim endeksi ile banka kredilerinin faiz şokuna karşı benzer yönde yakın 
gecikmelerle tepki vermeleri firmaların banka kredilerine bağlı olduğunu 
göstermektedir. Faiz oranlarının artması kredinin fiyatı dışında alternatif fon 
kaynaklarının da maliyetini arttırmaktadır. Böyle bir durumda firmalar için 
üretim yapmak daha maliyetli olmasından dolayı çıktı miktarı azalmakta ve sa-
nayi üretim endeksi düşmektedir. Etki-tepki fonksiyonları incelendiğinde firma-
ların banka kredilerine bağımlı olduğunu söylemek mümkündür. 

Tüketici fiyatı endeksinin faiz şokuna karşı az da olsa artarak tepki vermiştir. Ar-
tan faiz oranı daraltıcı para politikası olarak düşünüldüğünde fiyat endeksinin 
artması değil düşmesi beklenmektedir. Teorik yaklaşımla tutarsızlık gösteren bu 
duruma maliyet enflasyonu, yüksek derecede dolarize olmuş bir ekonominin 
etkinlik derecesi gibi nedenlerin yanında özellikle uzun süre yüksek enflasyon-
dan kurtulamayan ülkelerde kronik olarak enflasyon beklentilerindeki 
yüksekliğin böyle bir sonucu ortaya çıkardığı dile getirilmektedir (Taş vd.; 2012: 
69). 

Tablo 5. Makro Değişkenlerin Etki-Tepki Sonuçları 
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Modelde yer alan değişkenler arasındaki karşılıklı nedensellik ilişkilerini 
incelemek için Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Testin sonuçlarına göre 
krediden faize ve faizden krediye iki yönlü  Granger nedensellik  bulunmuştur. 
Mevduatlar ve M2 para arzı arasında da çift yönlü nedensel bir ilişki ortaya 
çıkmıştır. Sanayi üretim endeksinden tüketici fiyatı endeksine ve kredilerden sa-
nayi üretim endeksine tek yönlü nedensellik ilişkisinin olması etki-tepki ana-
lizinin bulgularını destekler niteliktedir.* 

5.SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Bu çalışma Türkiye’ de 2003:1-2016:12 dönemine ilişkin banka kredi kanalının 
geçerliliğini ve etkin kredi kanalı hipoteziyle tutarlılığını araştırmaktadır. Mod-
elde ele alınan değişkenler makro büyüklüklerden seçildiği için mikro değişken-
lere ait farklılıkların yansıtılmadığı düşünülerek değerlendirilmelidir. 

Çalışmadaki ekonometrik bulgulara göre daraltıcı bir para politikası karşısında 
kredi kanalının etkinliği beklentisiyle tutarlı olarak kredilerde azalma meydana 
gelmiş ve menkul kıymet stoğunda artış gözlemlenmiştir. Bu sonuç menkul 
kıymet ve kredilerin birbirlerini tam ikame etmediğini ve kredi görüşünün te-
zini desteklediğini göstermektedir. 

Banka kredilerinin faiz şokuna mevduatlardan daha büyük bir tepki göstermesi 
kredi büyüklüğünün parasal büyüklükten daha çok önemli olduğunu 
göstermektedir. 

Banka kredilerinin ve sanayi üretim endeksinin para politikasına verdiği 
tepkilerin aynı yönlü ve yakın gecikmelerle gerçekleşmesi, Türkiye’ deki firma-
ların banka kredilerine bağımlı olmasını açıklaması bakımından önemlidir. 
Ayrıca varyans ayrıştırma sonuçlarına göre sanayi üretim endeksindeki etkinin 
en çok krediler tarafından açıklanmış olması para politikalarının reel ekonomiyi 
açıklaması bakımından önemli bir gösterge olarak kullanılabilir. 

Türkiye’ kredi kanalının etkinliğini arttıran bir unsur olarak banka dışı finansal 
kesimin olmayışı önemlidir. Ancak kredi kanalının etkinliğini azaltan faktörler 
de mevcuttur. Bunların içinde özellikle dikkat çeken faktör devletin bankalar-
dan borçlanmasıdır. Bir bakıma özellikle kamu bankalarının hazineyi finanse et-
mesidir. Devlet iç borç stokunun en büyük alıcısının bankalar olması kredilerin 

                                                           
* Granger nedensellik analizine ilişkin tablo ektedir. 
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menkul kıymetlerle telafi edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu durumda 
bankaların kullandırılabilir fonları kamu kesimine aktarıldığı için, kredi 
kanalının etkinliği azalmaktadır.  

Analizler sonucunda parasal aktarım mekanizması kanallarından banka kredi 
kanalının etkinliğinin arttırılabilmesi için hazinenin iç borç stoğunu azaltması 
gerektiği ortaya çıkmaktadır. Mali baskınlığa sebep olan koşullara dikkat etmek 
gerekmektedir. Bunun yanında bankalar arasındaki rekabet ortamı iyileştirmek 
için kamu bankalarının payının toplam bankacılık sektöründeki payı 
azaltılmalıdır. Kredi kanalının etkinliğini azaltan menkul kıymetlerin getirisinin 
azaltılması gerekmektedir. Özellikle devlet iç borçlanma senetleri gibi risksiz 
menkul kıymetlerin riskli alternatiflerine göre faiz oranı azaltılmalıdır. 
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TUFE  8.301089  0.0158 

SUE  3.148280  0.2072 

KREDI  6.065389  0.0482 

MEVDUAT  0.112491  0.9453 

MEN. KY.  5.918792  0.0519 

M2  0.338862  0.8441 

 

Bağımlı Değişken: Mevduat 

 Ki-Kare Olasılık 

TUFE  9.255018  0.0098 

SUE  0.154727  0.9256 

KREDI  1.215732  0.5445 

FAIZ  2.703540  0.2588 

MEN. KY.  0.396771  0.8201 

M2  4.983272  0.0828 

 

Bağımlı Değişken: Menkul Kıymet 

 Ki-Kare Olasılık 

TUFE  3.846817  0.1461 

SUE  3.215075  0.2004 

KREDI  1.977888  0.3720 

FAIZ  6.631354  0.0363 

MEVDUAT  3.520971  0.1720 

M2  0.401098  0.8183 

 

Bağımlı Değişken: M2 

 Ki-Kare Olasılık 

TUFE  2.223213  0.3290 

SUE  1.200177  0.5488 

KREDI  1.021729  0.6000 

FAIZ  1.104493  0.5757 

MEVDUAT  7.286833  0.0262 

MEN. KY.  4.443419  0.1084 
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CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET VE EKONOMİK 
BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE NEDENSELLİK ANALİZİ 

Yrd. Doç. Dr. Rabia AKTAŞ ŞENKARDEŞLER* 

 

ÖZET 

Çalışmanın amacı Türkiye’nin dış ticareti ile ekonomik büyümesi arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymaktır. Analizlerde 1923-2016 dönemi Türkiye ekonomisine 
ait ithalat, ihracat ve gayri safi yurt içi hâsıla verileri kullanılmıştır. Ampirik 
incelemede nedensellik testlerinden faydalanılmıştır. Çalışmadan elde edilen 
sonuç, ithalata dayalı ekonomik büyümenin varlığıdır. 

Anahtar Kelimeler: ithalat, ihracat, ekonomik büyüme, nedensellik 

ABSTRACT 

The aim of the study is to reveal the relationship between Turkey's foreign trade 
and economic growth. In the analyzes, import, export and gross domestic prod-
uct data of 1923-2016 period of Turkish economy were used. For empirical ex-
amination has been benefited from causality tests. The result of the study is the 
existence of import-led economic growth. 

Key Words: import, export, economic growth, causality 

1.GİRİŞ 

Her ülkenin temel makroekonomik hedeflerinden birisi olan ekonomik büyüme 
gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYİH)’da meydana gelen artış oranıyla ölçülmektedir. 
GSYİH, harcama yöntemiyle hesaplandığında tüketim harcamaları, yatırım har-
camaları, kamu harcamaları ve net ihracatın toplamlarından oluşmaktadır. 
Kısaca bu unsurlardaki artış GSYİH’yı arttırarak ekonomik büyümeye katkı 
sağlayacaktır. Klasik iktisatçılar bu unsurlar içerisinden büyümenin motoru 
olarak dış ticarete dikkat çekmişler ve ihracatın büyümeyi arttıracağını savun-
muşlardır. 

İhracat, ithalat ve ekonomik büyüme arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. Bu 
etkileşimin yönünü ölçmek için aşağıdaki hipotezler sınanabilir. 

İhracata dayalı büyüme 

İthalata dayalı büyüme 

Büyümeye dayalı ihracat 

Büyümeye dayalı ithalat 

İhracata dayalı ithalat 

İthalata dayalı ihracat 

Teorik olarak hangi hipotezin kabul edileceği incelenen ülkeye, döneme ve 
izlenen dış ticaret politikalarına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu sebeple 

                                                           
* Yalova Üniversitesi  rabia.senkardesler@yalova.edu.tr  
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dış ticaret - ekonomik büyüme ilişkisinin teorik olmaktan çok ampirik bir sorun 
olduğunu söylemek mümkündür. 

Türkiye’de 24 Ocak 1980 Kararları ile ithalat ve ihracatın serbestleşmesi ön-
görülerek dışa açılma süreci başlamıştır. İthal ikâmesi politikası terk edilerek ih-
racata yönelik sanayileşme politikası benimsenmiştir (Karluk,2005:497). Bu 
çalışmada Türkiye’nin 1980-2016 dönemine ait ihracat, ithalat ve GSYİH veriler-
ine dayanarak “ihracata dayalı büyüme” hipotezi sınanacaktır. Bu amaçla dış ti-
caret ve ekonomik büyüme arasında bir ilişkinin varlığı ampirik olarak 
araştırılacak, ilişki tespit edilirse ilişkinin yönü Granger Nedensellik Testi 
kullanılarak belirlenecektir. 

Çalışmanın ilk bölümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılı olan 1923 tari-
hinden ihracata yönelik sanayileşme politikasının benimsendiği 1980 yılına ka-
dar olan dış ticaret – büyüme ilişkisi uygulanan dış ticaret politikaları 
çerçevesinde özetlenmeye çalışılacaktır. Dış ticaret – büyüme ilişkisini Türkiye 
örneği üzerinden inceleyen çalışmalar literatür özeti olarak verildikten sonra bu 
çalışmanın ampirik sonuçları sunulacaktır. Son bölümde ise araştırmanın bulgu-
ları değerlendirilerek önerilere yer verilecektir. 

2. 1923-1980 DÖNEMİNİN DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ İLE İNCELENMESİ 

Dış ticaret göstergeleri, ancak döneme yön veren ulusal ve uluslar arası 
ekonomik ve politik gelişmeler göz önüne alınarak incelendiğinde birer istatistik 
olmaktan çıkıp anlamlı verilere dönüşmektedir.  

2.1. 1923- 1933 Dönemi 

Cumhuriyetin kuruluş yılları hem Türkiye hem de dış dünya için ekonomik ve 
politik olayların oldukça yoğun yaşandığı yıllardır. İzmir İktisat Kongresinin (17 
Şubat-4 Mart 1923) cumhuriyetin ilanından (29 Ekim 1923) önce toplanması 
yeni kurulacak ulus devletin yaşayabilmesi için ekonominin ne denli önemli 
olduğunun göstergesidir. Yine bu dönemde imzalanan Lozan Anlaşması, dış ti-
caret ve ekonomik büyüme açısından kritik bir rol oynamaktadır. Siyasi ve 
ekonomik bağımsızlığımızı kazandığımız bu anlaşmanın sonucunda kapitüla-
syonlar kaldırılarak karasularımızda yük ve yolcu taşıma hakkı (kabotaj) sadece 
Türklere verilmiştir. Deniz taşımacılığının dış ticaretteki yeri göz önüne 
alındığında bu çok önemli bir karardır. 1916’da yürürlüğe giren gümrük re-
jiminin 1929 yılına kadar geçerli olacağı kararı ise, yerli mallarımızın ve sa-
nayimizin dış rekabetten korunması için beş yıl daha beklememiz gerektiği an-
lamını taşıdığından olumsuz bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Osmanlı’dan 
kalan dış borç ödemelerimizin de 1929 yılında başlayacak olması ve aynı yılda 
dünyayı sarsacak olan Büyük Bunalımın yaşanması sonraki yıllarda 
izleyeceğimiz dış ticaret politikalarımızın belirleyicisi olmuştur. 1927 yılında 
çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu ve yine bu dönemde özel sektörün gelişmesi 
için kurulan İş Bankası, yeni devletin sanayiye verdiği önemi göstermektedir. 
1914 ve 1944’te yaşanan iki Dünya Savaşı’nın arasındaki dönemi kapsayan ku-
ruluş yıllarımızda liberal bir ekonomi politikasının izlendiğini ancak devletin 
yönlendirici müdahalelerinin de olduğunu söylemek mümkündür 
(Acar,1995:29) 
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Tablo:1 Dış Ticaret Göstergeleri, 1923-1933 

Kaynak:TUİK, * 1948 sabit fiyatlarıyla hesaplanmıştır. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi 1929 yılına kadar ithalatımız ihracatımızdan fazla 
olmuştur. 1929 yılı ithalatımızın ve dış ticaret açığımızın en yüksek yıl olmasının 
yanı sıra ekonomik büyüme oranının da en yüksek olduğu yıldır. Bu durum yeni 
kurulan ülkenin tüketim ve yatırım mallarına çok fazla gereksinim duyduğu ve 
henüz bunları üretmeye yetecek sanayisi olmadığı gerçeğiyle açıklanabilir. 
Ayrıca yeni gümrük düzenlemesiyle ithalata sınırlama getirileceği beklentisi de 
ithal aramalı ve hammadde kullanıcılarını da taleplerini arttırmaya yöneltmiş 
olabilir.1930 yılında ithalatta %43.7 oranında yaşanan azalmanın ve büyümenin 
%2.5 düzeyine gerilemesinin sebebi olarak Büyük Buhran gösterilebilir.  

1929 yılından sonra ithalatta görülen azalma ve onun sonucunda dış ticaret hac-
mindeki gerileme ithal mallarının gümrük vergilerinin %16’dan %40’a çıkarıl-
ması ile açıklanabilir (Kepenek ve Yentürk,2007:49). 

1927 ve 1932 yılları hariç ekonominin küçüldüğü yıl olmamıştır. Bu yıllar aynı 
zamanda ithalat ve ihracatta sert düşüşlerin olduğu görülmektedir. 1930 yılında 
da dönemine göre küçük bir büyüme oranı ve ithalatta en yüksek düşüş 
yaşandığını da dikkate alarak incelenen dönemde ithalata dayalı bir büyüme 
olduğunu söylemek mümkündür.  

2.2 1934-1950 Dönemi 

Devletin ekonomide üretici ve yatırımcı olarak aktif rol aldığı, kalkınma plan-
larının yürürlüğe girdiği, dış ticarette korumacılık ve büyümede ithal ikâmesi 
yaklaşımının benimsendiği bu dönem Türkiye ekonomisinde devletçilik yılları 
olarak bilinmektedir. 

Y
ıl

la
r 

İhracat 
(000$) 

Değişim 
(%) 

İthalat 
(000$) 

Değişim 
(%) 

Dış Ti-
caret 

Dengesi 
(000$) 

Dış Ti-
caret 

Hacmi 
(000$) 

İhracatın 
İthalatı 

Karşılama 
oranı 
(%) 

 

GSYİH* 
(Mi-

lyonTL) 

Büyüme 
(%) 

1923 50790 - 86872 - -36082 137662 58.5 2959 - 

1924 82435 62.3 100462 15.6 -18027 182897 82.1 3392 14.7 
1925 102700 24.6 128953 28.4 -26253 231653 79.6 3817 12.5 

1926 96437 -6.1 121411 -5.8 -24974 217848 79.4 4512 18.2 
1927 80749 -16.3 107752 -11.3 -27003 188501 74.9 3937 -12.8 

1928 88278 9.3 113710 5.5 -25432 201988 77.6 4362 10.8 
1929 74827 -15.2 123558 8.7 -48731 198385 60.6 5301 21.5 

1930 71380 -4.6 69540 -43.7 1840 140920 102.6 5431 2.5 

1931 60226 -15.6 56935 -13.8 291 120161 100.5 5877 8.2 
1932 47972 -20.3 40718 -32.1 7254 88690 117.8 5253 -10.6 

1933 58065 21.0 45091 10.7 12974 103156 128.8 6065 15.5 
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Tablo:2 Dış Ticaret Göstergeleri,1934-1950 
Y

ıl
la

r 

İhracat 
(000$) 

Değişim 
(%) 

İthalat 
(000$) 

Değişim 
(%) 

Dış Ti-
caret 

Dengesi 
(000$) 

Dış Ti-
caret 

Hacmi 
(000$) 

İhracatın 
İthalatı 

Karşılama 
oranı 
(%) 

 

GSYİH* 
(Mi-

lyonTL) 

Büyüme 
(%) 

1934 73007 25.7 68761 52.5 4246 141768 106.2 6447 6.30 

1935 93670 4.4 70635 2.7 5597 146867 107.9 6252 -3 

1936 93670 22.9 73619 4.2 20051 167289 127.2 7694 23.1 

1937 109225 16.6 90540 23.0 18685 199765 120.6 7811 1.5 

1938 115019 5.3 118899 31.3 -3880 233918 96.7 8550 9.5 

1939 99646 -13.4 92498 -22.2 7149 192145 107.7 9139 6.9 

1940 80904 -18.8 50035 -45.9 30869 130939 161.7 8702 -4.8 

1941 91056 12.5 55349 10.6 35707 146405 164.5 7800 -10.4 

1942 126115 38.5 112879 103.9 13236 238994 111.7 8230 5.5 

1943 196734 56.0 155340 37.6 41394 352074 126.6 7424 -9.8 

1944 177952 -9.5 126230 -18.7 51722 304182 141.0 7047 -5.1 

1945 168264 -5.4 96969 23.2 71295 265233 173.5 5970 -15.3 

1946 214580 27.5 118889 22.6 95691 333469 180.5 7885 32.1 

1947 223301 4.1 244644 105.8 -21343 467945 91.3 8212 4.1 

1948 196799 -11.9 275053 12.4 -78254 471852 71.5 37133 - 

1949 247825 25.9 290220 5.5 -42365 538045 85.4 35282 -5.0 

1950 263424 6.3 285664 -1.6 -22240 549088 92.2 38598 9.4 

Kaynak: TUİK, *1948 yılına kadar 1948 sabit fiyatlarıyla, 1948-1950 dönemi 1968 sabit fiyatlarıyla 
hesaplanmıştır 

 İncelenen dönemin sonunda, dönem başına göre GSYİH altı kat artmıştır. Buna 
dayanarak ithalattaki kısıtlamaların yerli üretimin artmasına olanak verdiğini 
söylemek mümkündür. 1934 – 1946 yılları arasında 1938 yılı hariç dış ticaret 
fazlası verilmiştir. 1946 yılı ihracatın ithalatı karşılama ve büyüme oranları dik-
kate alındığında dönemin en parlak yılıdır. 1936 yılında ise ihracattaki artış, 
ithalattaki artışın beş katından fazladır ve dönemin ekonomik büyüme perfor-
mansı açısından en başarılı olduğu ikinci yıldır. 

1946 yılında Türk Lirası Dolar karşısında %53 oranında devalüe edilmiştir. Bu 
devalüasyonun ihracatı arttıracağı ve nisbi olarak pahalılaşan ithalatı azaltarak 
yerli üretimde ve dolayısıyla GSYİH’da artış beklentisi oluşturmuştur. 
Beklenenin aksine, ekonomik büyüme oranı 1946’da %32 iken 1947 yılında %12 
düzeyine düşmüştür. Bunun sebebini şu şekilde açıklamak mümkündür: İhraç 
mallarımız tarım ürünlerinden oluşmaktaydı ve tarımsal ürünlerin talep elasti-
kiyeti düşük olduğundan, fiyatlardaki düşüş ihracatı arttırmaya yetmemiş 
olabilir. Devalüasyon sonucu ithal girdinin pahalılaşması sebebiyle üretim mali-
yetlerimizin artması ise GSYİH’da istenen artışı yaratmamış olabilir.  
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2.3 1950-1980 Dönemi 
1950 yılında çok partili döneme geçişle birlikte iktidara gelen hükümet 
devletçilik politikasını dışlayarak liberal ekonomi politikasını benimsemiştir fa-
kat 1952 yılında dış ticaret açığının bir önceki yıla göre iki kat artması sonucu 
ithalatta tekrar kısıtlamaya gidilmiş ve 1953’ten itibaren serbest ithalat rejimi 
tamamen kaldırılmıştır. 

Tablo:3 Dış Ticaret Göstergeleri, 1950 - 1980 

Y
ıl

la
r 

İhracat 
(000$) 

Değişim 
(%) 

İthalat 
(000$) 

Değişim 
(%) 

Dış 
Ticaret 
Dengesi 
(000$) 

Dış 
Ticaret 
Hacmi 
(000$) 

İhracatın 
İthalatı 

Karşılama 
oranı (%) 

GSYİH* 
(Milyon

TL) 

Büyüme 
(%) 

1951 314082 19.2 402086 40.8 -88004 716168 78.1 43536 12.8 

1952 362914 15.5 555920 38.3 -193006 918834 65.3 48739 12.0 

1953 396061 9.1 532533 -4.2 -136472 928594 74.4 54210 11.2 

1954 224924 -15.4 478359 -10.2 -143435 813283 70.0 52655 -2.9 

1955 313346 -6.4 497637 4.0 -184291 810983 63.0 56912 8.1 

1956 304990 -2.7 407340 -18.1 -102350 712330 74.9 58763 3.3 

1957 345217 13.2 397125 -2.5 -51908 742342 86.9 63417 7.9 

1958 247271 -28.4 315098 -20.7 -67827 562369 78.5 66308 4.6 

1959 353799 43.1 469982 49.2 -116183 823781 75.3 69373 4.6 

1960 320731 -9.3 468186 -0.4 -147455 788917 68.5 71391 2.9 

1961 346740 8.1 507205 8.3 -160465 853945 68.4 72619 1.7 

1962 381197 9.9 619447 22.1 -238250 1000644 61.5 77030 6.1 

1963 410771 -3.4 687616 11.0 -319529 1055703 53.5 84291 9.4 

1964 410771 11.6 537229 -21.9 -126458 948000 76.5 87782 4.1 

1965 463738 12.9 571953 6.5 -108215 1035691 81.1 90078 2.6 

1966 490508 5.8 718269 25.6 -227761 1208777 68.3 100629 11.7 

1967 522334 6.5 684669 -4.7 -162355 1207003 76.3 105159 4.5 

1968 496419 -5.0 763659 11.5 -267240 1260078 65.0 31425049 - 

1969 536834 8.1 801236 4.9 -264403 1338070 67.0 32707548 4.1 

1970 588476 9.6 947604 18.3 -359128 1536081 62.1 33765132 3.2 

1971 676602 15.0 1170840 23.6 -494239 1847442 57.8 35644700 5.6 

1972 884969 30.8 1562550 33.5 -677581 2447519 56.6 38291639 7.4 

1973 1317083 48.8 2086216 33.5 -769133 3403299 63.1 39540780 3.3 

1974 1532182 16.3 3777501 81.1 -2245319 5309683 40.6 41752876 5.6 

1975 1401075 -8.6 4738558 25.4 -3337483 6139633 29.6 44748268 7.2 

1976 1960214 39.9 5128647 8.2 -3168433 7088862 38.2 49429503 10.5 

1977 1753026 -10.6 5796278 13.0 -4043252 7549304 30.2 51113351 3.4 

1978 2288163 30.5 4599025 -20.7 -2310862 6887187 49.8 51881586 1.5 

1979 2261195 -1.2 5069432 10.2 -2808236 7330627 44.6 51557767 -0.6 

1980 2910122 28.7 7909364 56.0 -4999242 10819486 36.8 50295991 -2.4 

Kaynak:TUİK,*1951-1967 dönemi 1968 sabit fiyatlarıyla, 1968-1980 dönemi 1987 sabit fiyatlarıyla 
hesaplanmıştır. 
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1954 yılında ithalatta görülen %10 oranında düşüş, ithal malı girdisini yoğun 
kullanan sanayide düşüşlere sebep olmuş ve ekonomi %2.9 küçülmüştür. 

1958 yılında ithalatın önündeki engellerin azaltılmasını ve Türk Lirasının 
devalüe edilmesini öngören bir ekonomik istikrar programı uygulanmaya 
başlanmıştır (Kepenek ve Yentürk,2007:124-125). 1959’da devalüasyon sonucu 
ihracat %43, ithalat engellerinin azaltılması sonucu ise ithalat %49 artmıştır. 
Ekonomi ise yaklaşık %5 büyümüştür. 

1960 yılında yaşanan darbenin sebep olduğu durgunluk 1961 yılında da kendini 
göstermiştir. 

1963-1974 yılları arasında iç piyasayı yerli üretime tahsis etmek için üretim 
düzeyi yeterli miktarlara ulaşan malların ithalatının yasaklanarak, ithal ikâmesi 
bir politika izlenmiştir (Kazgan,2004:96). 

1974 yılında petrol kriziyle birlikte dış ticaret hadleri tersine dönmüş ve artan 
maliyetler ithalatı zorlaştırmıştır. Hükümet üretimin etkilenmemesi için ithalatı 
kolaylaştırıcı önlemler almıştır (Kazgan,2004:106-107). 1974 yılında ithalatta 
%81 artış olmuştur. 

Ekonominin tarıma, tarımın da hava koşullarına bağlı olmasından dolayı incele-
nen dönemde GSYİH’da dalgalanmalar görülmektedir. 1955-1979 yılları 
arasında ekonominin küçüldüğü bir yıl olmamıştır. Dönemin tamamında dış ti-
caret açığı vardır. Dönemin başında ihracatın ithalatı karşılama oranı %78.1 ve 
büyüme oranı %12.8 iken, dönemin sonunda ihracatın ithalatı karşılama oranı 
%36.8’e düşmüş ve ekonomi %2.4 oranında küçülmüştür. 
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3. DIŞ TİCARET – EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN TÜRKİYE ÖZELİNDE 
İNCELENDİĞİ ÇALIŞMALARA AİT LİTERATÜR ÖZETİ 

 
YAZAR(lar) 
YIL 

YÖNTEM ÜLKE ve 
DÖNEM 

BULGULAR 

ÖZMEN - 
ÖZER - 
TÜRKYILMAZ 
1999  

GRANGER 
NEDENSELLİK 

TÜRKİYE 
OCAK1983- 
HAZİRAN 
1997 

İhracattan büyümeye doğru  
tek yönlü nedensellik ilişkisi 
bulunmuştur. 

TUNCER  
2002 

GRANGER 
NEDENSELLİK 

TÜRKİYE  
1980-2000 

GSYİH ve ithalat arasında  
iki yönlü nedensellik ilişkisi  
tespit edilmiştir. GSYİH’DAN  
ihracata doğru nedensellik ilişkisi 
bulunmuştur. 

ŞİMŞEK 
2003 

GRANGER 
NEDENSELLİK 

TÜRKİYE 
1960-2002 

Büyümeden ihracata doğru tek 
yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit 
edilmiştir. 

DEMİRHAN 
2005 

HATA DÜZELTME 
MODELİ 
KONTEGRASYON 
ANALİZİ 

TÜRKİYE  
1990-2004 

İhracattan büyümeye doğru tek 
yönlü nedensellik ilişkisi 
bulgusuna ulaşılmıştır. 

ERDOĞAN 
2006 

KOENTEGRASYON 
NEDENSELLİK 

TÜRKİYE 
1923-2004 

İhracat artışı ve ekonomik 
büyüme 
arasında çift yönlü nedensellik 
ilişkisi saptanmıştır. 

 
 
KURT - 
BERBER 
2008 

 
 
VAR MODELİ 

TÜRKİYE 
1989-2003 

Büyüme ile ithalat arasında 
çift yönlü nedensellik ilişkisi 
görülmüş,  ithalattan ihracata ve 
ihracattan büyümeye doğru tek 
yönlü nedensellik ilişkisi 
belirlenmiştir. 

GERNİ - 
EMSEN - 
DEĞER 
2008 

GRANGER  
FEDER 

TÜRKİYE 
1980-2006 

İhracat ve ekonomik büyüme ara 
malı ve sermaye malı ithalatından 
etkilenmektedir. 

 
 
AKTAŞ 
2009 

 
HATA DÜZELTME 
MODELİ  
EŞBÜTÜNLEŞME 
TESTİ 

TÜRKİYE 
1996-2006 

İhracat ve ithalattan büyümeye 
doğru nedensellik görülmemiştir. 
Uzun dönemde ihracattan ithalata,  
ithalattan ihracata,  
büyümeden ihracata  
ve büyümeden ithalata 
 doğru nedensellik ilişkisi 
bulunmuştur. 

 
İSPİR - 
ERSOY - 
YILMAZER 
2009 

 
MARKOV REJİM  
DEĞİŞMELERİ 

 
TÜRKİYE  
1989-2007 

Daralma döneminden genişleme 
dönemine geçerken ihracat baskın 
rol oynamaktadır. Ekonomi 
genişleme döneminde iken bu 
sürecin sürdürülmesinde ihracat 
ve ithalat birlikte katkı 
sağlamaktadır. 
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TEMİZ  
2010 

JOHANSEN 
EŞBÜTÜNLEŞME 
VEKTÖR HATA 
DÜZELTME 
GRANGER 
NEDENSELLİK 

TÜRKİYE  
1965-2009 

Uzun dönemde ihracata dayalı 
büyüme hipotezi geçerlidir. 
Ekonomik büyümeden  
ihracat artışına doğru nedensellik 
ilişkisi vardır. 

SARI-GERNİ-
DEĞER-
EMSEN 
2010 

GRANGER 
NEDENSELLİK VE 
EŞBÜTÜNLEŞME 
TESTİ (PEDRONİ) 

TÜRKİYE 
1990-2008 

Kısa dönemde ekonomik 
büyümeden ihracata doğru tek 
yönlü bir nedensellik tespit 
edilmiştir. 

 
DEĞER 
2010 

JOHANSEN 
EŞBÜTÜNLEŞME  
VE GRANGER 
NEDENSELLİK 

TÜRKİYE 
1980-2006 

Türkiye’nin uzun dönem 
ekonomik 
büyümesi üzerinde imalat sanayi 
ağırlıklı bir ihracat yapısı ile 
ihracatta ürün çeşitliliği 
önemlidir. 

 
TAŞDAN 
2010 

FREKANS ALANI 
GRANGER 
NEDENSELLİK 
TESTİ 
 

TÜRKİYE  
1985-2009 

İthalata dayalı büyüme ve  
büyüme çekişli ihracat tespit 
edilmiştir. 

YENİPAZARL
I - ERDAL 
2010 

ARDL SINIR TESTİ TÜRKİYE 
1970-2006 

Dış ticaret ile ekonomik büyüme 
arasında pozitif bir ilişki 
bulunmuştur. 

 
UÇAK - 
ARISOY 
2011 

JOHANSEN 
EŞBÜTÜNLEŞME 
GRANGER 
NEDENSELLİK 

TÜRKİYE 
1998-2007 

İhracat ve ithalatın uzun dönemde 
 verimlilik artışına katkısı vardır. 

YILDIZ - 
BERBER 
2011 

EŞBÜTÜNLEŞME 
VE 
HATA DÜZELTME 
MODELİ 

TÜRKİYE 
1989-2007 

İthalata dayalı büyüme olduğu 
belirlenmiştir. 

YAVUZ 
2012 

GRANGER 
NEDENSELLİK 

TÜRKİYE 
1949-2010 

İhracattan ekonomik büyümeye 
 doğru tek yönlü nedensellik 
ilişkisi tespit edilmiştir. 

 
GÜL-KAMACI 
2012 

 
PEDRONİ 
EŞBÜTÜNLEŞME 
VE GRANGER 
NEDENSELLİK 

 
1980-2010 
(GELİŞMİŞ 
ÜLKELER) 
1993-2010 
(GELİŞMEKTE 
OLAN) 

Gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler  
için büyümeden ithalat ve ihracata 
doğru nedensellik ilişkisi 
bulunamamıştır. Gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde, ithalat 
ve ihracattan büyümeye doğru bir 
nedensellik ilişkisi görülmüştür. 

 
ÇAMURDAN 
2013 

JOHANSEN 
EŞBÜTÜNLEŞME 
GRANGER 
NEDENSELLİK 

 
TÜRKİYE 
1992-2013 

Büyümenin kaynağı ihracat, 
ihracatın kaynağı da ithalattır.. 
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TAŞ 
2013 

 
GRANGER 
NEDENSELLİK 

 
TÜRKİYE  
1962-1981 
1982-2010 

1962-1981 döneminde ithalattan 
büyümeye doğru bir nedensellik 
ilişkisi görülmüştür. 1982-2010 
yılları arasında yalnızca  
ihracattan büyümeye  
doğru bir nedensellik ilişkisi 
saptanmıştır. 

ÖZCAN - 
ÖZÇELEBİ 
2013 

JOHANSEN 
EŞBÜTÜNLEŞME 

 
TÜRKİYE 
2005-2011 

İhracata dayalı büyüme hipotezi 
geçerlidir. 

 
SARAÇ 
2013 

 
MARKOV REJİM  
DEĞİŞMELERİ 

 
TÜRKİYE  
1989-2011 

İhracat ve ithalat hem daralma 
hem genişleme dönemlerinde 
büyümeyi pozitif yönde 
etkilemektedir. 

 
ÖNDER - 
HATIRLI 
2014 

 
GRANGER 
NEDENSELLİK VE  
HAUSMAN TESTİ 

 
TÜRKİYE 
1994-2009 

İmalat sanayi ihracatından  
büyümeye ve büyümeden 
de imalat sanayi ihracatına  
doğru eşanlı ilişki vardır. 
 

 
KORKMAZ- 
AYDIN 
2015 

 
GRANGER 
NEDENSELLİK 

 
TÜRKİYE 
2002-2014 

İthalat ile ekonomik büyüme 
arasında çift yönlü 
nedensellik ilişkisi olduğu 
bulunmuştur. 

 
SAĞLAM-
EGELİ 
2015 

 
EŞBÜTÜNLEŞME 
VE 
GRANGER 
NEDENSELLİK 

 
TÜRKİYE 
1999-2013 

Kısa dönem için ihracat ve 
ekonomik büyüme arasında çift 
yönlü nedensellik ilişkisi , Uzun 
dönem için ihracattan büyümeye 
doğru tek yönlü nedensellik 
ilişkisi görülmüştür. 

 
ŞEREFLİ  
2016 

 
GRANGER 
NEDENSELLİK 

 
TÜRKİYE  
1975-2014 

Büyüme ile dış ticaret arasında 
bir nedensellik ilişkisi tespit 
edilememiştir. 

4.EKONOMETRİK ANALİZ VE BULGULAR 
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                  Şekil 1: Logaritma cinsinden GSYIH, ithalat ve ihracat serileri 
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Tüm seriler çeyrek yıllık olup 1980:Q1 – 2016:Q2 dönemini kapsamaktadır. 
İthalat ve ihracat serileri mevsimsellikten arındırılmış olarak indirilmiş; GSYIH 
serisi Census X12 yöntemi kullanılarak mevsimsellikten arındırılmıştır. Tüm an-
alizler Eviews 9.0 paket program kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

LY: GDP (2010=100) OECD veri bankasından 2010 sabit fiyatları ile milyon dolar 
cinsinden indirilmiş, daha sonra milyar dolara çevrilmiş ve logaritması 
alınmıştır.  

LM: OECD veri bankasından milyar dolar cinsinden indirilmiş ve logaritması 
alınmıştır.  

LX: OECD veri bankasından milyar dolar cinsinden indirilmiş ve logaritması 
alınmıştır. 

BİRİM KÖK TESTLERİ 

Eştümleşme ve diğer bazı çok değişkenli zaman serisi analizlerinin var-
sayımlarımdan birisi de durağanlıkla ilgili olduğu için analizlere dahil edilecek 
zaman serisi değişkenlerinin durağanlığı (birim kök içerip içermediği) sınan-
malıdır. Serilerin durağanlığının sınanması için ADF, PP ve KPSS gibi birim kök 
testleri kullanılmaktadır. Bu testlere göre bir zaman serisi birim kök içermiyorsa 
durağan kabul edilir. Bu çalışmada, Genelleştirilmiş Dickey-Fuller (ADF) (Dickey 
ve Fuller, 1979) ve PP (Phillips –Peron) birim kök testleri kullanılmıştır. Birim 
kök testlerinin sonuçları, Tablo 1’te sunulmuştur.  

Tablo 1. Birim kök testleri 
BİRİM KÖK TESTİ ADF PP 

SERİ [Düzey Değerleri] Sabit & Trend Sabit & Trend 
LY -3.017045 -3.139902 
LM -2.751125 -2.994400 
LX -2.600612 -2.622733 
   
SERİ [Birinci Fark Değer-
leri] 

Sabit  Sabit 

ΔLY -7.556547***  -11.43649*** 
ΔLM -10.76077*** -10.95561*** 
ΔLX -11.81744*** -11.82939*** 

Not: Serilerin durağanlığı ADF ve PP birim kök testlerine göre sınanmıştır. Buna göre *** olan yerlerde % 
1 anlamlılık düzeyine göre, ** olan yerlerde % 5 anlamlılık düzeyinde ve * olan yerlerde %10 anlamlılık 
düzeyine göre boş hipotez reddedilerek serilerin durağan olduğunu öngören alternatif hipotez kabul 
edilmiştir.  ADF birim kök testi için uygun gecikme uzunlukları Akaike bilgi kriterine göre seçilmiştir.  

Tablo 1’de de görüldüğü üzere tüm seriler birim kök içermekte ancak birinci 
farkları alındığında durağan hale gelmektedir. Bundan sonraki aşama ise iki seri 
arasındaki uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığının eştümleşme analizi 
yardımıyla belirlenmesidir. Eştümleşme analizi, durağan olmayan zaman serisi 
değişkenlerinin tümleşme derecelerinin aynı olması halinde, söz konusu 
değişkenlerin doğrusal kombinasyonlarının durağan olup olmadığının araştırıl-
masını sağlar. Eştümleşme ilişkisi ise bir hata düzeltme mekanizması (ECM) ima 
eder. Yani, eğer zaman serisi değişkenleri eştümleşme ilişkisine sahipse kısa dö-
nemde sapabilecekleri ancak uzun dönemde dönmek zorunda oldukları bir 
denge ilişkisi içinde olabilirler.  
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Bu aşamada seriler arasında uzun dönem ilişkinin olup olmadığı eş bütünleşme 
analizi ile belirlenmektedir. Bu çalışmada değişkenler arasında eş 
bütünleşmenin varlığı Johansen Eştümleşme Testi kullanılarak araştırılmıştır. 

EŞTÜMLEŞME TESTİ 

Johansen ve Juselius (1990), eştümleşme hipotezini test etmek için en çok ben-
zerlik yöntemi (Maximum Likelihood Estimation) ve Likehood Ratio testlerini 
geliştirmişlerdir. Johansen testi birinci farkların ECM (Error Corection Model) 
formu şöyledir; 

ΔX1 = Γ t ΔXt-1 + …+ Γ k+1 ΔXt-k + ΠXt-k + μ + εt ve εt ~ N (0, Λ) t = 1, . . .  , T.            

Burada Π,  (nXn) matris, Γ t , . . . , Γ k+1 parametrelerin matrisi, Xt (nXn) birinci derece 
birim kök vektörü,   μ (nX1) vektör sabit değer, εt hata terimi vektörü ve Λ (nXn) 
kovaryans matrisini göstermektedir. Eşitlikte ΔX1 I (0) olduğundan sağ tarafın du-
rağan olması ancak ΠXt-k’ nın durağan olmasıyla gerçekleşir. 

Eş bütünleşme testinde Johansen yaklaşımı Likelihood Ratio testine dayalıdır ve n-
r birim kök hipotezine karşı n-r-1 birim kök alternatif hipotezine göre test edilir. 
Trace ve max statistic testi olmak üzere iki ayrı test kullanılmaktadır. 

Λmax = -T Σi = r +1 ln (1- Λi), r = 0, . . . ,n-1.  

Burada  Λi en yüksek eigenvalue değeridir.  

Max statistic testi ise, 

 Λmax =-T ln(1- Λi ) şeklindedir. 

Johansen eştümleşme testi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. Hem Trace test 
hem de maximum eigenvalue test istatistikleri değişkenler arasında iki eştüm-
leştirici denklem tespit etmiştir.  

Tablo 2. Johansen Eştümleşme Testi Sonuçları 
Boş Hipotez 𝐽𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒 𝐽𝑀𝑎𝑥 

r = 0 86.298* 

(0.0000) 
  

60.395* 

(0.0000) 
 

r ≤ 1 25.902* 
(0.0075) 

  

21.603* 
(0.0056) 

r ≤2 4.298 
(0.3694) 

 

4.298 
(0.3694) 

Not: r, eş bütünleşme vektör sayısını göstermektedir. * %5 anlamlılık düzeyinde boş hipotezin (seriler 
arasında eş bütünleşme yoktur) reddedildiğini gösterir. Parantez içindeki değerler p-değerleridir. 

Her eştümleşme ilişkisi bir hata düzeltme modeli ima ettiği için bu aşamadan 
sonra Var modeli vektör hata düzeltme modeli (VEC) formunda yeniden tahmin 
edilebilir.  
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Tablo 3: Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 
 Uzun dönem katsayı 

tahminleri 

 Eştüm-
leşme 
Denk-
lemi (1) 

Eştüm-
leşme 
Denk-
lemi (2) 
 

LYt-1 1.0000 0.0000 

LMt-1 0.0000 1.0000 
 

LXt-1 

 

-0.330 
(0.03299) 
[-
10.0000] 

-1.017 
(0.01739) 
[-
58.4832] 

C -6.168 
(0.08301) 
[-
74.3012] 

-0.285 
(0.04375) 
[-6.5058] 

  

Hata Düzeltme Denklemi 
 

ΔLYt ΔLMt ΔLXt 

VEC1 -0.048266 
(0.01025) 
[-4.70996] 

 

-0.140967 
(0.04625) 
[-3.04803] 

 

-0.053495 
 (0.03741) 
[-1.42999] 

 
 

VEC2 -0.017803 
 (0.01201) 
[-1.48240] 

 

-0.219551 
 (0.05420) 
[-4.05080] 

 

 0.125850 
 (0.04384) 
[ 2.87060] 

 
 

ΔLYt-1 -0.075490 
 (0.10421) 
[-0.72442] 

 

 0.495479 
 (0.47030) 
[ 1.05354] 

 

-0.195095 
 (0.38042) 
[-0.51284] 

 
 

ΔLYt-2  0.183663 
 (0.10167) 
[ 1.80644] 

 

 0.626603 
 (0.45885) 
[ 1.36560] 

 

 0.238801 
 (0.37116) 
[ 0.64340] 

 
 

ΔLMt-1  0.073201 
 (0.02358) 
[ 3.10441] 

 

 0.097856 
 (0.10642) 
[ 0.91955] 

 

-0.025744 
 (0.08608) 
[-0.29907] 

 
 

ΔLMt-1 -0.020296 
 (0.02427) 
[-0.83620] 

 

 0.097856 
 (0.10642) 
[ 0.91955] 

 

-0.025744 
 (0.08608) 
[-0.29907] 

 
 

ΔLXt-1 -0.008928 
 (0.02560) 
[-0.34874] 

 

 0.095996 
 (0.11554) 
[ 0.83084] 

 

 0.042726 
 (0.09346) 
[ 0.45716] 

 
 

ΔLXt-2 -0.033751 
 (0.02533) 
[-1.33264] 

 

-0.164155 
 (0.11430) 
[-1.43616] 

 

-0.096419 
 (0.09246) 
[-1.04286] 

 

Not: ( ) standart hatalar, [ ] t istatistikleri 
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Hata düzeltme modeline dayalı uzun dönem nedensellik şu şekilde yorumlana-
bilir: Hata düzelme parametreleri tahminleri (VEC1 ve VEC2 ) ihracat denklemi 
hariç, beklenildiği gibi negatif işaretli ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu, uzun 
dönemde GDP ve ithalat arasında çift yönlü nedensel ilişki olarak yorumlanabilir.  

GDP’ nin bağımlı değişken olduğu hata düzeltme modeli açık biçimde 
şöyledir: 

ΔLYt = - 0.048 [LYt-1 - 0.330 LXt-1 - 6.168] - 0.018 [LMt-1 - 1.017 LXt-1 - 0.285] - 
0.075 ΔLYt-1 + 0.184 ΔLYt-2  +0.073 ΔLMt-1 - 0.020 ΔLMt-2- 0.009 ΔLXt-1 - 0.034 
ΔLXt-2 

Tablo 4: VEC Modeli için Granger Nedensellik ve Blok Dışsallık Wald Testi 
sonuçları  

Nedenselliğin 
Yönü 

Test İstatistiği 

M  GDP*** 
X  GDP 
GDP  M 
X  M 
GDP  X 
M  X 

11.74560 (0.0028) 
1.848624 (0.3968) 
2.615814 (0.2704) 
2.905748 (0.2339) 
0.787867 (0.6744) 
0.408611 (0.8152) 

 

Not: Parantez içi değerler p-değerleri olup, *** %1 düzeyinde anlamlılık ifade etmektedir.  

Tablo 4’de görüldüğü gibi, ithalatın gecikmeli değerleri GDP’nin güncel değeri 
üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. Yani burada nedenselliğin yönü ithalattan 
GDP’ye doğrudur.  Bu test, kısa dönem nedensellik olarak yorumlanmaktadır. 
Buna göre, kısa dönemde nedenselliğin yönü ithalattan GDP’ye doğrudur. 

5.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ekonomik büyüme ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin temel göstergelerinden bi-
ridir. Sanayileşmesini eken tamamlayan ve uluslararası piyasalara hâkim olmada 
erken davranan ülkeler, bugünün gelişmiş ülkeleridir. Sanayileşmede geç kalmış, 
büyümenin lokomotifi olarak yanlış sektörleri seçmiş, yerli sanayiye korunması 
gereken zamanda gerekli özeni göstermeyip, serbest ticaretin avantajlarından 
faydalanmaları gereken zamanda ise gereksizce korumacı davranmış ülkeler 
günümüzün gelişmekte olan ülkelerini oluşturmaktadır. 

Türkiye ekonomisinde 1980 öncesi dönemde zaman zaman ihracatı arttırmaya 
yönelik liberal politikalar denenmişse de genel itibariyle ithal ikâmesine dayalı 
içe dönük büyüme stratejileri izlenmiştir. 1980 sonrası ise serbest piyasa 
ekonomisine geçiş ve ihracata dayalı büyüme stratejilerinin izlendiği dönemdir. 

Ampirik analiz bulgularını şu şekilde özetlemek mümkündür: Johansen Eştüm-
leşme Testi sonuçlarına göre %5 anlamlılık düzeyinde seriler arasında eştüm-
leşme vardır. Hata Düzeltme Modelinin bulguları uzun dönemde GSYİH ve ithalat 
arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Granger 
Nedensellik Testi, kısa dönemde nedenselliğinin yönünün ithalattan GSYİH’ya 
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doğru olduğu sonucunu vermiştir. Analiz bulgularına dayanarak sınanan “ih-
racata dayalı büyüme” hipotezi reddedilerek, 1980 – 2016 döneminde “ithalata 
dayalı büyüme” hipotezi kabul edilmiştir. 

Gelişmekte olan ülkelerde yatırım için gerekli olan sermaye mallarının ithalatla 
karşılanması, bu malların yurtiçinde üretimi nisbi olarak pahalı ise 
karşılaştırmalı üstünlükler teorisine göre doğru bir yaklaşımdır. Yatırımların 
artması üretimi arttıracak, artan üretimle iç fiyatların düşmesi ise ihracatı ko-
laylaştıracaktır. İthalata bağlı büyüme ve büyümeye bağlı ihracat artışı 
sürdürülebilir olduğu takdirde ülke açısından faydalı olabilir. Fakat ihracat oran-
larındaki artış, ithalat oranlarındaki artışın gerisinde kalıyorsa, dış ticaret açığı 
sorununun yanı sıra büyümenin ithalata bağımlı hale gelmesine sebep olabilir. 

 Türkiye ekonomisi için ithal girdilerle ne ölçüde katma değer yaratabildiğimiz 
çok önemlidir. Bu sebeple AR-GE yatırımlarımızı arttırarak katma değeri yüksek 
nihai mallar ihraç etmeyi hedeflemek rasyonel olacaktır. Özellikle enerjide dışa 
bağımlılığımızı azaltacak teknolojilere yatırım yapmak büyümenin sürdürüle-
bilir olması açısından önemlidir. İthalat ve ihracatta sınırlı sayıda ülkeye bağımlı 
olmak ekonomik ve politik açıdan riskler de taşımaktadır. Bu sebeple dış ti-
carette bulunduğumuz ülkelerin sayısını arttırmak hem risklerimizi azaltmada 
hem de uluslar arası piyasalarda pazarımızı genişletmede yardımcı olacaktır. 
Son olarak ithal ikâmesi ve ihracata dayalı sanayileşmenin ikâme değil 
tamamlayıcı politikalar olduğunu, bilinçli stratejiler üretmenin dış ticaret ve 
ekonomik büyüme açısından bir zorunluluk olduğunu söylemek mümkündür. 

Çalışmanın kısıtlarına dayanarak sonraki araştırmalarda; 

İç piyasaya ve ihracata dönük üretimde ara malı ve sermaye malı ithalatına 
bağımlı mıyız ve karşılaştırmalı üstünlüğümüzü sanayi malları lehine çevirebilir 
miyiz sorularına cevap aranabilir. Bu bağlamda ithal edilen sermaye mallarının 
verimliliği ile yurtiçinde üretilen sermaye mallarının verimlilikleri karşılaştırıla-
bilir. 

Dış ticaretin ekonomik büyümeye katkısı, diğer faktörlerin katkısıyla 
karşılaştırılarak “dış ticaret büyümenin lokomotifidir” hipotezi sınanabilir. 

Büyümenin varlığı kadar sürdürülebilir olması da önemlidir. İthalata dayalı 
büyümenin sürdürülebilirliği tartışılabilir. 

Ekonomik büyümenin refahı arttırması beklenmektedir. Dış ticaret hadlerinin 
bozulmasından kaynaklanan refah kaybı, büyümenin sağladığı refah artışı ile 
karşılaştırılarak ithalata dayalı büyüme, “yoksullaştıran büyüme teorisi” 
çerçevesinde incelenebilir. 
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ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNE DAYALI İNOVASYON 
SÜRECİNİN FİNANSMAN YÖNTEMİNDEKİ GELİŞMELER 

Özcan Karahan  Metehan Yılgör 

 

Günümüzde verimliliğe dayalı büyüme oranlarını sürekli bir biçimde artırmak 
için temel koşul ekonomik sisteminin yenilik yaratma kapasitesini geliştirmektir. 
Bu anlamda Araştırma Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinin finansmanı büyük 
önem kazanmaktadır. Bunun için bütün ülkelerde kamunun gerçekleştirdiği AR-
GE faaliyetleri çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Ancak serbest piyasa mekaniz-
masını savunan Klasik görüş kamunun yürüttüğü AR-GE faaliyetlerinin verimsiz 
olduğunu iddia etmektedir. Buna karşın, inovasyon sürecini sistematik yöntemle 
analiz eden Modern yaklaşım kamu AR-GE faaliyetlerinin pozitif dışsallık yarat-
tığını ileri sürmektedir. Çalışmamız yukarıda belirlenen eksenlerde Avrupa’daki 
ülke tecrübelerini analiz etmeyi ve buna ilişkin politika önerileri sunmayı 
hedeflemektedir. Bunun için Avrupa Birliğine üye on dokuz ülkenin 1999-2014 
yılları arasındaki yıllık verileri Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik testleri 
çerçevesinde analiz edilmiştir. Avrupa ülkelerinde hızla büyüyen kamu AR-GE 
faaliyetlerinin özel sektör AR-GE faaliyetlerini olumsuz yönde etkilediğine ilişkin 
bulgulara rastlanmamıştır. Tam tersine kamunun AR-GE faaliyetleri özel sektör 
AR-GE faaliyetleri üzerinde tamamlayıcılık etkisine sahiptir. Böylece 
Avrupa’daki politika yapıcılar özel sektör AR-GE faaliyetleri ve bir bütün olarak 
inovasyon sistemini geliştirmek için kamu AR-GE faaliyetlerinin artırılmasına 
yönelik uygulamaları tercih edebilir. 

Anahtar Kelimeler: AR-GE Harcamaları, İnovasyon Politikaları 

THE DEVELOPMENTS OF FINANCING METHODS FOR INNOVATION 
PROCESS BASED ON RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES 

Basic requirement for permanent increase in the ratio of productivity growth is 
to improve the capacity of innovation that economic system has. In this meaning, 
the financing of Research and Development (RD) activities gains huge signifi-
cance. Therefore, it seems that public RD activities reach big volumes in many 
countries. However, Classical approach advocating free market mechanism ar-
gues that public RD activities are not productive. Contrarily, Modern approach 
analysing the innovation process by using systematic framework asserts that 
public RD activities create positive spillover effects. Based on the arguments in-
dicated above, our study aims to analyse the experiences of European countries 
and makes some policy implications related to this matter. For this aim, we ex-
amine the yearly value between 1999 and 2014 by employing Panel Cointegra-
tion and Causality techniques. Empirical results cannot indicate any proof con-
cerning with the negative impact of public RD activities on private RD activities. 
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Contrarily; public RD activities have a complementary effect on private RD activ-
ities. Thus, policy makers in Europe prefer applications towards increasing pub-
lic RD activities in order to enhance private RD activities and innovative capabil-
ity as a whole. 

Key Words: RD Expenditures, Innovation Policies 

1. Giriş 

Günümüzde inovasyon sürecinde etkinleşmek uluslararası ekonomik ilişkilerde 
rekabet üstünlüğünü elde etmek için temel koşul haline gelmiştir. Buna bağlı 
olarak iktisatçılar yenilik yaratma kapasitesinin ekonomik büyümeyi etkileyen 
en önemli faktör olduğunu belirlemektedir. Bunun için inovasyon sürecinin dina-
miklerini harekete geçirecek politikaların etkin bir biçimde uygulanması büyük 
önem kazanmıştır. Bu kapsamda oldukça geniş bir yelpaze içerisinde çok çeşitli 
politikaların uygulandığı görülmektedir. Ancak devletin hangi koşullarda ve 
hangi yöntemlerle inovasyon sürecine müdahale etmesi gerektiği konusu hala 
tartışmalı bir konudur.  

Serbest piyasa mekanizmasının etkinliği konusunda büyük bir güvene sahip olan 
klasik geleneğe bağlı iktisatçılar inovasyon politikası stratejisini “piyasa 
aksaklıklarının” (market failures) ortadan kaldırılması üzerine kurmaktadır. 
Buna göre Klasik yaklaşım politika uygulamalarını belirli bir piyasa aksaklığının 
ortadan kaldırılması ile ilişkilendirmektedir. Böylece, piyasada birçok şeyin 
etkin biçimde belirlendiği inancından hareket eden klasik bakış açısına sahip 
iktisatçılar inovasyon politikalarına oldukça sınırlı bir alan çizerler. Ayrıca ino-
vasyon sürecine doğrudan müdahale etmek yerine devletin özel sektöre 
sağlayacağı desteklerle katkı vermesi gerektiğini savunurlar.  

Öte yandan inovasyon sürecini sistem anlayışı çerçevesinde analiz eden modern 
yaklaşım inovasyon politikasının sınırlarını “sistem aksaklıklarının” (systemic 
failures) ortadan kaldırılması çerçevesinde çizmektedir. Bunun sonucunda ino-
vasyon sistemi içindeki birçok unsur politika konusu olarak ele alınabilmektedir. 
Böylece devlete inovasyon sürecine müdahale edebileceği oldukça geniş bir im-
kan tanınmaktadır. Özellikle inovasyon sürecinin sınırlarını ulusal düzeyde be-
lirleyen Ulusal İnovasyon Sistemi yaklaşımının büyük kabul görmesi sonucunda 
inovasyon politikası uygulamaları çarpıcı bir biçimde çeşitlenmiş ve kapsamını 
genişletmiştir.   

Günümüzde Ulusal İnovasyon Sistemi yaklaşımının çizdiği sınırlar içinde kamu 
inovasyon politikaları önemli bir yer tutmaktadır. Ancak devletin politika uygu-
lama alanını genişletmesi özel sektör faaliyetlerini sınırlandırdığına ilişkin şüph-
elerin doğmasına neden olmuştur. Bu şüphe Klasik yaklaşım tarafından mevcut 
politikaların piyasa mekanizmasını aksattığı ve özel sektörü dışladığı şeklinde 
yüksek sesle gündeme getirilmiştir. Özellikle inovasyon politikaları çerçevesinde 
geliştirilen uygulamalar içinde kamunun doğrudan finanse ederek yürüttüğü AR-
GE faaliyetleri en çok eleştiri alan konulardan bir tanesi olmuştur. Buna göre, 
Klasik yaklaşımı savunan iktisatçılar kamunun yürüttüğü AR-GE faaliyetlerinin 
hem verimsiz olduğunu hem de özel sektörün gerçekleştirdiği sınırlı Ar-GE faali-
yetlerini dışladığını iddia etmişlerdir. 
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Buna karşın inovasyon politika stratejisini sistem başarısızlıklarının ortadan 
kaldırılması üzerine kuran ve devlet müdahalesine daha geniş alan açan iktisa-
tçılar Klasik yaklaşımın görüşlerine karşı çıkmıştır. Çünkü kamu AR-GE faali-
yetleri pozitif dışsallık yaratarak özel sektör AR-GE harcamalarını kısıtlamak 
yerine teşvik etmektedir. Böylece kamu AR-GE harcamaları ile özel sektör AR-GE 
harcamaları arasında tamamlayıcılık ilişkisi bulunmaktadır. Başka bir ifade ile 
kamu AR-GE harcamaları özel sektör AR-GE harcamalarını dışlamak yerine 
olumlu yönde etkilemektedir. 

Çalışmamız yukarıda belirlendiği şekilde Araştırma Geliştirme faaliyetleri 
üzerinden gerçekleştirilen tartışmaya yeni bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 
Bu amaç çerçevesinde Avrupa Birliği ülkeleri özelinde kamu ve özel sektör AR-
GE harcamaları arasındaki etkileşimi analiz edeceğiz. Bu giriş kısmından sonra 
konuya ilişkin literatürdeki araştırmalar ikinci bölümünde gözden geçirilecektir. 
Üçüncü bölümde Avrupa ülkelerindeki durumu ampirik olarak inceleyeceğiz. 
Son bölümde ise ulaşılan genel sonuçlar üzerinden bazı politika çıkarımlarında 
bulunulacağız.  

2. Literatür 

Serbest piyasa mekanizmasını benimseyen Klasik Yaklaşım geleneğine sahip 
iktisatçılar piyasa işleyişinde bazı durumlarda aksaklıkların ortaya çıka-
bileceğini kabul eder. Bu tür aksaklıklar etkin bir inovasyon kapasitesinin 
oluşmasını da engelleyebilir. Örneğin ülkenin inovasyon yeteneğinin artmasına 
önemli katkı sağlayan AR-GE faaliyetlerinin piyasa koşullarında optimum se-
viyede gerçekleşmesi oldukça güçtür. Çünkü AR-GE faaliyetleri kapsamında 
yapılacak yatırımlar diğer tür özel sektör yatırımlarından farklıdır. Bunun için 
normal piyasa koşullarında özel sektör tarafından gerçekleştirilen AR-GE 
yatırımları yetersiz kalır. AR-GE faaliyetleri sonunda hedeflenen sonuçlara 
ulaşma olasılığı oldukça düşüktür. Bu durum söz konusu alanda yapılacak 
yatırımları özel sektör için oldukça riskli hale getirmektedir. Ayrıca AR-GE faali-
yetleri kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar uzun vadeli yatırımlardır. Üstelik 
yatırımın sürdüğü uzun zaman sürecinde “negatif nakit akımına” katlanmayı ger-
ekli kılmaktadır. Bunun için özel sektör firmaları kısıtlı finansman imkânlarını 
bu tür yatırımlarda kullanmayı tercih etmezler (OECD, 1996, 55).  

Bu tür faaliyetlerin özel sektör tarafından tercih edilmemesinin bir başka nedeni 
AR-GE faaliyetleri sonunda ulaşılan yeni bilgilerin niteliğinden kaynaklanmak-
tadır. Araştırma sonucu ulaşılacak yeni bilgiler “kullanımdan dışlanamazlık” 
(non-excludable) ve “kullanımında rekabetin olmaması” (non-rival) gibi özel-
likler taşımaktadır. Bunun için firmalar AR-GE faaliyetleri sonucunda başarılı 
olsalar bile buldukları yeniliklerden diğer firmaların yararlanmasını uzun bir 
süre engelleyemez (Salter ve Martin, 2001, 511). Bu özellikler diğer kamu mal ve 
hizmetlerinde olduğu gibi araştırma faaliyetleri sonucunda oluşan bilginin de 
yeterli miktarda piyasada üretilmesini güçleştirmektedir. Böylece büyük riskler 
alınarak önemli miktarda kaynak ayrılan AR-GE faaliyetleri sonucunda elde 
edilen başarılı sonuçlarından diğer firmalar hiçbir maliyete katlanmadan 
yararlanabilmektedir. Bütün bu nedenlerle firmaların AR-GE faaliyetlerine 
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yeterli zaman ve kaynak ayırmaları oldukça güçtür. Bunun içinde AR-GE faali-
yetlerinin piyasada optimum seviyede oluşması imkanı yoktur (Verbeek ve 
Lykogiann, 2008, 43).  

Yukarıda ifade edilen gerekçeler çerçevesinde Klasik Yaklaşım geleneğinden 
gelen iktisatçılar özel sektör tarafından piyasada yeterli miktarda AR-GE har-
caması yapılmayacağını kabul ederler. Böylece söz konusu piyasa başarısızlığını 
telafi etmek için kamunun inovasyon politikaları çerçevesinde bazı uygulamaları 
hayata geçirmesine onay verirler. Başka bir ifade ile devlet yapacağı çeşitli uygu-
lamalar ile inovasyon sürecine destek olacak bilgi stokunun gelişmesine katkı 
sağlayabilir. Ancak bu kapsamda devletin doğrudan doğruya AR-GE faaliyetlerini 
üstlenmesi doğru bir yöntem değildir. Bunun yerine devlet vereceği çeşitli teşvi-
klerle özel sektörün AR-GE faaliyetlerini desteklemeli ve böylece yeni bilgi sto-
kunun gelişmesine imkan vermelidir. Bu kapsamda kamu özel sektöre AR-GE 
faaliyetleri için doğrudan fon sağlamının yanında çeşitli vergi indirimleri yolu ile 
finansal destek sağlayabilir. Klasik yaklaşım devletin bu çerçevenin dışına 
çıkarak doğrudan AR-GE faaliyetlerini yürütmesinin piyasa aksaklıklarını 
çözmek yerine daha büyük sorunlara yol açacağını belirtmiştir. Öyle ki, devletin 
yürüteceği AR-GE faaliyetlerinin verimsizliği nedeni ile kamu kaynaklarının boşa 
kullanılması söz konusu olabilir. Ayrıca kamu AR-GE faaliyetleri zaten sınırlı 
miktarda gerçekleştirilen verimli özel sektör AR-GE faaliyetlerinin dışlanmasına 
yol açabilir.  

Görüldüğü gibi Klasik yaklaşım devletin AR-GE faaliyetlerinin yenilik yaratma 
kapasitesini geliştirerek ekonomik büyüme üzerine olumlu etki yaratabileceğini 
kabul etmez. Bu şekilde kamu AR-GE harcamalarının verimsiz olacağı belir-
tilirken aynı zamanda sınırlı miktardaki verimli özel sektör AR-GE harcamalarını 
da kısıtlayacağı ileri sürülmektedir. Literatüre bakıldığında Klasik yaklaşımın bu 
tür iddialarını doğrulayan bulguları tespit etmiş çalışmalar mevcuttur. Örneğin, 
Bassanini vd. (2001) özel ve kamu kesimi AR-GE harcamalarının ekonomik 
büyüme üzerine etkisini OECD ülkelerinde 1981-1998 yılları arasındaki dönem 
için analiz etmiştir. Sonuçlar özel sektör AR-GE harcamalarının ekonomik 
büyüme üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ancak kamu AR-
GE harcamaları ile ekonomik büyüme arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. 
Yazarlar ayrıca kamu AR-GE faaliyetlerinin özel sektörün AR-GE faaliyetlerini 
dışladığı sonucuna varmıştır. Benzer şekilde Silaghi vd. (2014) Merkez ve Doğu 
Avrupa ülkelerindeki kamu ve özel sektör AR-GE harcamalarının ekonomik 
büyüme üzerine etkilerini 1998-2008 dönemi için analiz etmiştir. Bulgular özel 
sektör AR-GE harcamalarının ekonomik büyüme üzerine olumlu etki yarattığını 
gösterirken, kamu AR-GE harcamaları aynı etkiyi yapmamaktadır. Bu durum 
Klasik yaklaşımın ileri sürdüğü şekilde kamu tarafından doğrudan AR-GE faali-
yetleri kapsamında kullanılan kaynakların etkin değerlendirilmediğini 
göstermektedir.  

Literatürde ayrıca kamu tarafından fon ve vergi desteği alan özel sektör AR-GE 
harcamalarının yenilik ve ekonomik büyüme üzerine yarattığı etkiler de 
incelenmiştir. Klasik Yaklaşımın öngördüğü şekilde devletin doğrudan AR-GE 
faaliyetleri yapmak yerine özel sektör AR-GE faaliyetlerine sağladığı finansman 
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desteğinin daha olumlu sonuçlar verdiği belirlenmektedir. Guellec vd. (2003) 
kamunun finansman desteği sağladığı özel sektör AR-GE faaliyetlerinin etkisini 
17 OECD ülkesinde analiz etmiştir. Çalışmanın sonuçları Klasik Yaklaşımın be-
lirlediği şekilde kamunun doğrudan fon sağladığı ve vergi indirimleri ile destek 
sağladığı durumlarda özel sektör AR-GE faaliyetlerine olumlu etki yarattığını 
göstermiştir. Ancak kamunun üniversitelerde ve resmi araştırma kurumlarda 
yürüttüğü faaliyetler verimsiz olmakta ve özel sektör AR-GE faaliyetlerini negatif 
yönde etkilemektedir. Wu vd. (2007) çeşitli inovasyon politikalarının yarattığı 
etkiyi 9 OECD ülkesinde 1985 ile 1995 yılları arasındaki dönem için incelemiştir. 
Sonuçlar patent haklarının korunması ve vergi indirimi gibi uygulamaların özel 
sektör AR-GE harcamaları üzerinde olumlu etki yaptığını göstermiştir. Ancak 
özellikle devlete ait yükseköğretim kurumlarının gerçekleştirdiği AR-GE faali-
yetlerinin özel sektör üzerinde olumlu bir etkisi yoktur.  

Yukarıda ifade edilen tespitlerin aksine, inovasyon sürecini sistem anlayışı içer-
isinde analiz eden iktisatçılar kamu AR-GE faaliyetlerinin olumlu etkiler yarata-
bileceğine inanırlar. Böylece inovasyon sürecinin sistematik analizini ben-
imseyen Modern yaklaşıma bağlı iktisatçılar AR-GE faaliyetlerinin doğrudan 
kamu tarafından gerçekleştirilmesinde bir sakınca görmezler. Onlara göre kamu 
AR-GE Harcamaları özel kesim AR-GE harcamalarını dışlamak yerine teşvik et-
mektedir. Çünkü kamu AR-GE faaliyetleri özel sektörün kendi AR-GE faali-
yetlerinde yararlanacağı bilgi stokunu geliştirmektedir. Bu durumda kamu AR-
GE faaliyetleri yarattığı pozitif dışsallıkla özel sektör AR-GE faaliyetlerine katkı 
sağlayarak onu teşvik etmektedir. Böylece kamu AR-GE faaliyetleri özel sektör 
AR-GE faaliyetleri arasında tamamlayıcılık ilişkisi bulunmaktadır. Öte yandan 
kamu AR-GE harcamaları çerçevesinde yürütülen faaliyetler piyasadaki mevcut 
tecrübeli ve nitelikli araştırmacı potansiyelinin gelişmesine de katkı sağla-
maktadır. Bu şekilde piyasadaki insan sermayesi kalitesinin artması hem özel 
sektör AR-GE faaliyetlerinde istihdam edilecek araştırmacıların bulunabilirliğini 
artırmakta hem de istihdam maliyetlerini düşürmektedir (Verbeek ve Lykogi-
ann, 2008, 45). Özetle kamu AR-GE faaliyetleri birçok yönde yayılım etkisi (spill-
over effect) yaratarak özel sektör AR-GE faaliyetlerini pozitif yönde teşvik et-
mektedir. 

Modern yaklaşımın iddialarını doğrulayan ampirik bulgular literatürdeki bir çok 
çalışmada tespit edilmiştir. Cohen vd. (2002) Amerika Birleşik Devletlerindeki 
imalat sektörüne ait firmalar üzerinde yaptıkları araştırmada kamu AR-GE faali-
yetlerinin özel sektör AR-GE faaliyetleri üzerinde yarattığı etkileri incelemiştir. 
Kamu AR-GE faaliyetleri hem devlet üniversiteleri ve hem de resmi araştırma 
kurumları tarafından gerçekleştirilen çalışmaları kapsamaktadır. Her iki 
kanaldan yapılan araştırmalar imalat sektöründeki firmalar tarafından 
yürütülen AR-GE çalışmalarını olumlu yönde etkilemektedir. Gür ve Saygılı 
(2002) kamu AR-GE faaliyetleri ile özel sektör AR-GE faaliyetleri arasındaki 
ilişkiyi 21 OECD ülkesinde 1981- 1998 arası dönem için analiz etmiştir. Çalışma 
sonucunda kamu ve özel sektör AR-GE harcamaları arasında pozitif bir etkileşim 
bularak her iki kesimin yenilik yaratama sürecinde gerçekleştirdikleri faali-
yetlerin birbirini destekler nitelikte olduğunu belirlemişlerdir. Böylece her iki 
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sektörde yapılan AR-GE harcamaları birbirini olumlu etkileyerek birlikte 
gelişmektedir. 

Modern yaklaşımın öngördüğü şekilde kamu AR-GE faaliyetlerinin yarattığı 
pozitif etkiler Avrupa ülkeleri üzerinde yapılan çalışmalarda da tespit edilmiştir. 
Verbeek ve Lykogiann (2008) panel veri regresyon modeli kullanarak 27 Avrupa 
ülkesi ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya için kamu AR-GE faali-
yetlerinin özel sektör AR-GE faaliyetleri üzerine etkisini analiz etmiştir. Bulgular 
kamu AR-GE faaliyetlerinin özel sektör için önemli seviyede bir girdi sağlayarak 
AR-GE harcamalarını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Buna göre kamu 
AR-GE faaliyetleri sonucunda hem nitelikli personel sayısı hem de temel bilimler 
alanında yapılan üretim ile yeni bilgi stoku artmıştır. Böylece kamu sektörünün 
sağladığı bu katkılar ile özel sektör AR-GE faaliyetlerinin maliyetleri düşmekte-
dir. Ayrıca bilgi stokundaki artış özel sektörün yürüttüğü AR-GE çalışmalarının 
başarı şansını artırıcı yönde bir etki yaratmaktadır. Coccia (2010) Avrupa Birl-
iğine üye 31 ülkenin 1997 ile 2004 yılları arasındaki verilerini kullanarak kamu 
AR-GE harcamalarının özel sektör AR-GE harcamaları üzerindeki etkisini analiz 
etmiştir. Sonuçlar AR-GE harcamalarındaki %1’lik değişmenin özel sektör AR-GE 
harcamalarını % 1.41 oranında artırdığını göstermiştir. Böylece kamu AR-GE 
harcamaları özel sektör AR-GE harcamaları üzerinde tamamlayıcı bir etkiye sa-
hip olmaktadır. Buna göre kamu AR-GE harcamaları Avrupa Birliği ülkelerindeki 
özel sektör AR-GE harcamaları üzerinde olumlu yayılım etkisi (spillover effects) 
yaratmaktadır. 

Kamu ve özel sektör AR-GE harcamaları arasındaki etkileşim çerçevesinde bir 
grup çalışma özel olarak devlet üniversitelerinin gerçekleştirdiği AR-GE çalışma-
ları üzerinde durmuştur. Falk (2006) OECD ülkelerinde özel sektör AR-GE har-
camalarının miktarını belirleyen faktörleri 1975-220 dönemi için panel veri 
yöntemi ile analiz etmiştir. Özel sektör harcamalarının vergi indirimlerinden 
sonra en çok etkilendiği faktör devlet üniversitelerinin gerçekleştirdiği AR-GE 
harcamalarının miktarı olmaktadır. Böylece üniversiteler tarafından 
gerçekleştirilen AR-GE harcamalarının özel sektör AR-GE harcamalarını önemli 
oranda etkilediğini belirlemektedir. Benzer şekilde Coccia (2012) Avrupa Birl-
iğine üye ülkeler ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’daki üniver-
sitelerin özel sektör AR-GE faaliyetlerine etkisini 1990 ile 2000 yılları arasında 
analiz etmiştir. Bulgular özel sektör AR-GE faaliyetlerinin üniversitelerdeki 
araştırma geliştirme faaliyetlerinden olumlu yönde faydalandığını göstermiştir. 
Böylece devlet üniversitelerde yürütülen kamu AR-GE harcamalarının özel 
sektör AR-GE harcamalarını destekleyerek teşvik ettiği belirlenmektedir.  

Kamu AR-GE faaliyetlerinin daha çok temel bilimler alanında bilgi üretmeye 
yoğunlaştığı tespitinden hareket eden bir grup araştırmacı özelikle bu tür faali-
yetlerin özel sektör üzerine yarattığı yayılım etkisini ölçmeye çalışmıştır. 
Gerçekten de devlete bağlı üniversiteler ile araştırma enstitülerinin yürüttükleri 
faaliyetlerin çoğunlukla temel bilimler alanında gerçekleştirildiği gözlemlen-
mektedir. Başka bir ifade ile söz konusu araştırma kurumları teknolojik bilgiden 
daha çok bilimsel bilgi üretmeye yoğunlaşmaktadır. Bu durum kamunun ürettiği 
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temel bilimsel bilgiden yararlanan özel sektörün ekonomik yaşamın pratik ih-
tiyaçlarına yönelik teknolojik yenilikleri kolaylıkla gerçekleştirmesine imkan 
vermektedir. Başka bir ifade ile inovasyon aktivitelerinin temelini oluşturan ve 
üretilmesi büyük zaman ve kaynak gerektiren bilimsel bilgi stokunun kamu AR-
GE faaliyetlerince sağlanması özel sektöre büyük bir avantaj sağlamaktadır. 
Böylece inovasyon sürecinde kamu ve özel sektör AR-GE faaliyetleri iki yönlü 
etkileşim içerisinde birbirini destekleyerek gelişmektedir (Salter ve Martin, 
2001, 520).  

Kamu ve özel sektör AR-GE faaliyetlerinin etkileşimi çerçevesinde “bilimsel bilgi” 
ile “teknolojik bilgi” arasındaki tamamlayıcılık ilişkisi literatürde ampirik 
çalışmalarla da ortaya konmuştur. Örneğin Arundel vd. (1995) Avrupa’nın en 
büyük 16 endüstrisinde faaliyet gösteren firmalar üzerinde yaptıkları araştır-
mada söz konusu firmaların kamu araştırma kurumları tarafından üretilen bi-
limsel yayınları yakından takip ederek AR-GE faaliyetlerinde yoğun bir biçimde 
kullandıklarını tespit etmiştir. Bu durum kamu ve özel sektör AR-GE faaliyetleri 
arasındaki tamamlayıcılık ilişkisini göstermektedir. Narin vd. (1997) Amerika 
Birleşik Devletlerinde patent başvurunda bulunan firmaların teknoloji 
geliştirme faaliyeti yürütürken yoğun bir biçimde kamu araştırma kurumlarının 
bilimsel yayınlarından yararlandıklarını tespit etmiştir. Böylece kamu araştırma 
birimleri tarafından üretilen bilimsel yayınların endüstrideki yenilik yaratama 
faaliyetlerine büyük katkı sunduğunu belirlemişlerdir. Sonuçta kamu ku-
ruluşlarında üretilen bilimsel bilgiler özel sektör AR-GR faaliyetleri üzerinde 
tamamlayıcılık etkisi yaratmaktadır. 

3. Veri, Metodoloji ve Ampirik Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde Avrupa’daki kamu ve özel sektör AR-GE faaliyetleri 
arasındaki etkileşimi ampirik olarak analiz edeceğiz. Bunun için Kamu AR-GE 
Harcamaları (KAGH) ile Özel AR-GE Harcamaları (ÖAGH) arasındaki ilişki eş 
bütünleşme ve nedensellik testleri yardımı ile incelenecektir. Analize katılan 
Avrupa ülkeleri Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, 
Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, 
Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İngiltere, Litvanya’dan oluşmaktadır. Ver-
iler 1999-2014 dönemi için yıllık olarak EUROSTAT veri tabanından elde 
edilmiştir. 

Veri analizine başlamadan önce düzmece regresyon problemiyle karşılaşmamak 
için serilerin birim kök içerip içermedikleri araştırılacaktır. Daha sonra Pedroni 
Panel Eşbütünleşme testi çerçevesinde değişkenler arasındaki uzun dönem 
ilişkisi analiz edilecektir. Son olarak Granger Panel nedensellik testi uygulanarak 
değişkenler arasındaki kısa dönemde ilişkisinin yönü belirlenmeye çalışılacaktır. 

Pedroni (1999) panel eşbütünleşme testi paneldeki sabit etkilerin ve yönelim 
terimlerin bireysel heterojenliğine olanak tanıyarak seriler arasındaki uzun dö-
nem denge ilişkisinin varlığını analiz eder. Testin ilk aşamasında aşağıda belir-
lenen eşbütünleşme regresyonunun tahmini ile elde edilecek artıklar 
hesaplanmaktadır. 
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ittMiMitiitiiititi eXXXY  ,,22,11, .......                       

t = 1, …, T ; i = 1, …, N ; m = 1, 2, …, M 

T: birimlere ait gözlem sayısı 

N: yatay kesit birimlerin sayısı  

M: regresyondaki değişkenlerin sayısı 

it: trend eğilim 

Yukarıda ifade edilen eşbütünleşme regresyonunun tahmini ile ulaşılan hata ter-
imlerine (e it) ilişkin durağanlık analizleri ile Y ve X değişkenleri arasında 
eşbütünleşme ilişkisinin varlığı sınanmaktadır. Bu çerçevede sıfır hipotezinde Y 
ve X değişkenleri arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı ifade edilir. Burada 
dördü grup içi ve üçü gruplar arası olmak üzere toplam yedi farklı test uygu-
lanmaktadır. Grup içi istatistikler, varyans oranı istatistiği, Phillips ve Perron tipi 
p istatistiği, parametrik olmayan Phillips ve Perron tipi t istatistiği ve Dickey 
Fuller tipi t istatistiğinden oluşmaktadır. Gruplar arası istatistikler ise Phillips ve 
Perron tipi p istatistiği, Phillips ve Perron tipi t istatistiği ve genişletilmiş Dickey 
Fuller tipi t istatistiği olarak ifade edilmektedir. Testler çerçevesinde değişkenler 
arasında eşbütünleşme yoktur şeklindeki sıfır hipotezinin ret edilmesi sonu-
cunda iki değişken arasında uzun dönem ilişkisinin bulunduğu sonucuna varılır. 

Eşbütünleşme analizi değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisinin ortaya 
konmasına yardımcı olmaktadır. Değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkilerinin 
ortay konması için nedensellik testlerinin uygulanması gerekmektedir. 
Çalışmamızda panel nedensellik analizi çerçevesinde standart Granger nedensel-
lik testi uygulanacaktır. Durağanlaştırılmış panel veri seti ile gerçekleştirilecek 
çift taraflı nedensellik testi aşağıda belirlenen ikili regresyon eşitliği üzerinden 
gerçekleştirilmektedir.  

           titiitiitiiltiiii XXYYY ,1,,11,,11,,1,,1,01, .........     

titiitiitiiltiiii YYXXX ,1,,11,,11,,1,,1,01, .........   

 

Eşitliklerde (t) panelin zaman kesitini gösterirken, (i) yatay kesiti simgelemek-
tedir. 

Yatay kesitlerin katsayı değerlerinin homojenitesine ilişkin varsayımlara göre 
çeşitli panel nedensellik analizleri geliştirilebilir. Biz çalışmamızda bütün panel 
verilerini tek bir geniş veri seti olarak değerlendirerek standart Granger Neden-
sellik testini uygulayacağız. Bu yöntem çerçevesinde aşağıda ifade edildiği şe-
kilde bütün katsayılar bütün yatay kesitler boyunca aynı kabul edilmektedir. 

jijliljiji ,,......,, ,,,1,1,0,0  
 

jijlilji ,,,......, ,,,1,1  
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Yukarıda belirlenen regresyon denklemleri çerçevesinde, Y’ nin X’ e neden olup 
olmadığı sınanırken ikinci denklem çerçevesinde X’ in Y’ ye neden olup olmadığı 
sınanmaktadır. Bu çerçevede her iki denklem için F statikleri hesaplanarak α i,t 
ve β i,t değerlerinin grup olarak sıfırdan farklı olup olmadıkları test edilmekte-
dir. Böylece her iki durumda da nedenselliğin olmadığını ileri süren sıfır hipo-
tezi test edilmektedir. 

3.1 Panel Birim Kök Testleri 

Değişkenlerin durağanlık analizleri için Im, Pesaran ve Shin (IPS),  Dickey ve 
Fuller (ADF) ve Phillips ve Perron (PP) tarafından geliştirilen birim kök testleri 
kullanılmıştır. Test sonuçları Tablo 1 de sunulmaktadır. Bütün panel birim kök 
testi sonuçlarına göre seriler birinci farkları alındığında durağan olmaktadır. 
Başka bir ifade ile her iki serininde birinci dereceden I (1) durağan olduğu 
görülmektedir.  

Tablo 1. Panel Birim Kök Test Sonuçları 
Değişkenler IPS ADF PP 

KAGH 1.60901 34.8988 35.4532 

 KAGH -11.8960 187.208 206.818 
ÖAGH 5.04749 16.5498 16.4139 

 OAGH -19.2532 102.252 105.854 

Not:   yüzde 1 seviyesinde anlamlığı göstermektedir. 

3.2 Pedroni Eşbütünleşme Testi 

Panel birim kök testleri sonucunda birinci dereceden durağan olduğuna karar 
verilmiş olan seriler için Pedroni panel koentegrasyon testi uygulanmış ve 
sonuçlar Tablo 2. de sunulmuştur. Panel v istatistiği dışındaki bütün grup içi ve 
gruplar arası test değerleri % 1 seviyesinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Panel 
v istatistiğinin anlamsız çıkmasına rağmen özellikle grup test değerlerinin istat-
istiksel olarak anlamlı olması ve değişkenler arasındaki ilişkiyi kabul etmeyen 
sıfır hipotezini ret etmesi değişkenler arasında uzun dönem ilişkinin varlığına 
işaret etmektedir. Sonuçta bulgular Avrupa Ülkelerinde kamu AR-GE harcama-
ları (KAGH) ile özel sektör AR-GE harcamaları (ÖAGH) arasında uzun dönem 
ilişkinin geçerli olduğunu göstermektedir.  

Tablo 2. Pedroni Panel Eşbütünleşme Testi Sonuçları 
Kesit İçi ve Arası Testler İstatistik Olasılık 

Panel v  -0.685132 0.7534 

Panel p  -7.427553 0.0000 
Panel PP            -15.22140 0.0000 

Panel ADF -15.32319 0.0000 
Grup p -4.745518 0.0000 

Grup PP -20.03610 0.0000 
Grup ADF -14.76720 0.0000 

Not:  yüzde 1 seviyesinde anlamlığı gösterir. 
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3.3 Granger Nedensellik Testi 

Çalışmada kullanılan KAGH ve ÖAGH serileri arasında uzun dönem ilişki tespit 
edildikten sonra seriler arasındaki kısa dönem ilişkiyi tespit etmek için standart 
Granger panel nedensellik testi uygulanmıştır. Test sonuçları Tablo 3’de 
sunulmuştur. Buna göre kamu AR-GE harcamalarından (KAGH) özel sektör AR-
GE harcamalarına (ÖAGH) doğru bir ilişki varken; özel sektör AR-GE harcama-
larından kamu AR-GE harcamalarına doğru bir ilişki tespit edilememiştir. 
Böylece değişkenler arasında kamu AR-GE harcamalarından özel sektör AR-GE 
harcamalarına doğru tek taraflı bir nedensellik bulunmaktadır.  

Tablo 3. Granger Panel Nedensellik Testi Sonuçları 
Sıfır Hipotezi F İstatistik Olasılık 

KAGH nedeni değildir ÖAGH 6.21095 0.0001 
ÖAGH nedeni değildir KAGH 1.93694 0.1058 

         Not:   yüzde 1 seviyesinde anlamlığı göstermektedir. AIC kriterine göre gecikme sayısı 2. 

Bu sonuçlar Avrupa ülkelerinde kamu AR-GE harcamalarının özel sektör AR-GE 
harcamaları üzerinde olumlu etki yarattığını göstermektedir. Dolayısı ile kamu 
AR-GE faaliyetlerinin özel sektör AR-GE faaliyetlerini dışladığına ilişkin bulgu-
lara rastlanmamıştır. Tam tersine Kamu AR-GE faaliyetleri özel sektörün yenilik 
yaratmaya yönelik aktivitelerini olumlu yönde destekleterek teşvik etmektedir. 

  Sonuç 

Kamunun yürüttüğü AR-GE faaliyetleri son dönemde genel olarak bütün 
ülkelerde önemli miktarlarda artmıştır. Ancak kamunun doğrudan yürüttüğü 
AR-GE faaliyetlerinin ekonominin yenilik yaratma kapasitesi üzerine yarattığı 
etkiler hala tartışmalı bir konudur. Klasik yaklaşımı savunan iktisatçılar 
kamunun yürüttüğü AR-GE faaliyetlerinin hem verimsiz olduğunu hem de sınırlı 
miktarda gerçekleşen özel sektör Ar-GE faaliyetlerini dışladığını ileri sürmekte-
dir. Buna karşın, inovasyon sürecini sistematik yöntemle analiz eden Modern 
yaklaşıma göre kamu AR-GE faaliyetleri pozitif dışsallık yaratarak özel sektör 
AR-GE harcamalarını olumlu yönde etkilemektedir. Böylece kamu AR-GE harca-
maları özel sektör AR-GE harcamalarının tamamlayıcısı olmakta dolayısı ile onu 
teşvik etmektedir. Sonuç olarak AR-GE faaliyetlerinin hangi oranda kamu 
tarafından finanse edilerek doğrudan yürütülmesi gerektiğine ilişkin tam bir 
fikir birliği yoktur.  

Çalışmamız yukarıda ifade edildiği şekilde kamu AR-GE faaliyetlerinin finans-
manı üzerinden literatürde yürütülen tartışmaya ışık tutmayı amaçlamaktadır. 
Bunun için Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan tecrübeden harektele kamu ve 
özel sektör AR-GE harcamaları arasındaki etkileşim incelenmiştir. Bu kapsamda 
Avrupa Birliğine üye on dokuz ülkenin 1999-2014 arasındaki yıllık verileri analiz 
edilmiştir. Pedroni Panel Eşbütünleşme ve Granger Panel Nedensellik test 
sonuçları kamu AR-GE aktivitelerinin özel sektör AR-GE faaliyetleri üzerinde 
olumlu etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Dolayısı ile ekonomik kaynakların 
kamu AR-GE faaliyetlerine aktarılması hem özel sektör AR-GE faaliyetlerini hem 
de bir bütün olarak inovasyon sisteminin gelişmesi için olumlu sonuçlar 
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doğurmaktadır. Buna göre son dönemlerde kamunun AR-GE faaliyetleri yolu ile 
müdahale alanını genişletme süreci olumsuz bir gelişme olarak algılamaz. 
Böylece Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın bir biçimde hayata geçirilen kamu AR-
GE faaliyetlerini artırmaya yönelik uygulamalar bundan sonraki süreç içinde ino-
vasyon politikaları çerçevesinde etkili bir seçenek olarak tercih edilebilir.  
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TÜRKİYE’DE ENFLASYON HEDEFLEMELİ İSTİKAR PROGRAMI SÜRECİNDE 

ENFLASYON VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ 

Özcan Karahan*           Ali Selçuk Gencür† 

 

Enflasyon ve kur seviyesinde yaşanan dalgalanmalar ekonomide yaşanan sorun-
ların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.  Üstelik enflasyon ve kur oranları 
arasındaki karşılıklı etkileşimin varlığı bu sorunların ülke ekonomiler için 
önemini daha da artırmaktadır. Enflasyon ile kur arasındaki ilişkide bir yandan 
enflasyon oranlarındaki artışlar kurları yükseltebilirken öte yandan kur se-
viyesinde yaşanabilecek yukarıya doğru hareketlerde enflasyonu şid-
detlendirmektedir. Son dönemde birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de Enflasyon 
Hedeflemeli İstikrar Programına geçmiştir. Buna bağlı olarak enflasyon hedefle-
meli program altında kur ve enflasyon arasındaki ilişkilerin incelenmesi oldukça 
önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Buradan hareketle Türkiye’deki 
enflasyon ve döviz kuru arasındaki ilişkiyi 2003:01 - 2017:03 dönemi için Johan-
sen Eşbütünleşme ve Granger Nedensellik Testi çerçevesinde analiz ettik. 
Sonuçlar enflasyondan döviz kuruna doğru tek yönlü bir ilişkinin olduğunu 
göstermiştir. Bu durum Türkiye’de Enflasyon Hedeflemeli İstikrar Programı sü-
resince döviz kurunun fiyatlar üzerindeki etkisinin zayıfladığını belirlemektedir. 
Ayrıca elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de para otoritesinin hem fiyatlar genel 
seviyesi hem de döviz kurunu eşanlı olarak yönetmesi mümkündür.   

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Döviz Kuru, Enflasyon Hedeflemeli İstikrar Pro-
gramı 

THE RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION AND EXCHANGE RATE  

UNDER INFLATION TARGETING REGIME IN TURKEY 

Fluctuations in the levels of Inflation and Exchange Rate constitute a significant 
part of problems experienced in an economy. Moreover, the mutual relationship 
between inflation and exchange rate increases the significance of the problems 
experienced in an economy much more. In the relationship between inflation and 
exchange rate, on the one hand, an increase in inflation rate raises the level of 
exchange rate, on the other hand, upraising movements in exchange rate result 
in accelerating of inflation rate. Recently, like most of the other countries, Turkey 
also has adopted Inflation Targeting Regime. During this process, investigating 
the relationship between inflation and exchange rate has been a quite significant 
research topic. Accordingly, we analysed the relationship between inflation and 
exchange rate in Turkey for the period 2003:01 – 2017:03 by employing Johan-
sen Cointegration Test and Granger Causality Test. Empirical results show that 
there is one way causal relationship from inflation to exchange rate. These re-
sults indicate that the impact of exchange rate on inflation decreases under In-
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† Araş. Gör. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, agencur@bandirma.edu.tr 
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flation Targeting Regime in Turkey. Besides, according to empirical results, pol-
icy makers in Turkey can manage quite well both general price levels and ex-
change rates simultaneously. 

Key Words: Inflation, Exchange Rate, Inflation Targeting Regime 

1. GİRİŞ 

Döviz kuru ve fiyatlar genel seviyesi ekonominin gelişim sürecinde önemli rol 
oynayan iki makro iktisadi olgudur. Fiyatlar genel seviyesinde istikrar 
sağlanamadığı durumlarda hem üretici hem de tüketiciler açısından önemli be-
lirsizlikler oluşmaktadır. Bu belirsizliklerin yarattığı sorunlar nedeni ile temel 
ekonomik faaliyetler sağlıklı bir biçimde yürütülemez. Öte yandan, döviz kuru 
seviyesi yerli paranın dış değerini ortaya koyan bir oran olarak tanımlandığında, 
dış finansal kaynak ve üretim girdisi elde etmek durumunda kalan ülkeler için ne 
kadar önemli bir unsur olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Buna göre, özellikle 
gelişmekte olan ülkeler yabancı kaynağa dayalı ekonomik büyüme sürecinde dö-
viz kurundaki değişimlere karşı oldukça duyarlıdır. Öyle ki, döviz kurundaki dal-
galanmalar gelişmekte olan ülkeler için önemli bir kırılganlık kaynağı olmak-
tadır.  

Döviz kuru ve fiyatlar genel seviyesi tek başına taşıdıkları önem yanında ara-
larında var olan karşılıklı etkileşim nedeniyle de iktisatçıların dikkatini çek-
mektedir. Gerçekten de özellikle gelişmekte olan ülkelerde söz konusu değişken-
ler arasındaki etkileşimin temel ekonomik dinamikleri belirlediği görülmektedir. 
Öyle ki, döviz kuru ile fiyatlar genel seviyesi arasındaki ilişkilere bağlı olarak 
gelişmekte olan ülke ekonomileri çok ciddi krizlerle karşı karşıya kalabilmekte-
dir. Bunun için söz konusu bu göstergeler arasındaki ilişkinin analiz edilmesi 
gelişmekte olan ülkeleri araştıran iktisatçılar için oldukça ilgi çeken bir konudur. 
Bir grup iktisatçı döviz kurundaki gelişmelerin fiyatlar genel seviyesini be-
lirlediğini iddia etmektedir. Literatürde döviz kurundan fiyatlar genel seviyesine 
doğru nedensellik ilişkisi “Döviz Kuru Geçişkenliği” (Exchange Rate Through) 
olarak ifade edilmektedir. Öte yandan, değişkenler arasındaki ilişkinin fiyatlar 
genel seviyesinden döviz kuruna doğru geliştiğini belirleyen iktisatçılarda 
bulunmaktadır. Buna göre fiyatlar genel seviyesindeki dalgalanmalar döviz kuru 
oranındaki değişimleri belirlemektedir. 

Döviz kuru ve fiyatlar arasındaki nedensellik ilişkisinin yönü optimum döviz 
kuru rejimi yada para politikası uygulamalarındaki tercihleri etkilemektedir. Dö-
viz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu durumlarda finansal istikrar açısından 
dalgalı döviz kuru sistemini uygulamak oldukça zordur. Bunun için döviz ku-
runun fiyatlar üzerinde büyük etkiye sahip olduğu ülkelerde genellikle sabit dö-
viz kuru sistemleri tercih edilmektedir. Öte yandan, döviz kurunun fiyatlar genel 
seviyesi üzerinde etkiye sahip olması Enflasyon Hedeflemesi Politikası 
çerçevesindeki uygulamaları da etkilemektedir. Buna göre döviz kurundan fi-
yatlara geçişkenliğin güçlü olduğu ekonomilerde merkez bankaları fiyat isti-
krarını sağlama hedefi çerçevesinde aynı zamanda döviz kurunu kontrol etme 
ihtiyacı hissederler. Başka bir ifade ile enflasyon hedeflemeli istikrar programı 
altında dahi politika yapıcılar döviz kurlarını gözetmek zorunda kalmaktadır.  
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Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de ekonominin gelişim 
süreci dış kaynak girişine bağlıdır. Bu durum ise döviz kuru dalgalanmalarına 
karşı ülke ekonomisinin hassasiyetini artırmaktadır. Bunun için sabit döviz kuru 
sisteminin uygulanması ya da değişik biçimlerde Döviz Kuru Hedeflemeli İstikrar 
Programlarının hayata geçirilmesi iyi bir seçenek gibi görülmektedir. Ancak bu 
tip uygulamalar geçmiş yıllarda Türkiye’de finansal krizlere yol açmıştır. En son 
2001 yılında yaşanan büyük ekonomik krizden sonra öncelikle örtük daha sonra 
ise 2006 yılından itibaren açık bir biçimde Enflasyon Hedeflemeli İstikrar Pro-
gramı uygulanmaya başlamıştır. Böylece, hem döviz kuru istikrarını hedefleyen 
politikaların başarısızlığı hem de uzun yıllar yaşanan yüksek enflasyonist or-
tamın yarattığı ataleti kırmak için, beklentilerin yönlendirilmesi stratejisi 
çerçevesinde fiyatların aşağıya çekilmesi hedeflenmiştir.  

Yukarıda anlatılanlardan açıkça görüleceği gibi fiyatlar genel seviyesi ile döviz 
kuru arasındaki etkileşim Türkiye’de uygulanan politikaların etkinliğini dolayısı 
ile ekonomideki gelişmeleri yakından ilgilendirmektedir. Bunun için 
çalışmamızda döviz kuru ve fiyatlar genel seviyesi arasındaki nedensellik 
ilişkisini 2003:01 ile 2017:03 yılları arasındaki aylık veriler üzerinden analiz 
edileceğiz. Böylece iki olgu arasındaki etkileşimin yönünü belirleyerek uygu-
lanan politikaların bu etkileşimden nasıl etkilendiğini ortaya koymaya 
çalışacağız. İkinci bölümde literatürde bu alanda yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi aktarılacaktır. Üçüncü bölüm döviz kuru ile fiyatlar arasındaki etkileşiminin 
ampirik olarak analiz edilmesine ayrılmıştır. Son bölümde ise ampirik çalışma-
ların ortaya koyduğu bulgular üzerinden Türkiye için politika çıkarımlarında 
bulunulacaktır.  

2. LİTERATÜR 

Fiyat istikrarının sağlanması ekonomideki en önemli konulardan biridir. Glob-
alleşmeyle birlikte fiyat istikrarına bağlı sorunlar daha da artmış dolayısı ile de 
ekonomiyi sağlıklı bir biçimde yönlendirmek güçleşmiştir. Çünkü globalleşme ile 
birlikte fiyat istikrarını olumsuz yönde etkileyen birçok yeni unsur ortaya 
çıkmıştır. Örneğin döviz kuru dalgalanmaları çeşitli kanallarla fiyatlar genel se-
viyesinde istikrarsızlık yaratabilmektedir. Bununla birlikte bir grup iktisatçı kur 
ile fiyat arasındaki nedensellik ilişkisinin fiyatlardan döviz kuruna doğru 
olduğunu iddia etmiştir. Buna göre ülkelerin iç fiyat seviyelerindeki değişimler 
paranın dış değerini gösteren kur seviyesini belirlenmektedir.  

Sonuç itibarı ile dışa açık ekonomide kur ile fiyat (enflasyon) arasındaki ilişkinin 
nasıl bir nedenselliğe sahip olduğu oldukça tartışmalı bir konudur. Literatür 
incelendiğinde döviz kurundaki değişimlerin fiyatlara geçiş etkisini doğrulayan 
çok çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bunun yanında fiyatların kur değişimlerin-
den etkilendiğini gösteren çalışmalar da mevcuttur. Bu bölümde fiyatlar genel 
seviyesinin kur üzerine yaptığı etkiler Satın Alma Gücü Paritesi çerçevesinde 
yürütülen çalışmaların gözden geçirilmesi ile aktarılacaktır. Öte yandan döviz 
kuru değişimlerinin fiyatlar üzerine yarattığı etkileri ise “Döviz Kuru 
Geçişkenliği” başlığı altında yapılan çalışmalar çerçevesinde sunulacaktır.  
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2.1 Satın Alma Gücü Paritesi Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Literatürde fiyatlardan döviz kuru üzerine geçişkenlik “Satın Alma Gücü Paritesi” 
(SAGP) çerçevesinde ortaya konmaktadır. SAGP nominal döviz kurunun ülkel-
erarasındaki göreceli fiyat düzeylerindeki değişimlere bağlı olduğunu ileri 
sürmektedir. Böylece SAGP döviz kurunun belirlenme sürecini açıklayan bir te-
ori olarak kabul edilebilir. Aşağıdaki eşitlikten görüldüğü gibi döviz kurları 
uluslararası fiyat düzeylerini birbirine eşitleyen önemli bir işleve sahiptir.  

P = E P 

Burada (P) yurt içi fiyatları, (P) yurt dışı fiyat seviyesini gösterirken E nominal 
döviz kurunu simgelemektedir. Buna göre ithal edilen malın yurt dışı fiyatı ile 
nominal döviz kurunun çarpımı ithal edilen malın yurt içi para birimi cinsinden 
fiyatına eşit olmaktadır. Böylece döviz kuru ülkeler arası fiyat farklılıklarını yani 
satın alma gücünü eşitleyecek şekilde belirlenmektedir. Döviz kurunun iç ve dış 
fiyat seviyeleri ile ilişkisi yukarıdaki eşitliğin aşağıdaki gibi yeniden düzenlen-
mesi ile daha iyi açıklanabilir. 

P/P = E  

Yukarıdaki eşitlik bize iki ülke para birimi arasındaki değişim oranının yani dö-
viz kurunun ülkelerdeki fiyatların yani paraların satın alma gücünün birbirine 
oranı olduğunu göstermektedir. Fiyat ve kur değerlerinin değişim şeklinde 
gösterilmesi ile ulaşılan aşağıdaki eşitlik ise nispi fiyat düzeylerindeki değişim-
lerin nominal döviz kurunda değişimler tarafından dengelendiğini belirlemekte-
dir. Buna göre iki ülkenin fiyat seviyelerindeki göreli hareketler döviz kurundaki 
değişimleri etkilemektedir. Başka bir ifade ile nispi fiyatlardaki değişim nominal 
döviz kurundaki değişim ile dengelenmektedir. 

P/P=E  

Böylece iki ülke arasındaki enflasyon oranı nominal kurdaki değişim oranını be-
lirlemektedir. Başka bir ifade ile nominal döviz kuru yabancı ve yurtiçi enflasyon 
oranları arasındaki farka göre değişmektedir. Örneğin paranın yurt içindeki 
değeri düşünce bu durum yurt dışı değerinin de düşmesine yani nominal kurun 
artmasına neden olacağını göstermektedir. Eğer yukarıda ifade edilen SAGP te-
orisi geçerli olursa ulusal para otoriteleri bağımsız para politikası uygulamaları 
çerçevesinde fiyat istikrarını sağladıklarında eş anlı olarak döviz kuru hareketle-
rini de kontrol edebilmektedir. Aksi halde döviz kurunun belirlenmesinde 
Merkez Bankalarının parasal yaklaşım çerçevesinde uygulamaya koyacağı poli-
tikalar yetersiz kalacaktır.  

Literatür incelendiğinde, özellikle enflasyon hedeflemeli istikrar programının 
birçok ülkede uygulanmaya başlanması ile birlikte, Satın Alma Gücü Paritesi 
üzerine yapılan çalışmaların arttığı görülmektedir. SAGP geçerliliğini analiz eden 
çalışmalar ampirik yöntem olarak çoğunlukla Birim Kök Testleri ile Kointe-
grasyon Testlerini tercih etmektedir. İlk yöntem çerçevesinde gerçekleştirilen 
testlerle döviz kuru serisinin durağanlık analizi yapılarak birim köke sahip olup 
olmadığı belirlenmektedir. Eğer reel döviz kuru serisinde birim kökün varlığı ret 
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edilirse SAGP’nin geçerli olduğu yönünde karar verilmektedir. Eşbütünleşme 
testleri çerçevesinde yapılan analizlerde ise nominal döviz kurlarının iç ve dış 
fiyatlarla eşbütünleşik olup olmadığı araştırılmaktadır. Aşağıda görülebileceği 
gibi literatürde SAGP’nin geçerliliğine ilişkin farklı sonuçlara ulaşan birçok 
çalışma bulunmaktadır.   

Ülke örnekleri incelendiği SAGP’nin geçerliliğine ilişkin yapılan çalışmaların 
kesin bir sonuç vermediği görülmektedir. Xu (1999) Amerika Birleşik Devletleri 
ile Japonya arasında SAGP’nin geçerliliğini test etmiştir. Bu amaçla 1974 ile 1994 
yılları arasındaki aylık veriler üzerinden Engle-Granger ve Johansen 
Eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Hem tüketici fiyatları hem de üretici fiyatlar 
üzerinden yapılan analizde SAGP’nin geçerli olduğu tespit edilmiştir. Tawadros 
(2001) Avustralya Doları ile Amerikan Doları arasındaki ilişki çerçevesinde 
SAGP’ni test etmiştir. Johansen eşbütünleşme yöntemini kullanılarak 1984 ile 
1996 yılları arasındaki aylık veriler analiz edilmiştir. Ortay konan bulgular 
Avustralya da SAGP’nin geçerli olmadığını göstermiştir. Ganiev ve Emsen (2008) 
Kırgızistan’da SAGP’nin geçerliliğini 1997-2007 arası dönem için aylık veriler 
yardımı ile analiz etmiştir. Bütün dönem için yapılan analizde kurlardaki değişi-
min ülkelerin enflasyon oranları farkından daha yüksek oranda değiştiğini belir-
lemiştir. Böylece SAGP’nin öngördüğü şekilde bir ilişki döviz kuru ile enflasyon 
arasında Kırgızistan da geçerli değildir. 

Birden fazla ülkenin analize katıldığı araştırmalarda da SAGP’ nin geçerliliğine 
ilişkin farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Kargbo (2003) tüketici fiyat indeksleri ile 
nominal döviz kuru arasındaki ilişkiyi 30 Afrika ülkesinde analiz etmiştir. Johan-
sen eşbütünleşme yöntemi ile 1960-1997 yılları arasındaki dönem için 
gerçekleştirilen çalışma sonuçları SAGP’nin geçerliliğine ilişkin güçlü kanıtlar 
sunmuştur. Böylece Afrika ekonomilerinde döviz kuruna ilişkin alınacak 
kararlarda SAGP’nin önemli bir çerçeve oluşturabileceği sonucuna varılmıştır. 
Sideris (2004) Amerikan Doları, Alman Markı ve Japon Yeni arasında uzun dö-
nem SAGP geçerliliğini 1973-2002 dönemindeki aylık veriler üzerinden Johan-
sen Kointegrasyon testi çerçevesinde incelemiştir. Ampirik bulgular Alman 
Markı ve Japon Yeni açısından SAGP’nin oldukça zayıf bir biçimde geçerli 
olduğunu göstermektedir. Özcan (2012) SAGP’nin G7 Ülkeleri için geçerli olup 
olmadığını 1980-2010 dönemi boyunca yatay kesit bağımlılığı ve çoklu yapısal 
kırılma durumunu dikkate alan testleri kullanarak analiz etmiştir. Sonuçlar çoğu 
durumda G7 ülkelerinde SAGP’nin geçerli olduğunu göstermiştir. Böylece G7 
ülkelerindeki politika yapıcılar döviz kurunu para politikaları çerçevesinde be-
lirlemek açısından geniş bir uygulama alanına sahiptir.  

Türkiye özelinde SAGP’nin geçerliliğini test eden çalışmalarda bulunmaktadır. 
Yıldırım (2003) 1990-2000 dönemindeki aylık verileri kullanarak bir döviz kuru 
teorisi olarak SAGP’nin geçerliliğini test etmiştir. Birim Kök Testi çerçevesinde 
geliştirilen analiz sonunda SAGP’nin geçerli olmadığını tespit etmiştir. Böylece 
döviz kurunun fiyatlardan bağımsız olarak güçlü bir nominal çıpa olduğunu 
vurgulamıştır. Buna göre Türkiye’de söz konusu dönemde piyasaları 
yönlendirmek için uygulanacak politikalar bakımından kur oranlarını kontrol et-
mek uygun bir araç olarak görülmektedir. Taştan (2005) Türkiye’de dört önemli 
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reel döviz kuru için SAGP geçerliliğini 1982-2003 dönemindeki aylık veriler 
üzerinden test etmiştir. Hesaplanan dört farklı reel döviz kuruna beş farklı birim 
kök testi uygulanmıştır. Alman Markı ve İtalyan Lirası için karışık sonuçlar bulu-
nurken İngiliz Poundu ve Amerikan Doları için SAGP’nin güçlü bir biçimde 
geçerli olduğu belirlenmiştir. Güney ve Tunalı (2015) Türkiye için Amerikan 
doları ile belirlenen döviz kuru üzerinden SAGP teorisinin geçerliliğini test 
etmiştir. Hem Tüketici ve hem de Üretici Fiyat Endeksine dayalı olarak Engle- 
Granger ve Johansen eşbütünleşme testleri çerçevesinde analiz geliştirilmiştir. 
Sonuçlar, kısa dönemli bazı sapmalar görülse dahi, uzun dönemde SAGP’nin 
geçerli olduğunu göstermiştir. Dolayısı ile SAGP Türkiye’de döviz kuru ha-
reketlerinin nedenini açıklayabilmektedir. Böylece SAGP teorisi döviz kurunun 
dinamiklerini anlamak açısından açıklayıcı bir model olarak Türkiye’de 
kullanılabilir.  

Literatürde Türkiye’yi başka ülkelerle birlikte ele alarak analiz eden çalışmalar 
da bulunmaktadır. Örneğin Yıldırım vd. (2013) SAGP’nin geçerliliğini Türkiye 
için 1960-2012, G8 ve AB-15 ülkeleri için 1975-2012, AB-27 ülkeleri için 1990-
2012 ve OECD ülkeleri için 1980-2012 dönemindeki yıllık veriler çerçevesinde 
analiz etmiştir. SAGP’nin geçerliliği reel döviz kurunun birim kök testi ile analiz 
edilmesi sonucunda belirlenmiştir. Genel olarak SAGP Türkiye için geçersiz 
çıkmıştır. Ancak AB-15, AB-27, OECD ve G-8 ülkeleri için SAGP’nin geçerli olduğu 
belirlenmiştir. Son olarak Ceviş ve Ceylan (2015) yükselen piyasalar arasında yer 
almasına rağmen kırılgan beşli olarak isimlendirilen Hindistan, Brezilya, En-
donezya, Türkiye ve Güney Afrika da SAGP’nin geçerliliğini test etmiştir. 
Eşbütünleşme testi kullanılarak 2003 ile 2013 yılları arasındaki aylık veriler an-
aliz edilmiştir. Sonuçlar, Endonezya dışındaki bütün ülkelerde nominal döviz 
kuru ile Tüketici Fiyat Endeksi değişkenleri arasında uzun dönemli bir ilişki 
olduğunu göstermiştir. Böylece Türkiye’nin de içinde bulunduğu dört ülkede 
SAGP’nin güçlü formda geçerli olduğu belirlenmiştir. Bu durum söz konusu 
ülkelerde enflasyon hedeflemeli istikrar programının etkin bir biçimde uygu-
lanması için uygun koşulların bulunduğunu göstermektedir. 

2.2 Döviz Kuru Geçişkenliği Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Döviz kuru değişimlerinin fiyatlar üzerine yarattığı etki döviz kuru geçişkenliği 
olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda döviz kurlarından fiyatlar genel seviyesi 
üzerine yansıma iki aşamada gerçekleşmektedir. İlk aşamada kur değişimleri dış 
ticarete konu olan ihraç ve ithal mal fiyatları üzerinde etki yaratmaktadır. İkinci 
aşamada kur değişimlerinin dış ticaret fiyatları üzerinde yarattığı etki iç 
piyasada üretilen mal fiyatlarına yansımaktadır. Bu süreçte döviz kuru değişim-
leri ülke içinde hem Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hem Üretici Fiyat Endeksi 
(ÜFE) üzerinde etkili olmaktadır.  

Döviz kuru geçişkenliği ilk aşamada kur değişimlerinin ihraç ve ithal ürün fi-
yatlarını etkilemesi sürecini ifade etmektedir. Kur yükselirken ülkenin ihraç 
ettiği ürünlerin fiyatı ucuzlarken, ithal ürünlerin fiyatları artmaktadır. Bu şekilde 
kur seviyesi ile ihracat ve ithalat fiyat seviyeleri arasındaki yansıma ilişkisi dış 
ticaret fiyat indeksleri üzerinden analiz edilebilir. Bunun yanında dış ticarete 
konu olan ihraç ve ithal sektöründeki alt mal gruplarının fiyatlarındaki değişim 
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ile de kur değişimlerinin yarattığı etkiler izlenebilir. Sonuç olarak kurdaki 
değişimlerin ithalat ve ihracat fiyatları üzerinde yaptığı etkiler kurun dış ticaret 
fiyatları üzerine yaptığı etkiler olarak ifade edilmektedir. İlk aşamada 
gerçekleşen bu süreç döviz kuru geçişkenliğinin doğrudan etkisini ifade et-
mektedir.    

İkinci aşamada yani uzun dönemde döviz kurundaki değişimler ülkedeki bütün 
mal ve hizmetlerin fiyat seviyesini etkilemektedir. Kurdaki değişime bağlı olarak 
ithal edilen nihai tüketim malı fiyatlarındaki artış Tüketici Fiyat Endeksi etkilen-
mektedir. Kurdaki değişim ayrıca ithal edilen hammadde ve ara mal fiyatlarını 
da artırmaktadır. Böylece kurlardaki artış ithalatı pahalılaştırdığı için ithal girdi 
kullanarak üretim yapılan sektörlerde maliyetleri yükseltmektedir. Mali-
yetlerdeki artış karşısında ise girişimciler kar marjlarını korumak için fiyatları 
artırmaktadır. Sonuçta döviz kuru değişmeleri ithal edilen nihai tüketim malları 
ile üretimde kullanılan girdi fiyatları üzerinde yarattığı etkiler yolu ile ülke içi 
fiyat seviyelerini etkilemektedir. 

Kur seviyesindeki değişimler ithal ve ihraç ürün fiyatları üzerinden ülkedeki top-
lam talebi etkileyerek de fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilir. Örneğin, kurdaki 
artışlar ilk aşamada ihracat fiyatlarını ucuzlatırken ithal fiyatlarını artırmak-
tadır. Başka bir ifade ile nominal döviz kurundaki artış yurt dışından gelen mal-
ları daha pahalı yaptığı gibi yurt içinde üretilen malları ihracat için daha cazip 
hale gelmektedir. Böylece kurdaki yükselişler ihracatı artırıp ithalatı azalttığın-
dan sonuçta yurt içi mallara olan talep artar. Piyasada sınırlı miktarda arzın 
bulunduğu bir ortamda toplam talepteki bu artış fiyatlar üzerinde yukarı yönlü 
baskı oluşturmaktadır.  

Görüldüğü gibi kur seviyesindeki değişiklikler doğrudan dış ticarete konu olan 
mal fiyatlarını etkilerken dolaylı yoldan yurt içi fiyat genel seviyesini etkile-
mektedir. Buna uyun olarak literatürdeki çalışmaların bir kısmı döviz kurunun 
dış ticaret fiyatları üzerindeki etkilerini incelerken diğer bir kısım çalışma ise dö-
viz kurundaki değişimlerin ülkedeki iç fiyatlara etkisini analiz etmektedir. Bun-
dan sonraki bölümde söz konusu bu çalışmalar hakkında bilgi verilecektir. 

Ocran (2010) döviz kurunun fiyatlar genel seviyesi üzerine etkisini Güney Afrika 
için analiz etmiştir. Bu kapsamda 2000 ile 2009 yılları arasındaki dönem için 
aylık veriler kullanarak döviz kurunun üretici ve tüketici fiyatları üzerine dolaylı 
etkisini araştırmıştır. VAR yöntemi kullanılarak yapılan analiz sonucunda kur-
lardaki değişimin tüketici fiyat endeksini etkilediği belirlenmiştir. Üretici fi-
yatlardaki değişim ise çok daha uzun dönemde gerçekleşmekte ve sonunda bu-
radaki etkide tüketici fiyatlarına yansımaktadır. Benzer şekilde Aghayev (2011) 
Azerbaycan ekonomisi için 1995 ile 2010 yılları arasındaki aylık verileri kulla-
narak döviz kuru ile fiyatlar genel seviyesi arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Jo-
hansen Eşbütünleşme testi sonucunda değişkenler arasında uzun dönemli 
ilişkiye rastlanmamıştır. Bunun yanında Hsiao ve geleneksel Granger nedensellik 
test sonuçları değişkenler arasında kısa dönem ilişki bulamamıştır. Ayrıca Azer-
baycan ekonomisinde döviz kuru ile fiyatlar genel seviyesi arasında ilişkinin ol-
maması petrol ihracından dolayı bol miktarda döviz bulunmasına bağlanmıştır.  
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Döviz kurunun yurt içi fiyatları etkisini Türkiye özelinde analiz eden birçok 
çalışma bulunmaktadır. Gül ve Ekinci (2006) aylık veriler kullanarak 1984 ile 
2003 yılları arasındaki dönem için Johansen Eşbütünleşme testi çerçevesinde 
döviz kuru geçişkenliğini analiz etmiştir. Sonuçlar değişkenler arasında uzun dö-
nemli ilişki olduğunu belirlemiştir. Öte yandan, Granger Nedensellik testi sonu-
cunda döviz kurundan enflasyona doğru tek yönlü bir ilişkinin olduğu tespit 
edilmiştir. Böylece Türkiye’de uygulanan serbest döviz kuru sisteminin sadece 
kur seviyelerinde değil aynı zamanda fiyatlar genel seviyesinde de istikrarsızlığa 
yol açtığı görülmektedir. Güneş (2013) Türkiye’de kur ile tüketici fiyat indeksi 
arasındaki ilişkiyi 2008-2012 dönemindeki aylık verilerden yaralanarak 
incelenmiştir. Johansen Eşbütünleşme Testi kullanılarak yapılan analizlerde kur 
ile tüketici fiyat endeksi arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 
Hata Düzeltme Modeli çerçevesinde yapılan analizlerde ise nedensellik 
ilişkisinin döviz kurundan fiyatlara doğru olduğu gözlenmiştir. Ayrıca ulusal 
paraya güvenin azaldığı durumlarda kur kaynaklı enflasyon artışının 
hızlandığına ilişkin tespit yapılmıştır.  

Bazı iktisatçılar kurun yurt içi fiyatlar üzerindeki etkisini ithal fiyatlarında 
yaşanan değişim üzerinden belirlemeye çalışmıştır. Liu ve Tsang (2008) Hong 
Kong ekonomisinde 1984-2007 yılları arasındaki dönemde döviz kuru, ithal fi-
yatları ve enflasyon arasındaki bağı açıklıkla ortaya koymuştur.  Benzer şekilde 
Kara ve Öğünç (2011) Türkiye de 2001 ile 2011 yılları arasındaki dönemde kur-
ların ithal fiyatlar yolu ile enflasyona etkisini VAR modelleri çerçevesinde analiz 
etmiştir. Bulgular kurun ithal fiyatlar üzerinden tüketici fiyatları etkilediğini 
göstermektedir. Son olarak Ergin (2015) Türkiye’de döviz kuru ve enflasyon 
arasındaki ilişkiyi Vektör Otoregresyon analizi ile 2005 ile 2014 dönemleri için 
aylık veriler kullanarak incelemiştir. Analiz sonucunda döviz kurunun enflasyon 
üzerinde yarattığı etkinin ağırlıklı olarak ithalat fiyatları kanalı ile gerçekleştiğini 
tespit etmiştir. Ayrıca döviz kurundaki değişimlerin ithalat fiyatlarına yarattığı 
etki tüketici fiyatları üzerine yarattığı dolaylı etkiden daha yüksektir. 

Son yıllarda birçok ülkede Enflasyon Hedeflemeli İstikrar Programına geçmiştir. 
Buna bağlı olarak literatürdeki çalışmalar da kur ile fiyatlar arasındaki ilişkinin 
Enflasyon Hedeflemeli İstikrar Programından nasıl etkilendiğini analiz etmeye 
yoğunlaşmıştır. Söz konusu bu program çerçevesinde döviz kuru dalgalanmaya 
bırakılmakta ve fiyatların tek hedef olarak belirlenmektedir. Genel olarak 
sonuçlar Enflasyon Hedeflemeli İstikrar Programı altında kurun fiyatlar üzerine 
etkisinin azaldığını göstermektedir. Örneğin Nogueira (2006) bir grup 
gelişmekte olan ülkede 1995 ile 2004 yılları arasındaki dönem için kurdan fi-
yatlara geçiş etkisini ARD modeli ile incelemiştir. Bu çerçevede döviz kuru 
geçişkenliği etkisinin enflasyon hedeflemesi programının öncesi ve sonrasında 
değişip değişmediğini kontrol etmiştir. Sonuçlar enflasyon hedeflemesine geçild-
ikten sonra ülkelerde döviz kuru geçişkenliği etkisinin azaldığını belirlemekte-
dir. Reyes (2007) döviz kuru geçişkenliğini Brezilya, Şili ve Meksika da enflasyon 
ve döviz kuru hedeflemeli gibi iki para politikası uygulaması altında analiz 
etmiştir. Bütün ülkelerde döviz kuru hedeflemeli politikadan enflasyon hedefle-
meli politikaya geçiş ile birlikte döviz kurunun fiyatlar üzerine etkisinin za-
yıfladığı belirlenmiştir.  
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Türkiye 2001 yılında yaşanan büyük ekonomik krizden sonra öncelikle örtük 
daha sonra ise 2006 yılından itibaren açık bir biçimde Enflasyon Hedeflemeli İs-
tikrar Programı uygulamaktadır. Dolayısı ile birçok iktisatçı Türkiye’de uygu-
lanan bu programın döviz kuru geçişkenliğine etkisini incelemiştir. Volkan vd. 
(2007) kur değişimlerinin fiyatlara etkisini 1994-2002 ile 2003-2006 arasındaki 
süreç için araştırmıştır. Böylece döviz kurunun kontrol edildiği dönem ile döviz 
kurunun serbest dalgalanmaya bırakıldığı dönemde fiyat ve kur arasındaki 
ilişkinin nasıl geliştiği analiz edilmiştir. Her iki dönemde de kurun enflasyon 
üzerine etki yaptığı tespit edilirken etkinin serbest döviz kuru döneminde 
azaldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca etkinin öncelikle imalat sanayi sektöründeki fi-
yatlara daha sonrada tüketici fiyatlarına yansıdığı belirlenmiştir. Dedeoğlu ve 
Kaya (2014) VAR yöntemini kullanarak 1995 ile 2012 yılları arasındaki dönem 
için döviz kur geçişkenliğini analiz etmiştir. Sonuçlar kurların TÜFE’ den daha 
çok ÜFE üzerinde etki yaptığını göstermektedir. Ayrıca Türkiye’nin enflasyon 
hedeflemeli istikrar programına geçmesi ile birlikte kurların fiyatlar üzerindeki 
etkisi hızla azalmıştır. Böylece Türkiye de uygulanan enflasyon hedeflemeli isti-
krar politikası kurların fiyatlar üzerindeki etkisini azaltıcı bir rol oynamıştır. 
Civcir ve Akçağlayan (2010) enflasyon hedeflemeli istikrar politikasından önceki 
1987-2001 dönemi ile sonrasındaki 2001-2009 döneminde kur fiyat etkileşimini 
VAR modeli ile analiz etmiştir. Her ne kadar döviz kuru geçişkenliği enflasyon 
hedeflemeli politika ile azalsa da önemini koruduğu belirlenmiştir. Böylece 
Merkez bankası enflasyon hedeflemeli program sürecinde fiyatları kontrol et-
mek için çaba sarf ederken aynı zamanda yönetmesi gereken en önemli iktisadi 
olgulardan biri döviz kuru sevisi olmaktadır. 

3. VERİ SETİ, AMPİRİK YÖNTEN VE SONUÇLAR 

Bu bölümde Türkiye’de döviz kuru ve fiyatlar genel seviyesi arasındaki neden-
sellik ilişkisi analiz edilecektir. Bunun için 2003:01 - 2017:03 dönemine ait Tü-
ketici Fiyat İndeksi (TÜFE) ve Efektif Döviz Kuru serileri arasındaki etkileşim in-
celenecektir. Tüketici Fiyat İndeksi Türkiye İstatistik Kurumundan ve Döviz 
Kuru ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sis-
temi’nden temin edilmiştir. İncelenen dönem Türkiye’de kurun dalgalanamaya 
bırakıldığı dolayısı ile Enflasyon Hedeflemeli İstikrar Programın uyguladığı sü-
reci kapsamaktadır. Bu anlamda çalışmanın bulguları Enflasyon Hedeflemeli İs-
tikrar Programı altında döviz kuru ile fiyatlar genel seviyesi arasındaki ilişkinin 
nasıl geliştiği hakkında bilgi verecektir. Bu bölümde öncelikle Augmented Dickey 
Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri çerçevesinde verilerin du-
rağanlık analizleri yapılmıştır. Yapılan birim kök test sonuçları serilerin logarit-
maları alındığında durağanlaştığını gösterdiğinden veriler arasındaki uzun dö-
nem ilişkisini tespit etmek için Johansen Eşbütünleşme Testi uygulanmıştır. Son 
olarak, veriler arasında kısa dönem nedensellik ilişkisini anlamak için Granger 
nedensellik testi uygulanmıştır.  

3.1 Birim Kök Testi 

Durağanlık zaman serisinin varyansının zaman içinde değişmemesi yani serinin 
trendinin olmaması olarak tanımlanmaktadır. Ekonometrik çalışmalarda dura-
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ğan olmayan veriler kullanıldığında tahminler sapmalı sonuçlar vermektedir. Se-
rilerin durağan olup olmadığına karar vermek için çeşitli birim kök testleri uy-
gulanmaktadır. Çalışmada verilerin durağanlık analizi için ADF (Augmented Dic-
key Fuller) ve PP (Phillips Peron) birim kök testleri uygulanmıştır. Bu yöntem-
lerden ADF genel kullanıma sahip olduğu için, PP ise trend içeren serilerin dura-
ğanlığını test etmede daha güçlü bir yöntem olduğu için tercih edilmiştir.  

Yapılan testlere göre ortaya çıkan sonuçlar Tablo 1 de sunulmuştur. Test sonuç-
ları orijinal verilerin durağan olmadığı dolayısı ile birim kök içerdiğini göster-
mektedir. Ancak TÜFE ve KUR serilerinin logaritmaları alınınca durağanlık ka-
zandıkları gözlemlenmektedir. Logaritmik serilerin sabit trendli modellerde % 1 
ve % 5 anlamlılık düzeyinde durağan olduğu belirlenmektedir. Bu şekilde verile-
rin logaritmaları alındığında durağanlaşmaları Johansen Eşbütünleşme Testinin 
uygulanmasına imkan vermektedir. 

Tablo 1: Birim Kök Test Sonuçları 

 
Değişkenler 

ADF PP 

Seviye Değer 
Logaritmik 

Değer 
Seviye Değer 

Logaritmik 
Değer 

TÜFE (sabit) 5.8333 -0.1255 -0.9231 -0.7236 

TÜFE (sabit+ trend) 2.0638 -4.6912 -1.0340 -4.4946 

KUR (sabit) -1.3811 -1.1778 -0.9231 -0.5481 

KUR (sabit+ trend) -0.9728 -5.1975 -1.0340 -3.7260 

Not:  ve  sırasıyla yüzde 1 ve 5 seviyesinde anlamlığı göstermektedir. Optimal gecikme uzunluğu                 
için AIC bilgi kriteri kullanılmıştır. 

 3.2 Johansen Eşbütünleşme Analizi 

Eşbütünleşme kavramı uzun dönem denge ilişkisinin saptanmasında uygulanan 
bir yöntemdir. Seriler arasında uzun dönemde anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı 
temel olarak Johansen (1988) tarafından önerilen eşbütünleşme yöntemi ile test 
edilecektir. Bu yöntem serilerin uzun dönemde anlamlı bir ilişkiye sahip olup 
olmadığını koentegrasyon özelliği sergileyen vektörlerin (𝜏) sayısını test ederek 
ortaya koymaya çalışır. Bu çerçevede eşbütünleşme özelliği gösteren vektörlerin 
sayısını bulmak için iz (trace) ve maksimum özgül değer (maximum eigenvalue) 
olmak üzere iki değişik test istatistiği kullanılmaktadır. 

Eşbütünleşme testine ilişkin sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. Koentegrasyona 
ilişkin sıfır ve alternatif hipotezler Tablonun ilk sütununda belirtilmiştir. Elde 
edilen Trace ve Max-Eigen istatistik değerleri seriler arasında hiçbir 
eşbütünleşme ilişkisi olmadığını iddia eden sıfır hipotezini (H0: 𝜏 =0) ret et-
mektedir. Çünkü hesaplanan test istatistik değerleri kritik değerden (% 5) daha 
büyüktür.  Böylece % 5 anlamlılık düzeyinde enflasyon ve döviz kuru değişken-
leri arasında bir eşbütünleşik denklem olduğuna karar verilebilir. Yani fiyatlar 
genel seviyesi ile döviz kuru uzun dönemde birlikte hareket etmektedirler. Bu 
durum Türkiye’de döviz kuru ile fiyatlat genel seviyesi arasındaki nedenselliği 
belirlemese dahi uzun dönemde bir etkileşim olduğunu göstermiştir. 
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Tablo 2: Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Hipotez Trace İstatistiği 
Kritik Değer 

(%5) 
Max-Eigen  
İstatistiği 

Kritik Değer 
(%5) 

H0: 𝜏 =0,  H1: 𝜏 =1 26.21163 15.49471 26.17961 14.26460 

H0: 𝜏≤1,  H1: 𝜏 =2 0.032028 3.841466 0.032028 3.841466 

3.3 Granger Nedensellik Analizi 

İktisadi değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek için en sık kullanılan 
yöntem temel olarak Granger (1969) tarafından önerilen “Granger Nedensellik 
Testi” dir. VAR modeli çerçevesinde iki değişken arasındaki ilişki eşanlı olarak 
aşağıdaki denklemlerle analiz edilebilmektedir.  

𝐾𝑈𝑅𝑡 = 𝛾0 +∑𝛾𝑖𝐾𝑈𝑅𝑡−𝑖 +∑𝜃𝑖𝑇𝑈𝐹𝐸𝑡−𝑖 + 𝜗𝑡

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

 

𝑇𝑈𝐹𝐸𝑡 = 𝜑0 +∑𝜑𝑖𝑇𝑈𝐹𝐸𝑡−𝑖 +∑𝛿𝑖𝐾𝑈𝑅𝑡−𝑖 + 휀𝑡

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

 

Yukarıdaki eşitliklerde yer alan (𝜗𝑡) ve (휀𝑡) sıfır ortalama ve sonlu kovaryans 
matrisi ile seri korelasyon içermeyen hata terimlerini, (m) ise her iki değişkene 
ait gecikme sayısını göstermektedir. Bu çerçevede F istatistiğine göre iki 
değişken arasında nedensellik ilişkisi bulunmadığını iddia eden sıfır hipotezleri 
test edilmektedir. Granger Nedensellik Test sonuçları Tablo 3’de sunulmuştur. 
Sonuçlar “Enflasyon Döviz Kurunun nedeni değildir” şeklinde ifade edilen sıfır 
hipotezinin ret edilmesine % 1 anlamlılık düzeyinde imkan vermektedir. Ancak 
“Döviz Kuru Enflasyonun nedeni değildir” şeklinde ifade edilen sıfır hipotezi ka-
bul edilmektedir. Böylece nedensellik testi bulguları enflasyondan döviz kuruna 
doğru tek yönlü bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. 

Tablo-3: Granger Nedensellik Test Sonuçları 

Sıfır Hipotezi F İstatistiği Olasılık Karar 

Enflasyon Döviz Kurunun nedeni değildir. 12.6755 0.0000* Ret 

Döviz Kuru Enflayonun nedeni değildir. 1.7241 0.1815 Kabul 

        Not:   yüzde 1 seviyesinde anlamlığı göstermektedir. AIC kriterine göre gecikme sayısı 2. 
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SONUÇ  

Döviz kuru ile enflasyon arasındaki etkileşim özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
ekonomik gelişmeleri belirleyen önemli bir dinamik yaratmaktadır. Ancak döviz 
kuru ile enflasyon arasındaki ilişkinin yönü iktisatçılar arasında oldukça 
tartışmalı bir konudur. Satın Alma Gücü Paritesini savunan iktisatçılara göre dö-
viz kurları ülkelerin fiyat düzeyleri arasındaki fark tarafından belirlenmektedir. 
Öte yandan Döviz Kuru Geçişkenliği teorisini savunan iktisatçılar ise kurdan 
enflasyona doğru tek taraflı bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir. Son dönemde 
birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de 2001 yılından sonra Enflasyon Hedeflemeli 
İstikrar Programına geçmiştir. Böylece Enflasyon Hedeflemeli İstikrar Pro-
gramının döviz kuru ile enflasyon arasındaki ilişkiye etkisi önemli bir araştırma 
konusu haline gelmiştir. Çünkü döviz kur ile enflasyon arasındaki ilişkinin yönü 
söz konusu programın uygulanması sürecinde ortaya çıkaracağı sonuçlarla çok 
yakından ilgilidir.  

Çalışmamızda Türkiye’deki döviz kuru ile fiyatlar genel seviyesi arasındaki 
nedensellik ilişkisi 2003:01 - 2017:03 dönemine ait veriler kullanılarak analiz 
edilmiştir. Johansen Eşbütünleşme Test sonuçları iki değişken arasında uzun dö-
nemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Granger Nedensellik Test sonuçları ise 
fiyatlar genel seviyesinden döviz kuruna doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi 
olduğunu belirlemektedir. Böylece Türkiye’de enflasyon hedeflemeli istikrar 
programının uygulandığı dönemde döviz kuru geçişkenliğinin önemini 
kaybettiği görülmektedir. Bu durum enflasyon hedeflemeli istikrar programı 
çerçevesinde uygulanan politikalarla azalan enflasyon oranının aynı zamanda 
kurların fiyat üzerindeki etkisini zayıflattığını göstermektedir. Böylece enflasyon 
hedeflemeli istikrar politikaları çerçevesinde Türkiye’deki para otoritesi hem fi-
yat ve hem de döviz kur istikrarını birlikte sağlayabilmektedir.  

KAYNAKLAR 

Aghayev Seymur. (2011), “Azerbaycan’da Fiyatlar Genel Düzeyi ve Döviz Kuru İlişkisi”, 
Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi, 29 (1), ss.1-9 

Ceviş İsmail ve Ceylan Reşat. (2015). “Kırılgan Beşlide Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezi-
nin test Edilmesi”, Journal of Yasar University, 10 (37), ss. 6381-6477. 

Civcir I. and Akçağlayan A. (2010). “Inflation Targeting and the Exchange Rate: Does it 
Matter in Turkey”. Journal of Policy Modeling, 32, p. 339-354. 

Dedeoğlu, D. and Kaya H. (2014). “The Evolution of Exchange Rate Pass-Through in Tur-
key: Does Inflation Targeting Matter?” Afro Eurasian Studies Journal, 3 (1), p. 26-33. 

Ergin Ayşe (2015). “Döviz Kuru ve Enflasyon Arasındaki Geçiş Etkisi; Türkiye Örneği”, 
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (3), ss. 13-29. 

Ganiev Cunus ve Emsen Selçuk Ö. (2008) “Kırgızistan’da Döviz Kurlarının Yönü: Satın 
Alma Gücü Paritesi Yaklaşımı” Sosyal Bilimler Dergisi, 20, ss. 95-113. 

Gül ve Ekinci (2006). “Türkiye’de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik 
İlişkisi: 1984-2003”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, ss. 91-
106. 



913 
 

913 

Güney Ahmet ve Tunalı Halil (2015) “Satınalma Gücü Paritesi Teorisinin Döviz Kuru Be-
lirleme Modeli Olabilirliği Üzerine Ampirik Bir İnceleme: Türkiye Örneği”, AİBÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (4) ss. 1-34. 

Güneş Şahabettin, (2013), “Türkiye’de Kur Rejimi Uygulaması ve Enflasyon İlişkisi 
Üzerine Bir Analiz”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (2), ss. 65-77. 

Granger, C. W. (1969). “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-
Spectral Methods”, Econometrica, 37, ss. 424-238. 

Johansen, S. (1988). “Statistical Analysis of Cointegration Vectors” Journal of Economic 
Dynamics and Control, 12 (2-3), ss. 231-254. 

Kara Hakan ve Öğünç Fethi, (2011), “Döviz Kuru ve İthalat Fiyatlarının Enflasyona Etkisi”, 
Ekonomi Notları, 2011-4,ss 1-11. 

Kargbo, Joseph M. (2003). "Cointegration Tests of Purchasing Power Parity In Africa". 
World Development,  31 (10), ss. 1673-1685. 

Liu Li-gang ve Tsang Andrew, (2008). “Exchange Rate Pass-Through to Domestic Inflation 
in Hong Kong” , Hong Kong Monetary Authority, Working Paper No: 02/2008. 

Nogueira, R. P. (2006). “Inflation Targeting, Exchange Rate Pass-Through and Fear of 
Floating”, studies in Economics, Department of Economics, University of Kent, No: 605. 

Özcan, B. (2012). “Satın Alma Gücü Paritesi G7 Ülkeleri için Geçerli mi?”,  Hacettepe Ün-
iversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30 (2), ss.137-162. 

Ocran Kofi M. (2010). “Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices: The Case of 
South Africa” Prague Economic Papers, 4, ss. 291-310. 

Reyes J. (2007). “Exchange Rate Pass-through Effects and Inflation Targeting in Emerging 
Economies: What is the Relationship”. Review of International Economics, 15 (3), p. 538-
559. 

Sideris, Dimitrios (2004). "Testing for Long-Run PPP in A System Context: Evidence for 
The US, Germany and Japan". Bank of Greece Working Paper 19. 

Volkan, Ara, Saatçioğlu Cem ve Korap Levent, (2007). “Impact Exchange Rate Changes on 
Domestic Inflation: The Turkish Experience”, Turkish Economic Association Discussion Pa-
per: 2007/6.  

Yıldırım Oğuz, (2003). “Döviz Kurları Çerçevesinde Satınalma Gücü Paritesinin Zaman 
Serisi Analizi ve Türkiye Ekonomisi Uygulaması”, Bankacılar Dergisi, 44, ss. 3-14. 

Yıldırım, K. Mercan, M. ve Kostakoğlu, F. S. (2013). “Satın Alma Gücü Paritesinin Test 
Edilmesi: Zaman Serisi ve Panel Veri Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF 
Dergisi, 8 (3), ss. 75-95. 

Taştan, Hüseyin (2005). "Do Real Exchange Rates Contain A Unit Root? Evidence from 
Turkish Data". Applied Economics, 37, ss. 2037-2053. 

Tawadros G. B. (2001), “The Predictive Power of the Monetary Model of Exchange Rate 
Determination”, Applied Financial Economics, 11, ss.279-286. 

Xu, Zhenhui (1999). "The Exchange Rate and Long-Run Price Movements in The US and 
Japan". Applied Economics Letters, 6, ss. 227-230. 



914 
 

RİSK YÖNETİMİNDE RİSKE MARUZ DEĞER HESAPLAMALARI VE YATIRIM 
ARAÇLARI PORTFÖY UYGULAMASI 

Serap DURSUN GÜVENBAŞ* Uzm. Serdar ÖZER† Doç. Dr. Ahmet ATAKİŞİ‡ 

 

ÖZET 

Risk yönetimi günümüzde yatırımcıların ve modern işletmelerin gerek kısa 
vadeli gerekse uzun vadeli planları açısından koruyucu nitelik taşıyan en 
kapsamlı çözümlerinden bir tanesidir. Riske Maruz Değer hesaplamaları bu an-
lamda yatırımcılar için önemli olan sermaye getiri ve riski birbiriyle 
ilişkilendirirken, sürekli değişen pazarın artan, çeşitlenen zor taleplerini 
karşılayabilecek bir risk yönetim mekanizması oluşturmakta ve yol 
göstermektedir. Riske Maruz Değer analiz yöntemleri gerek bir adet finansal 
yatırım aracının gerekse birden fazla finansal yatırım aracından oluşan port-
föylerin riskini parametrik ve parametrik olmayan yöntemler altında 
hesaplanmakta ve bu anlamda yatırımcıların ve işletmelerin yatırım sü-
reçlerinde yol gösterici olmaktadır. 

Çalışmada RMD hesaplama yöntemleri incelenerek, sermaye piyasalarında 
tercih edilen finansal yatırım araçlarından Euro, Altın, ABD doları, Petrol fiyatları 
ve Türk lirası tahvil faizinden oluşan eşit ağırlıklı bir portföye RMD hesaplama 
yöntemlerinden Montecarlo Simülasyon Yöntemi ve Tarihsel Simülasyon Yönt-
emi uygulanacak ve yapılan değer ölçümleri karşılaştırılacaktır. Çalışmada 2012-
2016 yılları arasındaki geçmiş verilerden faydalanılacak ve verilerin analizinde 
MS-Excel programı ile Matlab programından yararlanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Riske Maruz Değer, Montecarlo Simülasyonu, Tarihsel 
Simülasyon 

VALUE AT RİSK CALCULATİONS IN RİSK MANAGEMENT AND INVESTMENT 
TOOLS PORTFOLİO APPLİCATİON 

ABSTRACT 

Risk management is one of the most comprehensive solutions currently available 
to investors and modern businesses, both in terms of short-term and long-term 
plans. Value at risk  (RMD) calculations relate capital returns and risk, which are 
important for investors in this sense, while creating and leading to a risk man-
agement mechanism that can meet the increasingly diverse and challenging de-
mands of the ever-changing market. RMD Analysis methods are calculated under 
the risk of one financial investment vehicle or portfolio of more than one finan-
cial investment under nonparametric and nonparametric methods and thus 
guide investors and investors in the investment process. 

                                                           
* Trakya Üniversitesi, serapberkekaan@gmail.com 
† Trakya Üniversitesi, serdarozer@trakya.edu.tr 
‡ Trakya Üniversitesi, aatakisi@trakya.edu.tr 



915 
 

915 

By examining the VaR calculation methods in the study, Montecarlo Simulation 
Method and Historical Simulation Method will be applied to the VaR calculation 
methods of equal weighted portfolio consisting of Euro, Gold, US dollar, Oil prices 
and Turkish lira bond interest in the capital market and the value measurements 
made will be compared. In the study, historical data between 2012-2016 will be 
used and MS-Excel program and Matlab program will be used in analyzing the 
data. 

Key words: Risk Management, Value At Risk, Montecarlo Simulation, Historical 
Simulation 

1. GİRİŞ 

Son yıllarda finansal piyasaların dünya çapında ve ülkemizde önem ka-
zanmasıyla birlikte artan işlem hacimleri ve finansal piyasalardaki ürün çeşitli-
liği nedeniyle ekonomik birimlerin maruz kaldığı riskleri arttırmıştır. Finansal 
piyasalarda piyasaların işleyişinde genel anlamda diğer piyasalarda olduğu gibi 
katılımcılar arasında kar ve zarar ön planda tutularak gerekli önlemler alınmaya 
çalışılmıştır. Günümüzde modern işletmelerin, gelecek planları açısından 
koruyucu nitelik taşıyan en kapsamlı çözümlerden bir tanesi de risk yönetimidir. 
Son yıllarda dünyada yaşanan finansal karışıklıklar ve krizler, risk yönetimine 
verilen önemi arttırmış ve bu konudaki gelişmelere hız kazandırmıştır. Oluştu-
rulan risk yönetim mekanizmasında en önemli adım ise riske maruz değerin 
(RMD) hesaplanmasıdır. RMD hesaplama modelleri son zamanlarda sık olarak 
kullanılan bir risk yönetim aracıdır. RMD herhangi bir finansal varlıkta olduğu 
gibi farklı varlıklardan oluşan bir portföyün değerinde meydana gelebilecek 
kayıpları da görmemize olanak sağlar. Normal koşullar altında ortaya çıkabilecek 
bir kaybın, zararın belirlenmesi bakımından RMD modelleri önem taşımaktadır. 
RMD nin tahmini için Tarihi Simülasyon Yöntemi, Parametrik Yöntem ve Mon-
tecarlo Simülasyon Yöntemi gibi farklı yöntemler uygulanabilmektedir. 

2. RİSK NEDİR 

Risk kelimesini genel anlamıyla tanımlamak gerekirse hayatın her alanında 
beklenen sonucun genellikle negatif yönde sonuçlanması ihtimalidir. Buna 
karşın kendimizi güvence altına almak için mutlaka bir risk yönetim mekaniz-
ması geliştiririz. Bu mekanizmayı farkında olarak ya da olmayarak hayatımızda 
sürekli bulundururuz. Kısacası, hangi alanda olursa olsun beklediğimiz sonucu 
zarar, hasar, kayıp veya tahribata uğrama ihtimalinden uzak tutmaya çalışırız. 

Sonuç olarak risk gelecekte beklenenden farklı bir durumun ortaya çıkması ihti-
malini ifade eder. Ortaya çıkan beklenenden farklı durum, işletmenin lehine ya 
da aleyhine olabilir. Ancak risk kelimesi genellikle “zararlara ve kayıplara 
uğrama ihtimali” anlamında kullanılır (Parlakkaya, 2005:6). 
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3. RİSKE MARUZ DEĞER (RMD) 

Riske maruz değer finansal piyasalarda belli bir güven aralığında belirli bir dö-
nem içerisinde meydana gelebilecek en yüksek zararı geleceğe dönük bir bakışla 
herkesin anlayabileceği bir cinsten para değeri olarak ifade eden bir yöntemdir. 
Ayrıca RMD risk faktörleri arasındaki korelasyonu da dikkate almakta birbirini 
yok eden, azaltan riskler varsa toplam risk daha az bulunmaktadır (Bolgün & 
Akçay, 2003:283) 

RMD piyasa riskinin hesaplanmasında kullanılan en yaygın yöntemdir. Örnek 
vermek gerekirse 50000 Tl değerinde portföyü olan bir yatırımcının %99 güven 
aralığında RMD hesaplama yöntemi ile 1 günlük RMD değeri 20000 Tl bulunmuş 
ise; bu portföyü 1 gün elinde tutan yatırımcının maksimum kaybı 20000 Tl 
olacaktır. 

3.1. RMD hesaplama Yöntemleri 

Piyasa riskini hesaplamak üzere kullanılan çeşitli RMD hesaplama yöntemleri 
vardır. Bunlar Parametrik Yöntem Tarihsel Simülasyon ve  Montecarlo Simüla-
syonu gibi farklı yöntemler ile hesaplanabilmektedir. 

3.1.1 Parametrik Yöntem 

Bu yöntemin uygulanması oluşturulmuş bir portföyün geçmişe dayalı fiyat ser-
ilerinden elde edilmiş getirilerin volatilitesinin ve korelasyonlarının hesap 
edilmesi için yine aynı getirilere ait varyans-kovaryans matrisinin bulunmasına 
dayanmaktadır. 

Parametrik yöntem dışında diğer yöntemlerde fiyatlama yapılırken bu yöntemde 
fiyatlama yapılmamaktadır. Parametrik RMD yöntemi duyarlılık üzerine kurulu 
bir yöntemdir. Finansal varlıktaki beklenen değişim geçmiş dönemde gözlenen 
getirilerin volatilitesi ve diğer risk faktörleri ile olan korelasyonları ele alınarak 
hesaplanır ve sonuç olarak ortaya çıkan değişimin portföy üzerindeki oluştur-
duğu kayıplar ise RMD olarak bulunur. 

3.1.2 Tarihsel Simülasyon 

Bu yöntem finansal varlık getirileri kullanılarak uygulanan uygulanması oldukça 
basit bir yöntemdir. Finansal varlığın belli bir zaman aralığında geçmiş verileri 
alınarak son gün itibari ile veriler sabitlenir. Bu zaman aralığındaki fiyat değişim-
leri üzerinde aşağıdaki yöntemler kullanılarak istenilen güven aralığındaki RMD 
yi hesap ederiz. 

1. Belli bir zaman aralığında alınan finansal varlık fiyat değişim-
lerinin getirileri hesap edilir. 

 Rt = Finansal varlığın t anındaki getirisi 
St = Finansal varlığın t anındaki fiyatı 
St+1 = Finansal varlığın t anından bir gün sonraki fiyatı 

Fiyat serilerinin getiri formülü aşağıdaki gibidir. 

Rt = 
St+1−St

St
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2. Finansal varlığın bulunan getiriler kullanılarak beklenen fiyatları 
hesap edilir. Beklenen fiyatın formülü aşağıdaki gibidir. 

   St+1 = St .(1+ Rt ) 

3. t anındaki portföy değeri hesap edilir. 

 PDt = St .Q(miktar) 

4. St+1 Anındaki toplam portföy hesap edilir 

PDt+1 = St+1 . θ 

5. ∆PDt  hesap edilir. 

∆PDt = PDt+1− PDt 

6. Sırasıyla yapılan bütün bu işlemler belli zaman aralığında 
aldığımız bütün verilere uygulanır. Ve sonuçta ∆PDt ler arasından 
verilen güven aralığında RMD hesap edilir. 

3.1.3 Montecarlo Simülasyonu 

Montecarlo simülasyon yöntemi, parametrik olmayan diğer bir yöntemdir. Mon-
tecarlo simülasyon yöntemi tarihi simülasyon yöntemi ile benzerlik 
göstermektedir. Tarihsel simülasyonda portföyü oluşturan finansal varlığın 
gerçek geçmiş piyasa değerleri ve getirileri ile işlem yapılırken montecarlo 
simülasyonunda rassal olarak türetilmiş sayılardan oluşan bir senaryoya bağlı 
belli bir dağılımdan oluşmasıdır. RMD hesaplama yöntemleri arasında en güçlü 
ve en kapsamlı yöntem olarak bilinmektedir. 
Bu yöntemde rassal olarak üretilen fiyat değişimleri kullanılmaktadır. Portföyde 
birden fazla risk faktörü var ise bu risk faktörleri arasındaki korelasyonda dik-
kate alınarak fiyat değişimleri yaratılmalıdır. 
Montecarlo simülasyon yöntemi ile RMD hesaplamasında sırasıyla aşağıdaki aşa-
malar izlenmektedir. 

1. Risk faktörleri arasındaki korelasyon ve volatilitelerin saptanması. 

2. Normal dağılıma sahip fiyat serilerinin ilgili volatiliteler kullanılarak 
üretilmesi. 
3. Korelasyon matrisinin transformasyonu ile korelasyonlu rassal fiyat serile-
rinin   üretilmesi. 
4. Yeni fiyat serilerinin portföye uygulanması. 
5. Portföy değişimlerinin küçükten büyüğe sıralanarak ilgili güven aralığına 
tekabül eden RMD nin bulunması. 
Montecarlo yönteminde tek bir risk faktörünün olduğu durumlarda genellikle 
kullanılan model Geometrik Brown modelidir.Bu modelde değişimlerin birbi-
rinden bağımsız olduğunu ve standart normal dağılıma sahip olduğu var-
sayılmaktadır. 
“Geometrik Brown modelinde fiyatlardaki değişimler aşağıdaki denklem ile mod-
ellenir. 
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∆𝑆𝑡 =𝑆𝑡−1*(μ.∆𝑡+σΨ√∆𝑡)  

∆𝑆𝑡 = Fiyattaki değişim 
  μ   = Ortalama getiri 
∆𝑡   = Zaman aralığı 
σ    = Standart sapma 
Ψ   = Standart normal dağılımdan türetilmiş rassal sayı” 
(Taş & İltüzer 2013) 
Çoklu risk faktörleri söz konusu olduğunda Geometrik Brown modelinde 
kullanılacak olan risk faktörleri arasındaki korelasyon 0 kabul edilmelidir. Fakat 
bazı uygulamalarda bu koşul sağlanamadığı zaman,risk faktörleri arasındaki ko-
relasyon göz önüne alınarak modelleme yapmak için Ψi değişkenleri birbirinden 
bağımsız yeni ni değişkenleri ile tanımlanır. 
“Örneğin iki risk faktörünün olduğu bir durumda: 
 
   𝛹1 =𝑛1 
   𝛹2 =a.𝑛1 +b.𝑛2 
 
Burada aralarında korelasyon olan 𝛹1 leri türetebilmek için a ve b para-
metrelerinin hesaplanması amacıyla Cholesky faktörizasyonu kullanılır. Cholesky 
faktörizasyon pozitif definit bir matrisi alt üçgensel matris ve bunun 
transpozesinin çarpımı olarak ifade edilmesini sağlar. 
R = T.T 
R = Pozitif definit matris 
T = Cholesky decompoze matris 
T’ = Cholesky matrisinin transpozesi 
 
.Cholesky faktörizasyonun uygulanabilmesi için R de pozitif definitlik şartı 
aranmaktadır ve risk faktörlerinin kovaryans – varyans matrisi ve korelasyon 
matrisi bu şartı sağladığı için uygulamada R olarak kullanılmaktadır (Taş & 
İltüzer 2013). 
 
4. UYGULAMA 

Bu çalışmada sermaye piyasalarında tercih edilen finansal yatırım araçlarından 
Euro, Altın, ABD doları, Petrol fiyatları ve Türk lirası tahvil faizinden oluşan eşit 
ağırlıklı bir portföyün 90 günlük riske maruz değerlerinin Montecarlo Simüla-
syon Yöntemi ve Tarihsel Simülasyon yöntemi kullanılarak hesaplanması 
amaçlanmaktadır. 

Çalışmada MB sitesinden elde edilen Euro, Altın, ABD doları, Petrol fiyatları ve 
Türk lirası tahvil faizinin 02.01.2012 – 17.03.2017 tarihleri arası günlük 
düzeltilmiş verileri kullanılmıştır. Uygulamada Euro, Altın, ABD doları, Petrol fi-
yatları ve Türk lirası tahvil faizinden oluşan bir portföyün her birine 100000 TL 
yatırım yapılan yani eşit ağırlıklı toplamda 500000 TL değerinde varsayımsal bir 
portföy yatırımının riske maruz değeri Tarihsel simülasyon yöntemi ve Mon-
tecarlo simülasyon yöntemi ile normal dağılıma dayalı olarak modellenip 
hesaplanması Excel ve Matlab 8 yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
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Yatırım araçlarının Montecarlo simülasyon yönteminde ilk olarak aralarında ki 
korelasyona bakılmaksızın tek tek Geometrik Brown yöntemi ile hesaplanmış ar-
dından portföy bütün olarak ele alınıp korelasyon göz önünde bulundurulup ko-
relasyonlu değişkenler üzerinden hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. 

4.1 Yatırım Araçlarından oluşan Portföyün Riske Maruz Değerinin 
Hesaplanması 

4.1.1 Tarihsel Simülasyon Yöntemi Kullanılarak Hesaplanan Portföy Riski 

Çalışmanın bu bölümünde 5 adet yatırım aracından oluşan eşit ağırlıklı port-
föyün 02.01.2012- 17.03.2017 tarihleri arası günlük düzeltilmiş verileri 
kullanılarak 90 günlük riske maruz değerleri Tarihsel simulasyon yöntemi 
kullanılarak hesaplanmıştır. Gerekli işlemler Microsoft Excel programı   
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Portföy Euro, Altın, ABD doları, Petrol fiyatları 
ve Türk lirası tahvil faizi nden oluşan yatırım araçlarının her birine 100000TL 
yatırım yapıldığı varsayılarak eşit ağırlıklı 500000TL yatırım yapıldığı varsayımı 
ile oluşturulmuştur. 

Öncelikle günlük veriler kullanılarak her bir yatırım aracının 90 günlük getirileri; 

 Rt = 
St+90−St

St
 

Formül ü kullanılarak hesaplanmış hesaplanan getiriler kullanılarak 90 gün so-
nunda beklenen olası fiyatlar; 

 St+90 = St .(1+ Rt ) 

 Formül ü kullanılarak hesaplanmıştır. 

 17.03.2017 tarihindeki portföy değeri; 

 =  * Q  

Formülüne göre her bir yatırım aracı için 100000Tl toplam portföy olarak ise 
500000Tl olduğu varsayılmıştır. Buna göre 90 gün sonunda oluşabilecek olası 
fiyatlar kullanılarak portföydeki yatırım araçlarının miktarları ile çarpılarak 90 
gün sonraki olası portföy değerleri; 

 PDt+90  =  St+90  * Q  

 Formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Son olarak ∆PDt yani t anındaki portföy 
değeri ile t+1 anındaki portföy değerleri arasındaki değişimler 

∆PDt = PDt+90− PDt 

Formülü ile hesaplanıp bulunan ∆PDt ler arasından excel deki f(x) fonksiyon 
komutları arasında bulunan YÜZDEBİRLİK komutu kullanılarak %99 ve %95 
güven aralığındaki RMD hesap edilmiştir.  

Aşağıdaki tablolarda Excel de yapılan tüm işlemlerin sırasıyla birer kesiti 
gösterilmektedir. 



920 
 

Tablo 4.1. 2012 – 2017 Dolar, Euro, Altın, Tahvil, Ham Petrol Fiyatları 

Tarih USD Dolar Euro Altın Ons 
TL Tahvil 

Faizi 
Ham Petrol Fiyatları 

02-01-2012 1,89 2,44 1599,70 10,19 102,56 

03-01-2012 1,88 2,43 1611,90 10,08 102,96 

04-01-2012 1,88 2,44 1619,40 9,95 103,22 

05-01-2012 1,86 2,42 1616,10 9,96 101,81 

14-03-2017 3,74 3,99 1198,90 10,82 52,48 

15-03-2017 3,75 3,99 1195,30 10,94 51,08 

16-03-2017 3,73 3,96 1203,35 11,09 51,37 

17-03-2017 3,67 3,94 1202,85 11,20 52,42 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, www.tcmb.gov.tr , Erişim Tar: 
15.04.2017 

Tablo 4.2. Dolar, Euro, Altım, Tahvil, Petrol Getiri Tablosu 

Tablo 4.3. Yatırım araçlarının  90 gün sonraki beklenen olası fiyat değerleri 

St+90 dolar St+90 euro St+90 altın St+90 tahvil St+90 petrol 

3,410813172 3,685104346 1190,744052 10,07890088 49,61908736 

3,48071185 3,743016213 1164,568342 10,21111111 48,94264375 

3,476698088 3,713355699 1156,352279 10,51336683 48,13376865 

3,507975187 3,744357948 1143,381084 10,49156627 48,38848443 

Tablo 4.4. Yatırım araçlarının  90 gün sonraki beklenen olası portföy değerleri 
Pdt+90 
dolar 

∆PDt 
dolar 

Pdt+90 
euro 

∆PDt 
euro 

Pdt+90 
altın 

∆PDt 
altın 

Pdt+90 
tahvil 

∆PDt 
tahvil 

Pdt+90 
petrol 

∆PDt 
petrol 

92937,6886 -7062,311398 93530,56715 -6469,43285 98993,56129 -1006,438707 102485,2084 2485,208437 94656,78627 -5343,213729 

94842,28474 -5157,71526 95000,41149 -4999,588511 96817,42044 -3182,579564 102517,8082 2517,808219 93366,35587 -6633,644134 

94732,91793 -5267,082068 94247,60658 -5752,393421 96134,37075 -3865,629245 102592,337 2592,337028 91823,29006 -8176,70994 

Dolar Getiri Euro Getiri Altın Getiri Tahvil Getiri Petrol Getiri 

-0,070623114 -0,064694329 -0,010064387 -0,100098135 -0,053432137 

-0,051577153 -0,049995885 -0,031825796 -0,088293651 -0,066336441 

-0,052670821 -0,057523934 -0,038656292 -0,061306533 -0,081767099 

-0,044148451 -0,049655343 -0,04944001 -0,063253012 -0,076907966 

0,185906381 0,145220483 -0,091053829 0,118924509 0,20422212 

0,180299975 0,136567143 -0,095497541 0,131334023 0,163288545 

0,170218108 0,119225121 -0,083859916 0,163693599 0,193818266 

0,145594109 0,125117914 -0,078840558 0,190223167 0,210623557 

http://www.tcmb.gov.tr/
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Tablo 4.5. 90 gün elde bekletilen portföydeki maksimum kayıp 
Portföy Toplam Değeri 500000 
%99 Güven Aralığı RMD -46502 
%95 Güven Aralığı RMD -5112 

4.1.2  Montecarlo  Simülasyon Yöntemi İle Çoklu Risk Faktörlerinin Ara-
larındaki Korelasyon Göz Önünde Bulundurularak Hesaplanan Port-
föy Riski 

Çalışmanın bu bölümünde yatırım araçlarından oluşturulmuş eşit ağırlıklı port-
föyün 02.01.2012- 17.03.2017  tarihleri arası günlük düzeltilmiş verileri 
kullanılarak 90 günlük riske maruz değerleri Montecarlo Simulasyon yöntemi 
kullanılarak hesaplanmıştır. . Portföyümüz çoklu ve aralarında korelasyon olan 
beş adet risk faktöründen oluştuğu için kovaryans-varyans matrisi kullanılarak 
Cholesky çözümlenmiş matrisi oluşturulup  ve korelasyonlu değişkenler elde 
edilmelidir . Gerekli işlemler Matlab yazılımı ve Microsoft Excel yardımı ile  
gerçekleştirilmiştir.. Öncelikle günlük veriler kullanılarak her bir yatırım aracı  
için getiriler hesaplanmış ve getiriler yardımıyla matlab’ de aşağıdaki komut 
kullanılarak 

C=cov(veri) 

 kovaryans-varyans matrisi elde edilmiştir. Portföyümüz çoklu ve aralarında ko-
relasyon olan beş adet risk faktöründen oluştuğu için kovaryans-varyans matrisi 
kullanılarak Cholesky çözümlenmiş matrisi elde edilmiştir. Matlab’de C 
kovaryans-varyans matrisi olarak tanımlanmış ve aşağıdaki komut kullanılarak 

 CH=chol( C ); 

 C matrisinin cholesky matrisi elde edilmiştir. Aşağıdaki tablolarda sırasıyla 
kovaryans-varyans matrisini C ve cholesky matrisini CH göstermektedir. 

Tablo 4.6. Kovaryans – Varyans Matrisi 

0,004692069 0,003169448 -0,001908554 0,001986194 -0,001050514 

0,003169448 0,004289772 -0,001161938 0,004951172 0,003579228 

-0,001908554 -0,001161938 0,006690516 -0,001876822 0,002606684 

0,001986194 0,004951172 -0,001876822 0,024343822 0,004120386 

-0,001050514 0,003579228 0,002606684 0,004120386 0,042681097 

Tablo 4.7. Cholesky Matrisi 

0,068498679 0 0 0 0 

0,0462702 0,046355591 0 0 0 

-0,027862633 0,002745558 0,076854745 0 0 

0,028996096 0,077865834 -0,016689916 0,131001555 0 

-0,01533626 0,09252045 0,025051865 -0,016953927 0,181578719 
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Sonraki adımda her bir risk faktörü için 10000 adet 0 ile 1 arasında rassal sayı 
üretilmiştir. Matlab’de bu işlemi gerçekleştirmek için Z=rand(10000,27); 
komutu kullanılmıştır. Cholesky matrisi CH, ile rassal sayı matrisi Z çarpılarak 
korelasyonlu değişkenler R  üretilmiştir. 

R= Z*CH 

Tablo 4.8.  Korelasyonlu değişkenler 

 

Korelasyonlu değişkenler kullanılarak her bir yatırım aracı için 90 gün sonunda 
ki olası beklenen değerler  

St+90 = St .(1+ R ) 

Formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Son olarak 17.03.2017 tarihindeki portföy 
değeri  

 =  * Q  

formülüne göre her bir yatırım aracı için 100000Tl,  toplam portföy olarak ise 
500000Tl olduğu varsayıldığı için buna göre 90 gün sonunda oluşabilecek olası 
fiyatlar kullanılarak portföydeki yatırım araçlarının miktarları ile çarpılarak 90 
gün sonraki olası portföy değerleri 

 PDt+90  =  St+90  * Q  

 formülü kullanılarak hesaplanmıştır.  Son olarak ∆PDt yani t anındaki portföy 
değeri ile t+1 anındaki portföy değerleri  arasındaki değişimler  

∆PDt = PDt+90− PDt 

formülü ile  hesaplanıp bulunan ∆PDt ler arasından excel deki f(x) fonksiyon 
komutları arasında bulunan YÜZDEBİRLİK komutu kullanılarak %99ve %95  
güven aralığındaki RMD hesap edilmiş ve aşağıdaki tabloda görülen sonuçlar 
bulunmuştur. 

Dolar 
korelasyonlu 
değişken 

Euro 
korelasyonlu 
değişken 

Altın 
korelasyonlu 
değişken 

Tahvil 
korelasyonlu 
değişken 

Petrol 
korelasyonlu 
değişken 

0,006379684 -0,066562079 -0,05712626 -0,251457092 0,046027511 

-0,095721417 0,213051181 0,007876368 0,078333324 0,273628437 

0,044218761 -0,019890184 -0,05075663 0,123690777 -0,151593955 

0,009765411 0,072804406 0,023188794 -0,004336593 0,130214368 
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Tablo 4.9 90 gün elde bekletilen portföydeki maksimum kayıp 

Portföy Toplam Değeri 500000 

%99 Güven Aralığı RMD -72474 

%95 Güven Aralığı RMD -51388 

4.1.3 Montecarlo  Simülasyon Yöntemi İle Çoklu Risk Faktörlerinin Ara-
larındaki Korelasyonu 0 Kabul ederek Geometrik Brown Modeli İle 
Hesaplanan Portföy Riski 

17.03.2017 tarihinde 500000 TL değerinde sermaye piyasası yatırım araçların-
dan eşit ağırlıklı her bir yatırım aracı için 100000 TL lik satın alan bir 
yatırımcının portföyünü elinde tutup 90 gün sonra satması sonucunda 
oluşabilecek maksimum riski Monte Carlo Simülasyon yöntemi Geometrik 
Brown modeli kullanılarak ölçülmüştür. Aşağıda sırasıyla Euro, Altın, ABD doları, 
Petrol fiyatları ve Türk lirası tahvil faizinden oluşan yatırım araçlarının MB dan 
alınan düzeltilmiş günlük fiyat serileri kullanılarak RMD sinin Monte Carlo 
Simülasyon Geometrik Brown Modeli kullanılarak nasıl hesaplandığı an-
latılmıştır. 

1. 02.01.2012 ve 17.03.2017 tarihleri arasındaki geçmişe dayalı Euro, Altın, ABD 
doları ve Petrol fiyatları düzeltilmiş fiyat serileri Excel e aktarılmıştır 

Tablo 4.10. 2012-2017 Yatırım araçları günlük fiyat serileri 

Tarih USD Dolar Euro Altın Ons 
TL Tahvil 
Faizi 

Ham Petrol Fiyatları 

02-01-2012  1,89 2,44 1599,70 10,19 102,56 

03-01-2012  1,88 2,43 1611,90 10,08 102,96 

04-01-2012  1,88 2,44 1619,40 9,95 103,22 

05-01-2012  1,86 2,42 1616,10 9,96 101,81 

14-03-2017  3,74 3,99 1198,90 10,82 52,48 

15-03-2017  3,75 3,99 1195,30 10,94 51,08 

16-03-2017  3,73 3,96 1203,35 11,09 51,37 

17-03-2017  3,67 3,94 1202,85 11,20 52,42 

 
2. Geçmişe Euro, Altın, ABD doları ve Petrol fiyatları düzeltilmiş fiyat serileri 
kullanılarak 90 günlük getirileri hesaplanmıştır. 

 

𝑅𝑡= 
𝑆𝑡+90−𝑆𝑡

𝑆𝑡
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Tablo 4.11. Dolar, Euro, Altın, Tahvil, Petrol Getirileri Tablosu 

3. Hesaplanan getirilerin Excel programı f(x) fonksiyonu hesaplama araçları 
yardımı ile ortalaması ve Standart sapması bulunmuştur. 

Tablo 4.12 Yatırım araçlarının getirilerinin ortalaması ve standart sapmaları 

 Dolar Getiri Euro Getiri Altın Getiri Tahvil Getiri Petrol Getiri 

Ortalama 0,055069385 0,038624829 -0,01961679 0,012899619 -0,030069014 

Std. Sapma 0,068498679 0,065496353 0,081795576 0,15602507 0,20659404 

4.  Yatırım araçlarının 90 gün sonraki olası  değerlerini bulabilmek için, Ge-
ometrik Brown Modeli denklemi ile fiyat değişimlerinin bulunması gerek-
mektedir. Bunun için öncelikle risk faktörlerinin her biri için 10000 adet nor-
mal dağılıma sahip olan  rassal sayı türetilmiştir.  

5. Geometrik Brown Modelinde fiyatlardaki değişimler aşağıdaki denklem ile 
modellenmektedir. 

                           𝑅𝑡 =(μ.∆𝑡+σΨ√∆𝑡)  

μ = Ortalama 
∆𝑡=Vadeye kalan gün sayısı 
σ = Standart sapma 
Ψ = Rassal sayılar 

Dolar Getiri Euro Getiri Altın Getiri Tahvil Getiri Petrol Getiri 

-0,070623114 -0,064694329 -0,010064387 -0,100098135 -0,053432137 

-0,051577153 -0,049995885 -0,031825796 -0,088293651 -0,066336441 

-0,052670821 -0,057523934 -0,038656292 -0,061306533 -0,081767099 

-0,044148451 -0,049655343 -0,04944001 -0,063253012 -0,076907966 

0,185906381 0,145220483 -0,091053829 0,118924509 0,20422212 

0,180299975 0,136567143 -0,095497541 0,131334023 0,163288545 

0,170218108 0,119225121 -0,083859916 0,163693599 0,193818266 

0,145594109 0,125117914 -0,078840558 0,190223167 0,210623557 
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Tablo 4.13. Geometrik Brown Modeli Fiyat Değişimleri 

Rt dolar Rt Euro Rt Altın Rt Tahvil Rt Petrol 

0,056987844 0,039494756 0,011424741 -0,046701595 0,089715673 

-0,034178482 0,007233347 -0,014263851 0,023477291 -0,193385526 

-0,009689036 0,038155759 0,023174302 -0,062702896 0,109930711 

-0,031319642 0,027518311 -0,04338682 0,035554889 -0,08621721 

0,026036667 0,01989552 -0,031218148 0,075088576 0,055758304 

-0,005482835 0,018069644 0,002484607 -0,15871468 -0,104942033 

0,025375501 0,038799518 0,002675059 -0,059032353 0,01607793 

0,017402053 0,006299735 -0,000491968 0,069623466 0,047113541 

0,042266143 -0,039731997 0,053834223 -0,007195215 0,001698576 

6. Bulunan fiyat değişimleri kullanılarak her bir risk faktörü için 90 gün sonraki 
beklenen olası fiyat değerleri hesaplanmıştır. 

𝑆𝑡+90= 𝑆𝑡.(1+𝑅𝑡) 

Tablo 4.14. 90 Gün Sonraki Beklenen Olası Fiyat Değerleri 

St+90 dolar St+90 euro St+90 altın St+90 tahvil St+90 petrol 

3,879145387 4,09560934 1216,592249 10,67694214 57,12289555 

3,544564971 3,968499389 1185,692726 11,46294566 42,28273075 

3,63444124 4,09033369 1230,72521 10,49772756 58,18256786 

3,555056913 4,048422145 1150,662163 11,59821476 47,90049384 

3,765554568 4,018388347 1165,299251 12,04099205 55,34285028 

3,649877994 4,011194397 1205,838609 9,422395583 46,91893865 

3,763128089 4,092870101 1206,067694 10,53883765 53,26280511 

3,733865534 3,964820958 1202,258236 11,97978282 54,88969181 

3,825116744 3,78345593 1267,604496 11,11941359 52,50903935 

7.  17.03. 2017 tarihindeki portföy değeri, her bir risk faktörü için ayrı ayrı 
hesaplanmış ve toplam portföy değeri hesaplanmıştır. 

                   𝑃𝐷𝑡 =     𝑆𝑡 . Q 

8. Her bir risk faktörü için 17.03.2017 tarihinden 90 gün sonraki olası portföy 
değerleri hesaplanmış ve olası toplam portföyler elde edilmiştir 

  𝑃𝐷𝑡+30  =  𝑆𝑡+30 .Q  

9. ∆𝑃𝐷𝑡  ler bulunmuştur. 

 ∆𝑃𝐷𝑡 =𝑃𝐷𝑡+30 - 𝑃𝐷𝑡 
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Tablo 4.15. 90 Gün Sonraki Olası Portföy Değerleri 
Pdt+90 
dolar 

∆PDt 
dolar 

Pdt+90 
euro 

∆PDt 
euro 

Pdt+90 
altın 

∆PDt 
altın 

Pdt+90 
tahvil 

∆PDt 
tahvil 

Pdt+90 
petrol 

∆PDt 
petrol 

105698,
7844 

5698,78
4376 

103949
,4756 

3949,47
5623 

101142
,4741 

1142,47
4067 

102632
,6707 

147,670
6639 

108971,
5673 

8971,56
7254 

96582,1
5181 

-
3417,84
8193 

100723
,3347 

723,334
7345 

98573,
61486 

-
1426,38
5135 

102826
,4798 

341,479
7528 

80661,4
4744 

-
19338,5
5256 

99031,0
9645 

-
968,903
5532 

103815
,5759 

3815,57
5878 

102317
,4302 

2317,43
0243 

102588
,4808 

103,480
769 

110993,
0711 

10993,0
7109 

96868,0
3577 

-
3131,96
4232 

102751
,8311 

2751,83
1087 

95661,
31799 

-
4338,68
2007 

102859
,8338 

374,833
7756 

91378,2
7897 

-
8621,72
1029 

102603,
6667 

2603,66
6709 

101989
,552 

1989,55
1962 

96878,
18519 

-
3121,81
4809 

102969
,0117 

484,011
7381 

105575,
8304 

5575,83
0363 

99451,7
1647 

-
548,283
5287 

101806
,9644 

1806,96
4397 

100248
,4607 

248,460
6514 

102323
,3304 

-
161,669
5822 

89505,7
9674 

-
10494,2
0326 

102537,
5501 

2537,55
0112 

103879
,9518 

3879,95
1806 

100267
,5059 

267,505
8528 

102598
,6175 

113,617
5017 

101607,
793 

1607,79
3038 

101740,
2053 

1740,20
5288 

100629
,9735 

629,973
549 

99950,
80318 

-
49,1968
1933 

102953
,9191 

468,919
0516 

104711,
3541 

4711,35
4083 

104226,
6143 

4226,61
4266 

96026,
80025 

-
3973,19
9746 

105383
,4223 

5383,42
2335 

102741
,7732 

256,773
2152 

100169,
8576 

169,857
5958 

10. Bulunan ∆𝑃𝐷𝑡 ler arasından %95 ve %99 güven aralığında ki RMD ler 
hesaplanmıştır. 

Tablo 4.16 90 gün elde bekletilen portföydeki maksimum kayıp 

 

5.SONUÇ 

Sermaye piyasalarında tercih edilen finansal yatırım araçlarından Euro, Altın, 
ABD doları, Petrol fiyatları ve Türk lirası tahvil faizinden oluşan eşit ağırlıklı bir 
portföye RMD hesaplama yöntemlerinden Montecarlo Simülasyon Yöntemi ve 
Tarihsel Simülasyon Yöntemi uygulanarak yapılan değer ölçümleri 
karşılaştırılmıştır. Simülasyonlar normal dağılıma dayalı olarak gerçekleştirilmiş 
ve her iki simülasyon yöntemi karşılaştırılırken aynı zamanda %99 ve %95 
güven aralığı seçimlerindeki farklılıklara da bakılmıştır. 

Aşağıdaki tabloda uygulamanın sonuçları görülmektedir. 

Portföy Toplam Değeri 500000 
%99 Güven Aralığı RMD -24375 
%95 Güven Aralığı RMD -16247 
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Tablo 4.17 Uygulama Sonuçları RMD Karşılaştırması 
Montecarlo 
Simülasyonu 
Korelasyonlu 

 
Montecarlo 
Simülasyonu 
Korelasyonsuz 
Geometrik Brown 
Modeli 

 
Tarihsel Simülasyon 

 

Portföy Değeri                   500000 Portföy Değeri                   500000 Portföy Değeri   500000 

%99 Güven 
Aralığı RMD                        

-72474 %99 Güven Aralığı 
RMD                        

-24375 
 

%99 Güven Aralığı 
RMD                     

-46502 
 

%95 Güven 
Aralığı RMD                        

-51388 
 

%95 Güven Aralığı 
RMD                        

-16247 
 

%95 Güven Aralığı 
RMD                    

-5112 
 

Yukarıdaki tabloya göre çalışmanın sonuçları şu şekilde özetlenebilir. 
02.01.2012- 17.03.2017 tarihleri arası sermaye piyasası yatırım araçlarından 
Dolar, Euro, Altın, Türk Lirası Tahvil faizi ve Petrol fiyatlarından oluşan eşit 
ağırlıklı portföyün  günlük getirileri kullanılarak 500000 TL değerindeki bir 
yatırımın normal dağılıma dayalı Korelasyonlu Montecarlo Simülasyon Yöntemi  
modellemesi ile hesaplanan %99 ve %95  güven aralığında  90 günlük RMD 
değerleri sırasıyla 72474 TL ve  51388 TL olarak bulunmuştur. Portföyün Mon-
tecarlo Simülasyon Yöntemi Geometrik Brown Modeli ile hesaplanan %99 ve 
%95 güven aralığında 90 günlük RMD değerleri sırasıyla 24375 TL ve 16247 TL 
bulunmuştur. Son olarak Tarihsel Simülasyon Yöntemi kullanılarak %99 ve %95  
güven aralığında  90 günlük RMD değerleri sırasıyla 46502 TL ve  5112 TL olarak 
bulunmuştur.  Görüldüğü üzere üç simülasyon yönteminde de güven aralığı art-
tıkça RMD artmaktadır. Güven aralığı, hesaplanan RMD değerinin hangi amaçla 
kullanılacağına göre karar verilmelidir. Korelasyonlu Montecarlo Simüla-
syonunu, Montecarlo Simülasyonu Geometrik Brown Modeli ve Tarihsel Simüla-
syon yöntemlerindeki güven düzeylerine göre RMD karşılaştırılması 
yapıldığında Korelasyonlu Montecarlo Simülasyon yönteminin sonuçlarının 
gerçeğe daha yakın olduğunu görülmektedir. Bunun sebebi portföyü oluşturan 
yatırım araçları arasındaki korelasyonun göz önünde bulundurularak 10000 
defa simüle edilmiş korelasyonlu getiri değişimlerinin kullanılmasıdır. Buna göre 
sermaye piyasası yatırım araçlarından oluşan portföyde, yatırımcı portföyü 
elinde 90 gün tutar ise 90 gün sonunda maksimum kaybı %99 güven aralığında 
Korelasyonlu Montecarlo simülasyonuna göre 72474  Tl, %95 güven aralığında 
maksimum kaybı 51388  TL olarak hesaplanmıştır. Aynı şekilde Montecarlo 
Simülasyonu Geometrik Brown Modeline göre %99 güven aralığında maksimum 
kaybı 24375 TL, %95 güven aralığında maksimum kaybı 16247 TL ve Tarihsel 
Simülasyon Yöntemi için de %99 güven aralığında maksimum kaybı 46502 TL 
%95 güven aralığında ise maksimum kaybı 5112TL olarak hesaplanmıştır. 
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TÜRKİYE’DE MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN DÖNEMLERARASI BÜTÇE 
KISITIYLA ANALİZİ 

Prof. Dr. Seyhun DOĞAN*   Öğr. Gör. Dr. Umut AKDUĞAN† 

 

ÖZET 

Mali sürdürülebilirlik genel olarak borç ödeyebilme yeteneği ile 
ilişkilendirilmekte ve merkezi yönetimin bu yeteneğini koruyarak mevcut 
maliye politikalarını sürdürebilme kapasitesini ifade etmektedir. Bu çalışmada; 
Türkiye için mali sürdürülebilirlik, dönemlerarası bütçe kısıtı yaklaşımı 
kapsamında 1970-2016 dönemi için incelenmiştir. Bu doğrultuda kamu gelirleri 
ile faiz ödemelerini de içeren kamu harcamaları değişkenlerinin eşbütünleşme 
analizi Johansen eşbütünleşme testi ile yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen 
bulgular, incelenen dönem için mali sürdürülebilirliğin zayıf olduğunu 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mali sürdürülebilirlik, bütçe kısıtı, eşbütünleşme. 

ANALYSIS OF FISCAL SUSTAINABILITY  WITH INTERTEMPORAL BUDGET 
CONSTRAINT IN TURKEY 

Abstract 

Fiscal sustainability is generally associated with the ability to pay debt and refers 
to the capacity of the central government to sustain its current fiscal policies by 
protecting this ability. In this study, fiscal sustainability for Turkey has been ex-
amined for the period 1970-2016 as part of the intertemporal budget constraint 
approach. In this respect, the cointegration analysis of the variables public ex-
penditures and public expenditures including interest payments was done by the 
Johansen cointegration test. The findings obtained from the analysis show that 
fiscal sustainability is weak for the period under review. 

Key Words: Fiscal sustainability, budget constraint, cointegration. 

1. GİRİŞ 

Mali sürdürülebilirlik konusu ile ilgili çalışmalarda genel olarak merkezi yöne-
timin maliye politikalarına vurgu yapılmakta ve bu anlamdaki uygulamalardan 
bahsedilmektedir. Literatürde mali sürdürülebilirlik kavramının ortak bir 
merkez etrafında yer alıp bazı noktalarda farklılaşan tanımlamaları bulunmak-
tadır. Genel olarak mali sürdürülebilirlik kavramının ödeme gücüyle ilgili olduğu 
ifade edilmektedir. Ödeme gücü söz konusu olduğunda ise hükümetin temerrüde 
düşmeksizin kendi borç yükümlülüklerini yerine getirebilme kabiliyetine atıf 
yapılmaktadır. Mali sürdürülebilirlik temel olarak ülkenin borçlarını ödeyebilme 
gücünü ifade eden, gelecek dönemler hakkında tahminler içeren ve bütçe açıkları 
hakkında bilgi veren bir kavram olarak tanımlanmaktadır (Geithner, 2002: 4). 

                                                           
* İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, sdogan@istanbul.edu.tr 
† Trakya Üniversitesi, Havsa Meslek Yüksekokulu, umutakdugan@trakya.edu.tr 
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Bununla birlikte mali sürdürülebilirlik olgusu, merkezi yönetimin borcunu 
ödeyebiliyorken mevcut politikalarını süresiz sürdürme kabiliyeti ile alakalıdır. 
Bu kapsamda mali sürdürülebilirlik analizinin rolü, bir maliye ve para poli-
tikaları kombinasyonunun sürdürülebilir olup olmadığına dair bazı göstergeler 
sağlamaktır (Burnside, 2005: 11). 

Mali sürdürülebilirlik analizi temelde kamu kesiminin ya da hükümetin bütçe 
kısıtına dayanmaktadır. Bütçe kısıtına göre hükümetin net borçlanma miktarı, 
faiz ödemelerinden birincil denge (kamu gelirlerinden faiz dışı harcamaların 
çıkarılmasıyla bulunur) ve senyoraj gelirlerinin çıkarılmasıyla bulunmaktadır. 
Hükümetin borç dinamikleri şeklinde de ifade edilen bu eşitlik hükümet 
borcunun zaman içindeki değişimini incelemek için bir temel oluşturmaktadır. 
Bir akım değişken olarak tek dönemlik bütçe kısıtı, mali durumun değer-
lendirilmesinde ve maliye politikalarının yorumlanmasında önemli bir rol oyna-
yan “sürekli bütçe kısıtının (lifetime budget constraint)” türetilmesinin ilk 
adımıdır. Bu kapsamda literatürde dönemlerarası bütçe kısıtı ile maliye poli-
tikalarının sürdürülebilirliği arasında yakın bir ilişki olduğu belirtilmektedir. 
Daha açık bir ifadeyle, mevcut borç stoku gelecekte beklenen faiz dışı bütçe 
fazlasının (faiz ödemeleri hariç) bugünkü değeri ile karşılanmalıdır (Uctum ve 
Wickens, 2000: 197). 

Bu çalışmada Türkiye için mali sürdürülebilirlik, dönemlerarası bütçe kısıtı yak-
laşımı kapsamında ekonometrik yöntemler kullanılarak incelenecektir. Bu 
doğrultuda 1970-2016 dönemi için kamu gelirleri ile faiz ödemelerini de içeren 
kamu harcamaları arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen eşbütünleşme testi 
ile araştırılacak ve elde edilen bulgular değerlendirilecektir. 

2. TEORİK ÇERÇEVE 

Mali sürdürülebilirlik genel olarak borç ödeyebilme yeteneği ile 
ilişkilendirilmekte ve merkezi yönetimin bu yeteneğini koruyarak mevcut 
maliye politikalarını sürdürebilme kapasitesini ifade etmektedir. Mali sürdürüle-
bilirlik temelinde Hamilton ve Flavin (1986) tarafından geliştirilen borçların 
sürdürülebilirliğine ilişkin yaklaşım, mevcut borç stokunun veya kamu açığının 
gelecekteki bütçe fazlalarıyla karşılanıp karşılanmayacağının incelenmesine da-
yanmaktadır. Dolayısıyla bütçe açığının sürdürülebilirliğinin hükümetin dönem-
lerarası bütçe kısıtıyla uyumlu olduğu ileri sürülmektedir (Payne v.d., 2008: 
824). Bu yaklaşıma göre hükümetin borçlanabilmesi ve dolayısıyla faiz yükü 
altına girebilmesi için bütçesini gelecekteki fazlaların bugüne indirgenmiş değeri 
ile dengede tutması gerekmektedir (Hamilton ve Flavin, 1986: 818). Hükümetler 
için kısıtlama olmaksızın borçlanabilmek ve ek borçlanma yoluyla borç faizini 
ödemek mümkün olmadığı için, maliye politikaları bütçe açığını finanse etme zo-
runluluğu ile sınırlandırılmaktadır. Diğer bir ifadeyle hükümetler, borçlanma ko-
nusunda kısıtlara sahiptirler ve borcun mevcut piyasa değerini gelecekte 
beklenen fazlaların şimdiki değerine eşitleyerek bütçesini dengelemek duru-
mundadırlar (Quintos, 1995: 409).   

Dönemlerarası bütçe kısıtının sağlanması uzun vadede bütçe açığının kapatıla-
bileceğini göstermekte, dolayısıyla bir mali sürdürülebilirlik göstergesi olarak 
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kullanılmaktadır. Bu gösterge yardımıyla da mali politikaların sürdürülebilirliği 
analiz edilmekte ve birtakım bulgular ortaya konulmaktadır. Mali sürdürülebil-
irliğin analizinde bütçe kısıtı yaklaşımı sonradan pek çok çalışmada kullanılmış 
ve geliştirilmiştir. Örneğin Hakkio ve Rush (1991) çalışmalarında, Hamilton ve 
Flavin (1986) tarafından geliştirilen dönemlerarası bütçe kısıtı yaklaşımının te-
orik altyapısını bozmadan modern ekonometrik yöntemleri kullanarak buna 
yeni bir boyut kazandırmışlardır. Sonradan bunu takip eden ve çalışmanın litera-
tür kısmında da özetlenen başka çalışmalar da eşbütünleşme yaklaşımını kulla-
narak, kamu gelirleri ile kamu harcamaları arasındaki uzun dönemli ilişkiyi 
inceleme yoluyla mali sürdürülebilirliği ele almışlardır. Bu çalışmalara göre 
bağımlı değişken toplam bütçe geliri ve bağımsız değişken faiz ödemelerini de 
içeren bütçe gideri olmak üzere, bu iki değişken arasındaki uzun dönemli 
ilişkinin varlığı eşbütünleşme yöntemleriyle araştırılmaktadır. Buna göre söz ko-
nusu değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin bulunması dönemlerarası 
bütçe kısıtının desteklenmesi için kanıt olarak görülmektedir (Hakkio ve Rush, 
1991: 429-445; Wu, 1998: 519-528; Martin, 2000: 83-105; Cunado v.d., 2004: 
501-526). 

Merkezi yönetimin herhangi bir dönemdeki bütçe kısıtını gösteren denklem şu 
şekilde ifade edilmektedir (Hakkio ve Rush, 1991: 430):  

∆𝐵𝑡 = 𝐺
𝑟
𝑡 − 𝑅𝑡                                                                                                            (1) 

Denklem (1)’de 𝐵𝑡 kamu borcunu, 𝐺𝑟𝑡 = 𝐺𝑡 + 𝑟𝑡 . 𝛽𝑡−1 faiz ödemelerini içeren 
kamu harcamalarını ve 𝑅𝑡 kamu gelirlerini göstermektedir. Burada faiz oranı 𝑟𝑡 
serisinin, r ortalaması etrafında dağılan durağan bir seri olduğu varsayımı 
yapılmaktadır ve buna göre Denklem (1) aşağıdaki gibi yazılmaktadır (Quintos, 
1995: 410): 

𝐵𝑡 − (1 + 𝑟)𝐵𝑡−1 = 𝐸𝑡 − 𝑅𝑡                                                                                        (2) 

Denklem (2)’de  𝐸𝑡 = 𝐺𝑡 + (𝑟𝑡 − 𝑟)𝐵𝑡−1 , sıfır ortalama etrafında dağılan faiz 
oranı değişkenini içeren 𝐺𝑟𝑡 ‘yi göstermektedir. Denklem (2) her bir dönem için 
geçerli olduğundan, bu eşitlik ileriye doğru çözülerek devam ettirildiğinde 
aşağıdaki denkleme ulaşılacaktır. 

𝐵𝑡 =∑𝛿𝑗+1(𝑅𝑡+𝑗 − 𝐸𝑡+𝑗)

∞

𝑗=0

+ lim
𝑗→∞

𝛿𝑗+1𝐵𝑡+𝑗 (3) 

Burada 𝛿 = (1 + 𝑟)−1 şeklinde tanımlanmıştır. Denklem (3)’de her iki tarafta 
terimlere fark operatörü uygulandığında, denklemin solunda elde edilecek ∆𝐵𝑡 
yerine Denklem (1) yazılarak aşağıdaki eşitliğe ulaşılacaktır. 

𝐺𝑟𝑡 − 𝑅𝑡 =∑𝛿𝑗+1(∆𝑅𝑡+𝑗 − ∆𝐸𝑡+𝑗)

∞

𝑗=0

+ lim
𝑗→∞

𝛿𝑗+1∆𝐵𝑡+𝑗 (4) 
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Bu aşamada Denklem (4)’de 𝐸𝑡 [ lim
𝑗→∞

𝛿𝑗+1∆𝐵𝑡+𝑗] = 0 varsayımının yapılması ger-

ekmektedir. Eğer bu varsayım gerçekleşirse dönemlerarası bütçe dengesi ya da 
açığının sürdürülebilir olduğu ifade edilmektedir. Literatürde bu varsayımın tes-
tinin tek değişkenli yaklaşım olarak ∆𝐵𝑡’nin durağanlığının sınanması yoluyla 
yapılabileceği belirtilmektedir. Ancak alternatif bir test süreci olarak (𝐺𝑟𝑡 −𝑅𝑡) 
‘nin (eğer bunlar birinci dereceden durağan ise) eşbütünleşme vektörünün tah-
mini yoluyla durağanlığının sınanması önerilmektedir. Bu ikinci yönteme 
eşdeğer bir test süreci olarak ise aşağıdaki regresyon modeli yardımıyla 
eşbütünleşme analizi gerçekleştirilebilmektedir (Quintos, 1995: 410).  

𝑅𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝐺
𝑟
𝑡 + 휀𝑡                                                                                                      (5) 

Denklem (5)’de 𝛽 = 1 durumu test edilmektedir. Hakkio ve Rush (1991) 
çalışmalarında bütçe açığının sürdürülebilirliği için Denklem (5)’de yer alan 
değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin bulunması ve 0 < 𝛽 ≤ 1 koşulu-
nun sağlanması gerektiğini belirtmektedirler (Hakkio ve Rush, 1991: 429-445). 

Quintos (1995) ise çalışmasında 0 < 𝛽 ≤ 1 durumunun bütçe açığının 
sürdürülebilirliği için gerek ve yeter koşul olduğunu, eşbütünleşmenin varlığının 
ise sadece yeter koşul olduğunu ifade etmektedir. Çalışmada elde edilen sonuçlar 
0 < 𝛽 < 1 durumunun açıkların sürdürülebilirliği için yeterli olduğunu 
göstermesine rağmen uzun vadede bunun hükümetin borç ödeyebilme yeteneği 
ile uyumsuz olduğu belirtilmektedir. Bir başka deyişle 0 < 𝛽 < 1 durumu 
hükümetin gelirlerinden fazlasını harcadığı anlamına gelmektedir ki bu borç 
servisi için daha yüksek faiz maliyetine katlanma riskini beraberinde getirecektir 
(Quintos, 1995: 410).  

Quintos (1995) çalışmasında, Hakkio ve Rush’ın çalışmasını biraz daha 
genişleterek sürdürülebilirlik durumunu zayıf sürdürülebilirlik ve güçlü 
sürdürülebilirlik şeklinde ayırmış ve şu şekilde ifade etmiştir (Quintos, 1995: 
409-410).  

𝑅𝑡 ve 𝐺′𝑡 serileri eşbütünleşik ve 𝛽 = 1 ise bütçe açığının güçlü sürdürülebilir, 

𝑅𝑡 ve 𝐺′𝑡 serileri eşbütünleşik ve 0 < 𝛽 < 1 ise bütçe açığının zayıf sürdürüle-
bilir, 

𝛽 ≤ 0 ise bütçe açığının sürdürülemez olduğu ifade edilmektedir. 

Sürdürülebilir bütçe açıklarının güçlü biçimi hükümetin borcunu uzun vadede 
ödeyebilme yeteneği ile örtüşmektedir. Zayıf sürdürülebilirlik durumunda ise 
hükümet elde ettiği gelirlerden daha fazlasını harcarken temerrüde düşme riski 
artmakta ve yükümlülüklerini yerine getirebilmek için daha yüksek faiz oran-
larıyla borçlanmak durumunda kalmaktadır (Payne v.d., 2008: 825).  

3. LİTERATÜRE BAKIŞ 

Araştırmacılar tarafından çeşitli ülkeler için mali sürdürülebilirliğin incelendiği 
uygulamalı çalışmalar farklı yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu 
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bölümde hem Türkiye hem de diğer ülkeler için mali sürdürülebilirliğin dönem-
lerarası bütçe kısıtı yaklaşımıyla incelendiği çalışmaların bir kısmı tablo 
yardımıyla özetlenecektir.  

Tablo 1. Literatür Özeti 
Çalışma Dönem Yöntem Bulgular 
Çukurçayır 
(2014) 

1980-
2010 

Engle-Granger ve 
Johansen eşbütünleşme 
yaklaşımı 

Bulgular; Türkiye için incelenen 
dönemde dış borç geri ödeme yeteneği 
koşulunun sağlanmış olduğunu 
göstermektedir. 

Tekeli ve 
Hotunluoğlu 
(2014) 

1975-
2012 

Yapısal kırılmalı birim 
kök testleri  

Çalışmada Hamilton ve Flavin (1986) 
izlenerek tek değişkenli analiz ile mali 
politikaların sürdürülebilirliği 
araştırılmıştır. Sonuçlar güçlü formda 
bütçe açığı sürdürülebilirliğini 
destekleyici bulgular olmadığını 
göstermektedir. 

Mercan 
(2013) 

1987-
2013 

Johansen eşbütünleşme 
yaklaşımı, hata düzeltme 
modeli 

Bulgular; Türkiye’de bütçe açığının 
1987-2001 döneminde zayıf, 2001-
2013 döneminde güçlü ve 1987-2013 
döneminde ise zayıf sürdürülebilir 
olduğunu göstermektedir. 

Peker ve 
Göçer (2012) 

1987-
2010 

Sınır testi Türkiye için bütçe açıklarının 
sürdürülebilirliği üç alt dönem için 
incelenmiştir. Bulgular bütçe 
açıklarının 1987-1994 ve 1994-2001 
dönemlerinde zayıf formda, 2001-2010 
döneminde ise güçlü formda 
sürdürülebilir olduğunu ortaya 
koymaktadır.  

Yıldırım ve 
Özcan 
(2011) 

1970-
2005 

Johansen eşbütünleşme 
yaklaşımı, vektör hata 
düzeltme modeli, Wald 
katsayı testi 

Bulgular; ilgili dönemde bütçe 
açıklarının sürdürülebilirliğinin zayıf 
olduğunu göstermektedir. 

Arısoy ve 
Ünlükaplan 
(2010) 

1950-
2009 

Geleneksel ve yapısal 
kırılmalı birim kök ve 
eşbütünleşme testleri, 
Granger nedensellik 
testi ve Toda-Yamamoto 
nedensellik testi 

Bulgular; yapısal kırılmalar dikkate 
alınsa dahi maliye politikalarının 
sürdürülebilir olmadığını, harcama ve 
gelir arasında nedensellik ilişkisi 
olmadığını göstermektedir. 

Şen, Sağbaş 
ve Keskin 
(2010) 

1975-
2007 

Engle-Granger 
eşbütünleşme yaklaşımı, 
ARDL yaklaşımı, FM-OLS 
yöntemi, Johansen 
eşbütünleşme yaklaşımı, 
EKK yöntemi 

Bulgular; incelenen dönemde mali 
sürdürülebilirliğin olmadığını ortaya 
koymaktadır. 

Ucal ve Alıcı 
(2010) 

1989-
2008 

Johansen eşbütünleşme 
yaklaşımı, kısıtsız vektör 
hata düzeltme modeli 

Bulgular; Türkiye ekonomisinin 
liberalleşmesinden 2001 Krizi’ne kadar 
olan dönemde maliye politikasının zayıf 
sürdürülebilir, 2001-2008 döneminde 
ise güçlü sürdürülebilir olduğunu 
göstermektedir. 

Kia (2008) 1967-
2003 

Eşbütünleşme analizi, 
hata düzeltme modeli 

İran ve Türkiye için farklı alt dönemler 
itibarıyla mali sürdürülebilirlik 
araştırılmıştır. Bulgular; her iki 
ülkedeki mali bütçeleme sürecinin 
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sürdürülebilir olmadığını 
göstermektedir. 

Payne, 
Mohammadi 
ve Cak 
(2008) 

1968-
2004 

Johansen eşbütünleşme 
yaklaşımı, Gregory 
Hansen eşbütünleşme 
testi, dinamik en küçük 
kareler (DOLS) modeli, 
vektör hata düzeltme 
modeli ve Granger 
nedensellik testi 

Bulgular; kamu gelirleri ile kamu 
harcamaları arasında uzun dönemli bir 
ilişkinin varlığını desteklemektedir. 
Ancak analiz sonuçları borçların zayıf 
sürdürülebilir olduğu, gelecekteki 
borcun finansmanında güçlüklerle 
karşılaşılabileceğini ifade etmektedir. 

Tanner ve 
Samake 
(2008) 

1998-
2005 

VAR Modeli, Monte 
Carlo simülasyon 
teknikleri 

Yükselen piyasa ekonomilerinden 
Brezilya, Meksika ve Türkiye için mali 
politikaların sürdürülebilirliği 
araştırılmıştır. Bulgular; Meksika ve 
Türkiye’de mali politikalarda yaşanan 
şokların borç birikimi üzerinde 
Brezilya’ya göre daha büyük bir 
etkisinin olduğunu göstermektedir. 
Ayrıca, Türkiye’de politika açısından 
ortaya çıkan iyimser sonuçlar ve borç 
sürdürülebilirliğinin, önemli faiz dışı 
fazlaların korunmasına bağlı olduğu 
ifade edilmektedir.  

Azgün ve 
Taşdemir 
(2006) 

1980-
2004 

Engle-Granger ve 
Johansen eşbütünleşme 
yaklaşımı 

Bulgular; Türkiye ekonomisinde ilgili 
dönemde bütçe açığının sürdürülebilir 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

Kuştepeli ve 
Önel (2005) 

1970-
2003 

Johansen eşbütünleşme 
yaklaşımı, Gregory 
Hansen eşbütünleşme 
testi, dinamik en küçük 
kareler (DOLS) modeli  

Bulgular; yapısal kırılmaların dikkate 
alınmadığı durumda bütçe açıklarının 
zayıf sürdürülebilir olduğunu ve yapısal 
kırılmaların dikkate alınması 
durumunda da sonuçların 
değişmediğini göstermektedir.   

Cunado, Gil-
Alana ve 
Perez de 
Garcia 
(2004) 

1947-
1992 

ARIMA ABD mali açığının sürdürülebilir olup 
olmadığı yapısal kırılma ihtimali de 
dahil edilerek araştırılmıştır. Bulgular; 
mali açıkta dengeye doğru düzeltme 
sürecinin uzun sürdüğünü ortaya 
koymaktadır. 

Günaydın 
(2003) 

1987-
2003 

Eşbütünleşme analizi İncelenen dönemde senyoraj gelirleri 
dahil kamu gelirleri ile kamu 
harcamaları değişkenleri arasında 
eşbütünleşme ilişkisi olup olmadığı 
araştırılmıştır. Bulgular; maliye 
politikalarının zayıf sürdürülebilir 
olduğunu göstermektedir.   

Martin 
(2000) 

1947-
1992 

Eşbütünleşme analizi, 
Bayesyen yaklaşım 

ABD mali politikasının dönemlerarası 
bütçe kısıtıyla tutarlılığı incelenmiştir. 
Bulgular; 1970’li ve 1980’li yıllarda 
kırılmalar meydana gelmesine rağmen, 
incelenen dönemde sürdürülebilir bir 
açık olduğunu göstermektedir.   

Uctum ve 
Wickens 
(2000) 

1965-
1994 

Simülasyon analizi 
(Sonsuz Ufuk Modeli) 

ABD ve AB ülkeleri için maliye 
politikalarının orta ve uzun vadede 
sürdürülebilir olup olmadığının 
belirlenmesine yönelik uygun koşullar 
türetilmiştir. Bulgular; açık veya borç 
sınırları olmadığında çoğu ülkenin orta 
vadede sürdürülebilir maliye 
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politikalarına sahip olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca, dönemlerarası 
bütçe kısıtına uyulmasının hükümetler 
için yeterli bir mli disiplin sağladığı 
sonucuna ulaşılmaktadır.  

Özmen ve 
Koğar 
(1998) 

1969-
1992 

Eşbütünleşme analizi Türkiye için incelenen dönemde bütçe 
açıklarının istikrarsız olduğu ve zayıf 
sürdürülebilirliğin söz konusu olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır. 

Wu (1998) 1955-
1994 

Engle-Granger, Johansen 
ve Gregory-Hansen 
eşbütünleşme yaklaşımı 

Tayvan’ın mali açıklarının 
sürdürülebilirliği araştırılmıştır. 
İncelenen dönemde Tayvan’da bütçe 
açıklarının arttığı, ancak hükümetin 
borç yükümlülüğünü yerine 
getirememesi yönünde hiçbir kanıt 
olmadığı, bu sebeple de Tayvan’daki 
bütçe açığı politikasının sürdürülebilir 
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Ahmed ve 
Rogers 
(1995) 

1692-
1992 
1792-
1992 

Eşbütünleşme analizi Bulgular; 1692-1992 döneminde 
İngiltere’nin ve 1792-1992 döneminde 
ABD’nin maliye politikalarının 
sürdürülebilir olduğunu 
göstermektedir. 

Quintos 
(1995) 

1947-
1992 

Eşbütünleşme analizi Bulgular; ABD’de politika 
değişikliğinden önceki dönemde 
sürdürülebilirliğin söz konusu 
olduğunu, politika değişikliğinden 
sonra sürdürülebilirliğin zayıf olduğunu 
göstermektedir. 

Hakkio ve 
Rush (1991) 

1950-
1988 

Eşbütünleşme analizi Bulgular; ABD’de incelenen dönemde 
kamu harcamalarının kamu 
gelirlerinden daha hızlı arttığı ve maliye 
politikasının sürdürülemez olduğunu 
göstermektedir. 

Smith ve Zin 
(1981) 

1946-
1984 

Eşbütünleşme analizi Kanada’nın kamu mali politikasının 
bütçe kısıtını nasıl sağladığı ve mevcut 
politikanın sürdürülebilirliği 
incelenmiştir. Elde edilen bulgular; reel 
açık ya da fazlaların dönemlerarası 
bütçe dengesi ile tutarsız olduğunu 
göstermektedir. 

4. MODEL, VERİ ve YÖNTEM 

Türkiye için mali sürdürülebilirliğin dönemlerarası bütçe kısıtı yaklaşımı 
kapsamında incelenmesi amacıyla oluşturulan model aşağıdaki gibidir (Payne 
v.d., 2008: 825): 

𝑅𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝐺𝑡 + 휀𝑡                                                                                                        (6) 

Bu modelde 𝑅𝑡 değişkeni kamu gelirlerini ifade ederken 𝐺𝑡 değişkeni faiz öd-
emelerini de içeren kamu harcamalarını ifade etmektedir. Modelde yer alan 
değişkenlerin logaritmik değerlerinin yıllar itibarıyla değişimi Grafik 1’de 
gösterilmektedir. 
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Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin 1970-2016 dönemine ait yıllık veriler 
kullanılmış, zaman serileri Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü inter-
net sayfasından alınmıştır. Analizde yer alan seriler IMF-IFS (International Fi-
nancial Statistics)’den alınan 2010 yılı bazlı reel GSYİH endeksi ile reel hale 
getirilmiş, son olarak modelde serilerin doğal logaritmaları kullanılmıştır. 

Çalışmanın yöntemsel çerçevesine bakıldığında, ilk olarak  𝑅𝑡 ve 𝐺𝑡 değişken-
lerinin birim kök testleri yapılarak durağanlık dereceleri belirlenmiştir. Son-
rasında değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisi Johansen eşbütünleşme testi 
ile incelenmiş ve son olarak uzun dönem dinamikleri dinamik en küçük kareler 
(DOLS) yöntemi ile araştırılmıştır.  

 

Grafik 1. Değişkenlerin Yıllar İtibarıyla Değişimi 

4.1. Durağanlık Analizi 

Literatürde ADF, PP ve KPSS gibi geleneksel birim kök testlerinin birtakım 
dezavantajlarının olduğu belirtilmektedir. Söz konusu dezavantajlar; bu birim 
kök testlerine ilişkin denklemlerin otoregresif köklerinin bire yakın veya birden 
küçük olması durumunda testlerin düşük güce sahip olması, bu testlerin uygu-
lanmasında hareketli ortalama köklerinin -1’e yaklaşmasının örneklem hacim 
çarpıklığına sebep olması ve seçilen gecikme uzunluğunun örneklem hacim 
çarpıklığından etkilenmesi olarak ifade edilmektedir. Ng-Perron birim kök tes-
tleri ise, geleneksel birim kök testlerinde görülen hata teriminin hacminde 
ortaya çıkan boyut dağılımı çarpıklığını düzeltmek için geliştirilmiş ve genellikle 
daha sağlıklı sonuçlar veren testlerdir (Esteve ve L-Lopis, 2005: 2330). 

Ng-Perron birim kök testi; Phillips-Perron 𝑍𝛼 testinin değiştirilmiş hali olan 
𝑀𝑍𝛼, Phillips-Perron 𝑍𝑡 testinin değiştirilmiş hali olan 𝑀𝑍𝑡, Bhargava (1986) 
istatistiğinin modifiyesi olan MSB ve ERS Point Optimal istatistiğinin modifiyesi 
olan MPT şeklinde dört farklı test içermektedir. M-testleri olarak bilinen bu tes-
tlerin formülasyonları aşağıda gösterilmiştir (Perron ve Ng, 1996: 437): 
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𝑍𝛼 ‘nın modifiyesi olan 𝑀𝑍𝛼 test istatistiği aşağıdaki gibi ifade edilmektedir: 

𝑀𝑍𝛼 = 𝑍𝛼 + (𝑇/2)(�̂�1 − 1)
2                                                                                      (7) 

Bu modelde yer alan (𝑇/2)(�̂�1 − 1)
2 faktörü 𝑍𝛼 ‘nın modifiyesini sağlayan 

düzeltme faktörünü ifade etmektedir. �̂�1 ise birim kök sınamasında kullanılan 
otoregresif değişkene ilişkin katsayıyı ifade etmektedir. 

Ng-Perron birim kök testlerinden ikincisi Bhargava (1986) istatistiğinin modifi-
yesi olan MSB istatistiği aşağıdaki gibi ifade edilmektedir: 

𝑀𝑆𝐵

= (𝑇−2∑𝑌2𝑡−1

𝑇

𝑡=1

/𝑠2)

1/2

(8) 

Phillips-Perron testi ile MSB testi arasında 𝑍𝑡 = 𝑀𝑆𝐵 ∗ 𝑍𝛼  şeklinde bir ilişki 
bulunmaktadır. Dolayısıyla Ng-Perron birim kök testlerinin bir diğeri Phillips-
Perron 𝑍𝑡 testinin değiştirilmiş hali olan 𝑀𝑍𝑡 test istatistiği de, 𝑀𝑍𝑡 = 𝑀𝑆𝐵 ∗
𝑀𝑍𝛼 ilişkisinden hareketle şu şekilde ifade edilebilmektedir: 

𝑀𝑍𝑡 = 𝑍𝑡 + (1

/2) (∑
𝑌2𝑡−1
𝑠2

𝑇

𝑡=1

)

1
2

(�̂�1

− 1)2(9) 

Ng-Perron birim kök testinde kullanılan son test ERS Point Optimal istatistiğinin 
modifiyesi olan MPT testidir. Seride sadece kesme olması durumunda Denklem 
(10) ve hem kesme hem trend bulunması durumunda Denklem (11) kullanılarak 
MPT istatistiği hesaplanmaktadır: 

𝑀𝑃𝑇 = [𝑐̅𝑇−2∑�̃�2
𝑡−1

− 𝑐̅𝑇−1�̃�2
𝑇

𝑇

𝑡=1

]

/𝑠2𝐴𝑅(10) 

𝑀𝑃𝑇 = [𝑐̅𝑇−2∑�̃�2
𝑡−1

− (1 − 𝑐̅)𝑇−1�̃�2
𝑇

𝑇

𝑡=1

]

/𝑠2𝐴𝑅(11) 

Ng-Perron birim kök testlerinden 𝑀𝑍𝛼 ve 𝑀𝑍𝑡 testlerinde temel hipotez serinin 
birim köklü olduğunu, alternatif hipotez ise serinin durağan olduğunu ifade et-
mektedir. Buna karşın MSB ve MPT testlerinde temel hipotez serinin durağan 
olduğunu, alternatif hipotez ise serinin birim köklü olduğunu ifade etmektedir. 
Söz konusu test istatistikleri Ng ve Perron (2001) tarafından hesaplanan kritik 
değerler ile karşılaştırılarak karar verilmektedir. Ayrıca Ng-Perron birim kök 
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testlerinde gecikme uzunluğu toplam gözlem sayısından yola çıkarak 𝑇1/3 
formülasyonu ile hesaplanmaktadır (Ng ve Perron, 2001: 1529). 

4.2. Eşbütünleşme Analizi  

Çalışmada seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin araştırılmasında Johansen 
eşbütünleşme yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntemde değişkenler arasındaki 
eşbütünleşme ilişkisinin test edilebilmesi için analize dahil edilen her değişkenin 
en az birinci dereceden bütünleşik olmaları ve aynı zamanda değişkenlerin 
bütünleşme derecelerinin de eşit olması gerekmektedir (Enders, 1995: 396). 

Johansen (1988) ile Stock ve Watson (1988) çalışmalarında koentegrasyonu 
sağlayan vektörlerin tahmininin en çok benzerlik yöntemi ile hesaplanmasına 
yönelik bir yöntem geliştirmişlerdir. Johansen eşbütünleşme yaklaşımı, durağan 
olmayan serilerin düzey değerleri ile farklarını içeren VAR modeli tahmininden 
oluşmaktadır (Johansen ve Juselius, 1990: 170).  

 𝑋𝑡 = 𝛱1𝑋𝑡−1 +𝛱2𝑋𝑡−2 +⋯+𝛱𝑘𝑋𝑡−𝑘 + 𝜇 + 휀𝑡                                               (12) 

Denklem (12)’de yer alan X değişkenler vektörünü, 𝛱 değişkenlerin katsayı 
matrisini ve uzun dönem ilişkisini, 𝜇 sabit terimler vektörünü, 휀𝑡 ise hata terimini 
göstermektedir. Bu yaklaşımda 𝛱 katsayılar matrisinin rankından faydalanılarak 
değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisi araştırılmaktadır. Değişkenler 
vektörünün boyutu “n” ve 𝛱 katsayılar matrisinin rankı “r” olmak üzere; r = n 
olması durumunda X vektörünü oluşturan değişkenler arasında eşbütünleşme 
ilişkisi olmadığı, r = 0 olması durumunda değişkenler arasında eşbütünleşme 
ilişkisi olduğu ve en az bir tane eşbütünleşme vektörü olduğu, r < n olması duru-
munda ise birden fazla eşbütünleşme vektörü olduğu sonucuna varılmaktadır. 
Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olması durumunda ise hata 
düzeltme mekanizması süreci işlemektedir (Johansen ve Juselius, 1990: 170). 

Eşbütünleşik vektör sayısını gösteren katsayılar matrisinin rankı belirlenirken, 
maksimum olabilirlik istatistiklerine dayanan iz (trace) ve maksimum özdeğer 
(eigenvalue) testleri uygulanmakta, böylece 𝛱 matrisinin karakteristik kökle-
rinin sayısı tespit edilmektedir (Enders, 1995: 245). İz istatistiği eşbütünleşme 
vektör sayısının (r) sıfıra eşit ya da sıfırdan küçük olma durumunu sıfıra eşit 
olma hipotezine karşı sınarken, maksimum özdeğer istatistiği ise r sayıda 
eşbütünleşme vektörünün olma durumunu, r+1 sayıda eşbütünleşme 
vektörünün bulunduğunu ifade eden alternatif hipoteze karşı sınamaktadır 
(Hjalmarsson ve Österholm, 2007:5). 

Johansen (1988) çalışmasında bu yöntemin en önemli avantajının, uzun dönem 
analizinde serilerin düzey değerlerinin kullanılması sebebiyle serilerin olabild-
iğince fazla bilgi içermesi, dezavantajının ise serilerin aynı dereceden durağan 
olması kısıtı olduğunu belirtmektedir (Johansen, 1988: 231-254). 
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4.3. Uzun Dönem Analizi: Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) Yöntemi 

Aralarında eşbütünleşme ilişkisi olan değişkenler için uzun dönem katsayılarının 
tahmininde en küçük kareler yönteminin kullanılması durumunda yöntemin 
temel varsayımlarından sapmaların gerçekleştiği görülmüştür. Bunun yanında 
bağımsız değişkenlerdeki içsellik sorununun dikkate alınmaması sağlıksız tah-
minlerin yapılmasına neden olmaktadır. Dinamik en küçük kareler (DOLS) yönt-
eminde bağımsız değişkenler arasındaki içsellik sorununun ortadan kaldırılması 
için değişkenlerle ilgili çeşitli dönüşümler uygulanmaktadır. Ayrıca literatürde 
DOLS yönteminin, eşbütünleşik vektörlerin tahmin edilmesinde dayanıklı tah-
minler ürettiği belirtilmektedir. Küçük örneklere uygulanabilmesi, farklı merte-
belerden durağan olan değişkenlerin bir arada kullanılabilmesine imkan ver-
mesi, bağımsız değişkenler arasındaki içsellik problemi ve otokorelasyon so-
rununun varlığında dayanıklı tahminler gerçekleştirebilmesi DOLS yönteminin 
en önemli avantajlarındadır (Esteve ve Martinez-Zahonero, 2007: 273).  

Analize konu değişkenler arasındaki uzun dönem katsayısının tahmin edilme-
sinde DOLS yöntemi kullanılmıştır. Stock ve Watson (1993) tarafından literatüre 
kazandırılan, daha etkin ve daha sağlıklı uzun dönem katsayılarına ulaşma im-
kânı tanıyan bu yöntemde, uzun dönem denge tahminlerine ilaveten regresörler 
arasındaki olası eşanlılık eğilimleri de ortaya konulmaktadır. Regresörler arasın-
daki potansiyel eşanlılık eğilimi, modelde yer alan değişkenlerin gecikmeli ve 
öncül değerlerindeki değişimin sisteme dahil edilmesiyle görülebilmektedir 
(Masih ve Masih, 1996: 322). Diğer bir ifadeyle DOLS tahmin prosedürü, 
bağımsız değişkenin gecikme (lags) ve öncüllerini (leads) eşbütünleşme 
denklemine eklemektedir (Stock ve Watson, 1993: 784). Bu doğrultuda DOLS 
yöntemi ile uzun dönem katsayılarının tahmini aşamasında oluşturulan re-
gresyon modelinin çalışmaya uyarlanmış biçimi aşağıdaki gibi olacaktır: 

𝑅𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝐺𝑡 + ∑ 𝜃𝑖∆𝐺𝑡−𝑖

𝑞

𝑖=−𝑞

+ 휀𝑡 (13) 

Denklem (13)’de –q ve q sırasıyla optimum öncül ve gecikme uzunluklarını 
göstermekte ve analizde kullanılan toplam gözlem sayısı T olmak üzere 𝑇1/3 
formülasyonu ile hesaplanmaktadır (Stock ve Watson, 1993: 793).  

5. BULGULAR ve DEĞERLENDİRME 

Analizin ilk aşamasında serilerin durağanlığının incelendiği Ng-Perron birim kök 
testine ilişkin sonuçlar Tablo 2’de gösterilmektedir. Birim kök testi sonuçlarına 
göre hem kamu gelirleri (R) hem de kamu harcamaları (G) değişkenlerinin düzey 
değerlerinin durağan olmadığı, birinci farkı alındıktan sonra durağan hale geld-
iği ( I(1) ) görülmektedir.  
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Tablo 2. Ng-Perron Birim Kök Testi Sonuçları 

Seriler 𝑴𝒁𝜶 𝑴𝒁𝒕 𝑴𝑺𝑩 𝑴𝑷𝑻 

𝑮𝒕 -2,4494 -0,8780 0,3584 28,6753 
𝑹𝒕 -2,6715 -0,9355 0,3501 27,2419 
𝚫𝐆𝒕 -9,2393** -2,1338** 0,2309** 2,7118** 
𝚫𝑹𝒕 -8,0942* -2,0068** 0,2479* 3,0454** 
Açıklama: Serilerin düzey değerleri için uygulanan modeller trend ve sabit, birinci farkları için 
uygulanan modeller sadece sabit içermektedir. Gecikme uzunluğu 𝑻𝟏/𝟑 ≅ 𝟓 olarak 
belirlenmiştir. Buna göre elde edilen kritik değerler Ng-Perron (2001)’den alınmıştır. (**) %5 
düzeyinde anlamlı olduğunu ve (*) %10 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir.   

Modelde yer alan her iki değişkenin de birinci mertebeden durağan ( I(1) ) 
olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda söz konusu dönemde bu iki değişken 
arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen eşbütünleşme testi yardımıyla 
araştırılacaktır. Bu yöntem gecikme uzunluğuna oldukça duyarlı olduğundan, 
öncelikle modele eklenecek gecikme uzunlukları tahmin edilecek VAR modeli 
yardımıyla belirlenecektir. Bu aşamada çeşitli bilgi kriterleri yardımıyla VAR 
modelinin uygun gecikme uzunluğu belirlenecek ve belirlenen gecikme uzun-
luğuna göre Johansen eşbütünleşme modeli oluşturulacaktır. Gecikme uzun-
luğunun belirlenmesi ile ilgili sonuçlar Tablo 3’de sunulmaktadır. 

Tablo 3. VAR Modeli Gecikme Uzunluğu Seçimi 
Gecikme LR FPE AIC SC HQ 

1 -  0.000249 -2.621102 -2.457269 -2.560685 
2   40.66762*   0.000106*  -3.477815*  -3.150150*  -3.356982* 
3  4.837197  0.000112 -3.422503 -2.931006 -3.241254 
4  2.212417  0.000128 -3.299669 -2.644339 -3.058003 

Açıklama: LR: LR test istatistiği, FPE: Nihai tahmin hatası, AIC: Akaike bilgi kriteri, SC: 
Schwarz bilgi kritei, HQ: Hannan-Quinn bilgi kriteri. (*) uygun gecikme uzunluğu için bilgi 
kriterinin değerini göstermektedir.  
2 gecikme için; otokorelasyon LM testi = 3,03 (0,55); değişen varyans White 
Heteroskedasticity testi = 26,78 (0,31) ve Jarque-Bera (JB) test istatistiği = 0,46 (0,79). 

Tablo 3’de yer alan bilgi kriterlerinin aldığı değerlere bakıldığında, bütün bilgi 
kriterleri uygun model olarak VAR(2) modelini işaret etmektedir. Modelin uyu-
muyla ilgili durağanlık ve kararlılık koşullarına bakıldığında LM test istatistiği 
olasılık değeri “0,05”den büyük olduğundan (0,55) hata terimlerinin otokorela-
syonlu olmadığını temel hipotezi ve White test istatistiği olasılık değeri 0,05’den 
büyük olduğundan (0,31) değişen varyansın olmadığı temel hipotezi reddedile-
memektedir. Dolayısıyla, modelde otokorelasyon ve değişen varyans problemi 
yoktur. Ayrıca, JB istatistiğine bakıldığında modelin normal dağılım varsayımını 
da sağladığı görülmektedir. Buna göre uygun gecikme uzunluğu “2” olarak belir-
lenmiş, ancak eşbütünleşme modeli farklar cinsinden tanımlandığından 
eşbütünleşme analizi “1” gecikme alınarak gerçekleştirilmiştir. Johansen 
eşbütünleşme testinde uygun modelin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. 
Çalışmada Johansen eşbütünleşme testi için model seçiminde literatürde sıklıkla 
kullanılan Akaike (AIC) ve Schwarz (SIC) bilgi kriterleri kullanılmıştır. Buna göre 
belirlenen Model 2 (Uzun dönem modelinde kesme var trend yok, kısa dönem 
modelinde kesme ve trend yok) çerçevesinde gerçekleştirilen eşbütünleşme testi 
sonuçları Tablo 4’de gösterilmektedir. 
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Tablo 4. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları 
H0 

Hipotezi 
İz 

İstatistiği 
%5 

Kritik Değer 
Max. Özdeğer 

İstatistiği 
%5 

Kritik Değer 
r = 0 21,47 20,26 17,72 15,89 
r ≤ 1 3,75 9,16 3,75 9,16 

Açıklama: Kritik değerler MacKinnon, Haug ve Michelis (1999)’dan alınarak 
paket program tarafından verilmektedir. 

İz istatistiği ve maksimum özdeğer istatistiği kritik değerlerle 
karşılaştırıldığında, hem iz istatistiği hem de maksimum özdeğer istatistiğine 
göre hiç eşbütünleşme vektörü olmadığını ifade eden temel hipotez en az bir tane 
eşbütünleşme vektörü olduğunu ifade eden alternatif hipoteze karşı %5 anlam-
lılık düzeyinde reddedilmektedir. Buna göre incelenen dönemde kamu gelirleri 
ile faiz ödemeleri dahil kamu harcamaları arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu, 
diğer bir deyişle değişkenler arasında uzun dönem denge ilişkisinin varlığı tespit 
edilmiştir. Bu doğrultuda uzun dönem katsayısı DOLS yöntemi ile tahmin 
edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 5’de gösterilmektedir. 

Tablo 5. Uzun Dönem Katsayıları 
 
 

Katsayılar 
𝛼 𝛽 

Rt = f ( Gt ) 
0,164** 
(2,13) 

0,988*** 

(262,01) 

Açıklama: (  ) içerisindeki değerler t-istatistiğini göstermektedir. Tahminlerdeki 
otokorelasyon ve değişen varyans problemleri Newey-West yöntemi ile giderilmeye 
çalışılmıştır. Optimum öncül (-q) ve gecikme (q) uzunlukları 𝑻𝟏/𝟑 ≅ 𝟒 şeklinde 
hesaplanmıştır. (***) %1 düzeyinde anlamlı olduğunu ve (**) %5 düzeyinde anlamlı 
olduğunu göstermektedir. 𝜶𝟎 sabit terimin, 𝜶𝟏 bağımsız değişkenin katsayısını 
göstermektedir. R2 = 0,99 ve Jarque-Bera test istatistiği (olasılık) = 1,28 (0,52) olarak 
hesaplanmıştır. 

Aralarında uzun dönemli ilişki olan R ve G değişkenlerinin yer aldığı regresyon 
modelinin tahmininden elde edilen uzun dönem katsayısının t-istatistiğine 
bakıldığında, bu katsayının %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görülmektedir. Söz konusu katsayı 0,98 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, kullanılan 
model tam logaritmik bir modeldir. Buna göre uzun dönem katsayısı esnekliği 
verdiğinden kamu harcamalarındaki %1’lik bir artışın %0,98’lık kısmı kamu ge-
lirlerindeki artışla karşılanmaktadır. 

Gerçekleştirilen analiz sonucunda Denklem (6)’daki 𝛽 parametresinin 1’e yakın 
bir değer almakla beraber 1’den küçük olduğu tespit edilmiştir. Teorik olarak 
0 < 𝛽 < 1 durumu zayıf mali sürdürülebilirliğe işaret etmektedir. Elde edilen 
katsayı kamu harcamalarındaki artışın elde edilen gelir artışından daha fazla 
olduğunu göstermektedir. Ancak katsayının bire yakın olması diğer taraftan 
kamu kesiminde harcamaların çok büyük oranda sağlanan gelirlerle 
karşılandığını ve borçlanma gereksiniminin az olduğunu ortaya koymaktadır. 
Değişkenlerin yıllar itibarıyla değişimini gösteren Grafik 1 bu durumu doğrular 
niteliktedir.  
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6. SONUÇ 

Çalışmada Türkiye için mali sürdürülebilirlik, dönemlerarası bütçe kısıtı yak-
laşımı kapsamında 1970-2016 dönemi için incelenmiştir. Bu doğrultuda 
gerçekleştirilen Johansen eşbütünleşme testi sonucunda kamu gelirleri ile faiz 
ödemelerini de içeren kamu harcamaları değişkenleri arasında uzun dönemli 
ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Devamında değişkenler arasındaki uzun dö-
nem denklemi DOLS yöntemiyle tahmin edilmiş, kamu harcamalarının katsayısı 
istatistiksel olarak anlamlı ve 0,98 olarak tahmin edilmiştir. İncelenen dönem 
için mali sürdürülebilirliğin zayıf olduğunu göstermekte olan bulgular, Türkiye 
için farklı dönemlerin incelendiği benzer çalışmaların büyük bir kısmıyla ben-
zerlik göstermektedir. 

Türkiye’nin bütçe açıklarının zayıf formda sürdürülebilir olduğunu ifade eden 
bulgulara karşılık; kamu harcamaları artışının büyük bir kısmının kamu gelirl-
erindeki artışla karşılanması, mali sürdürülebilirliğin güçlü forma yakın 
olduğuna da işaret etmektedir. Son dönemlerde Türkiye’nin bütçe açıklarının 
GSYİH’ye oranının düşük gerçekleşmesi bu sonucu desteklemektedir. 2001 
Krizi’nden sonra uygulanan mali politikalar ve yapısal reformlarla sağlanan isti-
krarın bunda etkili olduğu açıktır. Ancak, bu noktada faiz dışı denge kavramına 
dikkat çekmek gerekmektedir. Son yıllarda sadece düzenli vergi gelirlerinin dik-
kate alındığı (IMF tanımlı) faiz dışı dengenin giderek kötüleştiği, açıklanan ver-
ilerden izlenmektedir. Bu durum, bütçe dengelerinin düzenli vergi gelirleri ile 
değil, özelleştirme geliri veya varlık barışı geliri gibi gelirlerle sağlandığına işaret 
etmektedir. 
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LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GELİRLERİ İLE SOSYAL MEDYA KULLANIMI 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Yrd. Doç. Dr. Necla TEKTAŞ* Doç. Dr. Serap İNCAZ†  

Doç. Dr. Mehmet TEKTAŞ‡ 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, lisans öğrencilerinin gelirleri ile ilişkili olarak sosyal medya 
kullanımının incelenmesidir. Sosyal medya; internetteki kullanıcılar arasında 
içerik ve veri etkileşimini kolaylaştırmak amacıyla, iletişim kurmalarına yönelik 
ve bu iletişimle yeni sosyal yapılara iş, ilgi ve bilgi paylaşımının sağlandığı çevri-
miçi araçlar ve internet siteleri için kullanılan terim olarak tanımlanabilir. Bu ça-
lışmada; Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğ-
rencilerine sosyal medya kullanımı ile ilgili anket uygulaması yapılmıştır. Önce-
likli olarak; yeni iletişim teknolojileri, sosyal medyanın tanımı, kapsamı, özellik-
leri ve önemi anlatılmış, sonrasında lisans öğrencilerinin gelirleri ile sosyal 
medya kullanımı arasındaki ilişki araştırılmış, lisans öğrencilerinin yeni bir ileti-
şim aracı olarak sosyal medyaya yönelik düşünceleri incelenmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, lisans öğrencileri, sosyal medya kullanımı, 
gelir 

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN UNDERGRADUATE 
STUDENTS' INCOMES AND SOCIAL MEDIA USAGE 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the relationship between the income of 
undergraduates and the use of social media. Social media; It can be defined as a 
term used for internet sites to facilitate the interaction of content and data 
between users on the Internet, to examine and handle new social structures in 
this communication, to get interested and share information. In this study; Ban-
dırma Onyedi Eylül University Faculty of Economics and Administrative Sciences 
students were surveyed about the use of social media. Firstly, new communica-
tion technologies, social media description, scope, characteristics and impor-
tance are investigated. Then, the relationship between the income of undergra-
duate students and the use of social media was investigated. Undergraduate stu-
dents' thinking about social media as a new communication tool were examined. 

Keywords: Socıal media, undergraduate students, social media use, income 

1.GİRİŞ 

Tüm canlılar hayatlarını sürdürebilmek için gerek birinci dereceden gıda ve 
sağlık olsun gerekse ihtiyaç dışı fakat istek ve arzularını karşılamak amacı ile ge-
lirlerini kullanmakladırlar. Elde edilen kişisel gelirlerden, zorunlu olarak yapılan 
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harcamaların yanı sıra insanlar özellikle arzu ve istekleri doğrultusunda har-
cama yapan canlılardır. Diğer canlı gruplarından farklı olarak insanların yapmış 
oldukları gelirlerinden yaptıkları harcamalar, insanlığın bir parçası olan 
ekonomik, ticari ve sosyal çerçeve dâhilinde yapılmaktadır (Sirgy, 1982: s. 287 
den Durmaz, Oruç, Kurtlar, 2011). Yukarıda belirtilen ekonomik, ticari ve sosyal 
çerçeve dahilinde yapılan ve günümüzde önemli bir paya sahip olan sosyal 
medya harcamaları kişisel gelirimiz içinde günümüz çağdaş toplumlarında 
oldukça önemli yer tutmaktadır.  Sosyal medya harcamalarındaki artış sosyal 
medya kullanımı ile birlikte paralel olarak günümüzde iletişim, araştırma, sosyal 
çevreyi genişletme ve eğlence gibi pek çok nedenle sosyal medya kullanımı zo-
runlu bir durum olmakta ve ülkeler genelinde de popülerliğini giderek art-
tırmaktadır. Sosyal medya siteleri, çeşitli uygulamalarıyla hızlı bir şekilde 
gelişmekte; diğer pek çok site arasında popülerliği gün geçtikçe artmaktadır. 
İletişim, işbirliği ve paylaşımın önem kazandığı bilgi toplumunda sosyal medya, 
söz konusu ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Sosyal 
medya, sunduğu olanaklardan dolayı bireysel ve sosyal hayatın ayrılmaz bir par-
çası haline gelmiş, insanların yaşam tercihlerini değiştirmiştir (Eren, Şişman, 
2014). Bu çalışmada günümüzdeki artan sosyal medya kullanımının gelişimi so-
nucu sosyal medya ve gelirler arasındaki ilişkinin önemi nedeniyle lisans öğren-
cileri temel alınarak inceleme konusu edilmiş ve bu iki faktör arasındaki ilişki bu 
çalışmada açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan bu çalışma ile gençliğin sosyal 
medya-gelir ilişkisine yönelik yapılacak bu türden çalışmalara katkı sağlanması 
ve yapılacak olan araştırmalara ışık tutması söz konusu olacaktır. 

2. İLGİLİ KAVRAMLAR 

2. 1. Gelir  

Gelir; bir ekonomide üretim öğelerinin, ulusal ürünün oluşumuna katkıda bulun-
malarının sonucunda bir yıl içerisinde elde ettikleri parasal değerlerin top-
lamıdır (Karakayalı,2005: 47 den Karaman,  Özçalık 2007). Diğer bir tanıma göre 
ise gelir; bir ülkenin sınırları içerisinde bir yılda gerçekleştirilen nihai(sonsal) 
mal üretimi karşılığında üretim faktörlerine yapılan ödemeler toplamına 
denir(Ünsal, 2005: 54 den Karaman, Özçalık 2007). Ekonomik anlamda bu 
şekilde tanımı yapılan gelirin bireysel ve özellikle üniversite çağı gençlik için 
daha farklı bir anlam ifade etmektedir. Gelir üniversite gençliğine göre ise gelir, 
etkinliklerine ayrılan aylık yada haftalık miktar olarak değerlendirilebilmekte-
dir. Üniversite gençliği üzerine yapılan bir araştırmada; günlük etkinlikleri, uyku, 
dinlenme, ders, ders çalışma, giyim-tuvalet, eğlence, bekleme, yemek, ev işleri, 
ulaşım, alış-veriş, buluşma-görüşme ve diğer başlıkları altında toplanmıştır. Bu 
etkinliklere bağlı gider kalemleri ise; kırtasiye, yol, barınma, beslenme, temizlik-
sağlık, sigara tüketimi, eğlence, giyim-süslenme, diğer şeklinde 
sınıflandırılmıştır (Açıkalın,). Bu etkinliklere ek olarak,  sosyal medya 
kullanımını gelişen bilgi teknolojileri kapsamında üniversite gençliğinin önemli 
bir diğer etkinliği olarak ekleyebiliriz. Her etkinlikte olduğu gibi sosyal medya 
kullanımının da lisans öğlencilerinin gelirlerinden bir gider kalemi olarak ayrıl-
ması kaçınılmaz bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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2.2. Sosyal Medya 

İletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte hızlı bir toplumsal değişim 
yaşanmaya başlanmış ve bu değişimden en çabuk etkilenen kesim de toplumun 
genç kesimi olmuştur. Özellikle internet teknolojisinin gelişmesiyle birlikte top-
lumsal ilişkilerin sosyal medya aracılığı ile daha çok sanal bir dünya oluşmasına 
olmuştur. Facebook, Twitter, Linkedin gibi sosyal paylaşım ağları internet 
teknolojisine olan ilgiyi giderek arttırmaktadır. 

Günümüzün sanal ortam kullanıcıları tarafından bir alışkanlık haline gelen 
sosyal medya kullanımı, her kültürden ve her kesimden geniş  kitlelerin, sosyal 
taleplerine yanıt verirken; aynı zamanda bu ortamı eleştirenlerin odak nok-
tasında bulunmaktadır. Yeni iletişim ortamlarının gelişmesi, her kesimden bilgi 
iletişim teknolojilerine olan ilginin artması, sosyal medyanın gücünü art-
tırmakta, sosyalleşme kavramına da yeni bir boyut kazandırmaktadır (Vural, Bat, 
2010). 

Sosyal medya en basit ifadeyle internet kullanıcılarının birbirleriyle çevrimiçi 
iletişim kurmalarına olanak veren, içerik paylaşımı ve kişisel yorumlar gibi ak-
tivitelere dayalı sosyal ağ siteleri olarak tanımlanabilir (Kirtiş ve Karahan, 2011 
den Özdemir, Özdemir, Polat, 2014).  

Sosyal medya başka bir tanıma göre, kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve 
bilgi paylaşım imkanı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlar ve 
web siteleri için ortak kullanılan bir terimdir (Sayımer, 2009 den Özdemir, 
Özdemir, Polat, 2014). 

Sosyal medya, ağ teknolojilerini kullanarak kullanıcıların etkileşimini sağlayan 
araç, hizmet ve uygulamaların bütünü olarak tanımlanır (Boyd, 2007 den Eren, 
Şişman, 2014). 

İnsanlar, sosyal medya ağlarını çeşitli amaçlarla kullanmaktadır. Üyelerin sosyal 
medyayı kullanım amaçları konusunda bir araştırma; Haase ve Young 2010 (den 
Erol, Hassan )tarafından 18-23 ya aralığındaki üniversite öğrencileri üzerine 
yapılmış ve öğrencilerin Facebook’u iletişim kurmak ve sosyalleşme amacı ile 
kullandıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğrenciler günün baskısından kurtulmak, ra-
hatlamak, zaman geçirebilmek ve eğlenmek için sosyal medya sitelerini 
kullandıklarını belirtmişlerdir.  

2.2.1. Sosyal Medyanın Temel Özellikleri 

Sosyal medya her geçen gün büyümeye ve hayatlarımızın içine nüfuz etmeye de-
vam etmektedir. Bu yayılım gücü sosyal medyanın özellikleri itibariyle çok fazla 
gerçekleşmektedir. Bu nedenle internet tabanlı bir şekilde gelişim gösteren 
sosyal medyanın ana özelliklerini bilmek önem arz etmektedir Sosyal medyanın 
temel özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Mavnacıoğlu, 2009: 64 
den Kırık, 2014): 

 Kullanıcılar, zaman ve mekân sınırlaması olmadan paylaşım yapabilmekte 
ve karşılıklı bir şekilde görüş alışverişinde bulunabilmektedirler. 
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 İletişim belli kurallar içerisinde değil, daha samimi bir ortamda 
gerçekleşmektedir. 

 Kullanıcıların üretmiş oldukları içerikleri mobil ortamlar aracılığıyla da 
paylaşabilmektedir. 

 Kullanıcılar kendi arkadaşlarını ve sosyal çevresini sosyal paylaşım ağları 
aracılığıyla takip edebilmekte, paylaşılan içeriklere yorum yapabilmekte-
dir. 

 Sosyal medya bilgi kirliliği sağlamakta ve kimi zaman bilgi çarpıtma 
kaynağına dönüşebilmektedir. 

 Kullanıcılar sosyal medyada hem takip eden hem de edilen durumuna 
düşmekte ve mahremiyet zedelenmektedir. 

Bu olumsuz özelliklerine rağmen son yıllarda sosyal ağ siteleri yaşamın ayrılmaz 
bir parçası haline gelmiş ve yaş ve meslek ayırımı olmaksızın her düzeyden in-
sanın evine kadar girmiştir.  

Bu noktada sosyal ağlar ile ilgili üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere dik-
kate alınan verilere bakıldığında büyük önem arz eden rakamlar ile 
karşılaşılmaktadır. (Lenhart ve Madden, 2007:2 den Tektaş, 2014).  

 Üniversite öğrencilerinin % 82’si ve 19 yaş altının % 55’i sosyal ağ kullanır. 

 13-19 yaş arasının % 28’inin blogu bulunmaktadır. 

 İnternet kullanıcılarının % 28’i etiketlenmiştir ya da fotoğraflar, yeni 
hikayeler veya blog mektupları gibi online içeriklerine göre 
sınıflandırılmışlardır. 

 İnternet kullanıcılarının % 48’i YouTube gibi video paylaşım sitesi 
kullanmaktadırlar. 

Ülkemize baktığımızda, sosyal medya kanallarını kullananların oranının hızla 
arttığı görülmektedir. Sosyal ağlar ve sosyal medyanın kullanımı ülkemizde 
oldukça yaygındır. Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 96,2’si sosyal 
ağları kullanmakta olup sosyal ağlarda bir ayda geçirilen ortalama süre ise 10,2 
saattir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2015). 

TUİK tarafından yapılan, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 
2016 ya göre ise; bilgisayar ve internet kullanım oranları 2016 yılı Nisan ayında 
16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla % 54,9 ve % 61,2 oldu. Bu oranlar 
erkeklerde % 64,1 ve % 70,5 iken, kadınlarda % 45,9 ve % 51,9’dur. Bilgisayar 
ve internet kullanım oranları, 2015 yılında sırasıyla % 54,8 ve % 55,9’du. İnter-
net kullanım amaçları dikkate alındığında, 2016 yılının ilk üç ayında internet 
kullanan bireylerin % 82,4’ü sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gön-
derme veya fotoğraf vb. içerik paylaşmıştır  (TUİK, 18 Ağustos 2016). Sosyal 
medya kullanımında (aktif kullanıcı sayısının ülke nüfusuna oranı kriterine göre) 
Türkiye, yüzde 52’lik oranla 10. sırada. Dünya ortalaması yüzde 29 olan bu 
alanda Singapur yüzde 66 ile birinci sırada bulunuyor. Sinapur’u yüzde 64 ile 
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Hong Kong ve yüzde 60 ile Arjantin takip ediyor. Facebook, Twitter ve WhatsApp 
başta olmak üzere sosyal medyada geçirilen süreye bakıldığında ise Türkiye 
günlük ortalama 2,9 saatle, 11. sırada. Dünya ortalamasının 2,4 saat olduğu bu 
alanda günlük ortalama 4.3 saatle Arjantin ve Filipinler birinciliği paylaşıyor. Ja-
ponya’da bu sürenin 0,7 saati geçmemesi dikkat çekicidir. Türkiye, mobil cihaz-
lardan sosyal medya kullanımında (aktif kullanıcı sayısının ülke nüfusuna oranı 
kriterine göre) yüzde 42’lik oranla, 11. sırada. Dünya ortalaması yüzde 23 olan 
bu alanda yüzde 59 ile Singapur ilk sıradadır. (İnternet Kaynağı 1). 

3. ARAŞTIRMA 

3.1. Amaç 

Bu çalışmanın amacı lisans öğrencilerinin gelirleri ile ilişkili olarak sosyal medya 
kullanımının incelenmesidir.  Bu genel amaç doğrultusunda Bandırma Onyedi 
Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin gelirleri ile 
sosyal medya kullanımı arasındaki ilişki araştırılmış, lisans öğrencilerinin yeni 
bir iletişim ortamı olan sosyal medyaya yönelik düşüncelerinin incelenmesi 
hedeflenmiştir. 

Bu genel amaç çerçevesinde, gelir ve sosyal medya kullanımının belirlenmesi; 
ankete katılan öğrencilerin cinsiyet, öğrenim şekli, öğrenim gördükleri bölüm, 
ailelerinin eğitim, çalışma ve gelir durumu gibi demografik bilgileri ile öğrencil-
erin gelir durumları ile sosyal medya kullanımlarının arasındaki ilişki 
araştırılmış, sonuçlar değerlendirilmiştir. 

3.2. Yöntem 

Bu amaç çerçevesinde yapılan çalışmada alan araştırması yönetimi uygulanmış, 
verilerin elde edilmesinde ise anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu, sosyal 
medya kullanım alışkanlıkları üzerine araştırma yapıldıktan sonra oluştu-
rulmuştur. 50 kişilik kontrol grubunda denendikten sonra gerekli düzeltmeler 
yapılmış ve anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 
16 paket programı kullanılarak bilgisayara aktarılmış, frekans ve yüzde ana-
lizleri yapılmıştır. 

3.3. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilim-
ler Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise 2016-
2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi İk-
tisadi İdari Bilimler Fakültesinden seçkisiz (rastgele) yöntemle belirlenen öğren-
ciler oluşturmaktadır. Örneklem dâhilindeki bölümler ve bu bölümlerden 
araştırmaya katılan öğrenci sayıları aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir. Anketimiz, 
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde bulunan 
6 bölümde her bir bölümden tesadüfi olarak seçilen toplam 264 öğrenciye uygu-
lanmıştır. Anket sırasında katılımcılarla yüz yüze görüşülmüş anlaşılmayan sor-
ular açıklanmıştır. 
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3.4. Bulgular 

3.4.1.Ankete katılan Öğrencilerin Demografik Özelliklerinin İncelenmesi 

Tablo 1, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesin-
deki öğrencilerden ankete katılan ve görüş bildiren öğrencilerin cinsiyet ve 
öğrenim şekline dayalı demografik bilgilerini göstermektedir.  

Tablo 1. Ankete Katılan Öğrencilerin Cinsiyete ve Öğrenim Şekline Göre 
Dağılımı 

Cinsiyet N % Öğrenim Şekli N % 
Kadın 173 65,5 Birinci Öğretim 139 52,7 
Erkek 91 34,5 İkinci Öğretim 125 47,3 
Toplam 264 100,0 Toplam 264 100,0 

Tablo 1’e göre; ankete 264 öğrenci katılmış, bu öğrencilerin cinsiyete göre 
dağılımı kadın cinsiyeti lehine % 65,5 kadın, % 34, 5 erkek öğrenci olarak 
gerçekleşmiştir. Öğrenim şekline göre dağılımda ise, oranlar %52,7 birinci 
öğretim, % 47, 3 ile ikinci öğretim öğrencileridir. 

Tablo 2. Ankete Katılan Öğrencilerin Anne ve babalarının Eğitim Durumu 
Anne Eğitim Durumu N % Baba Eğitim Durumu N % 
Okuryazar Değil 11 4,2 Okuryazar Değil 1 ,4 
Okuryazar 9 3,4 Okuryazar 6 2,3 
İlkokul 129 48,9 İlkokul 92 34,8 
Ortaokul 55 20,8 Ortaokul 68 25,8 
Lise 50 18,9 Lise 65 24,6 
Önlisans 3 1,1 Önlisans 13 4,9 
Lisans 6 2,3 Lisans 16 6,1 
Lisans Üstü 1 ,4 Lisans Üstü 3 1,1 
Toplam 264 100,0 Toplam 264 100,0 

Tablo 2’ ye göre demografik özelliklerden anne ve babanın eğitim durumu 
incelenmiştir. Ankete katılan 264 öğrenciden, % 4,2 ve 11 öğrenci annesi okur 
yazar değil,  % 48,9 u yani 129 öğrencinin annesi ilkokul mezunu iken, bu oranı 
% 20,8  ve 55 öğrenci annesi ile 2. sırada ortaokul mezunu anne izlemiştir. Bun-
ları; % 18,9 ve 50 lise mezunu öğrenci annesi izlemiştir. Önlisans, lisans ve lisans 
üstü eğitim gören anne sayısı 10 kişi olarak gerçekleşmiştir.  . Ankete katılan 264 
öğrenciden, % 0,4 ve 1 öğrenci babası okur yazar değil,  % 34,8 i yani 92 
öğrencinin babası ilkokul mezunu iken, bu oranı % 25,8 ve 68 öğrenci babası ile 
2. sırada ortaokul mezunu baba izlemiştir. Bunları; % 25,6 ve 65 lise mezunu 
öğrenci babası izlemiştir. Önlisans, lisans ve lisans üstü eğitim gören anne sayısı 
32 kişi olarak gerçekleşmiştir.   

Tablo 3. Ankete Katılan Öğrencilerin Anne ve Babasının Çalışma Durumu 
Annenin Çalışma 
Durumu 

N % 
Babanın Çalışma 
Durumu 

N % 

Çalışmıyor 203 76,9 Çalışmıyor 55 20,8 
Kendine ait işyerinde 
çalışıyor 

12 4,5 
Kendine ait işyerinde 
çalışıyor 

65 24,6 

Kamu sektöründe 13 5,0 Kamu sektöründe 44 16,7 
Özel sektörde 36 13,6 Özel sektörde 100 37,9 
Toplam 264 100,0 Toplam 264 100,0 
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Tablo 3 Ankete katılan öğrencilerin anne ve babasının çalışma durumu 
incelendiğinde; annelerin büyük çoğunluğunun ( % 76,9)  herhangi bir işyerinde 
çalışmadığı, ankete katılan öğrencilerin babalarının da  % 20,8 inin çalışmadığı 
görülmektedir. Kendine ait işyerinde çalışan; anne ( % 4,5) sayısı 12 iken, baba ( 
24,6) sayısı 65’tir. Kamu sektöründe çalışan anne sayısı 13 (% 5), özel sektörde 
çalışan baba sayısı 44 (% 16,7)’tür. Özel sektörde çalışan anne sayısı 36 (%13,6), 
baba sayısı 100 ( 37,9) olduğu görülmektedir. 

Tablo 4. Ankete Katılan Öğrencilerin Barındığı Yer 
Barınılan yer N % 

Aile 16 6,1 

Devlet Yurdu 90 34,1 

Özel Yurtta 60 22,7 

Ev 95 36,0 

Akraba Yanı 3 1,1 

Toplam 264 100,0 

Tablo 4’te; ankete katılan öğrencilerin barındığı yer aile, devlet yurdu, özel yurt, 
ev, akraba yanı olmak üzere beş grupta sınıflandırılmıştır. Bu gruplardan öğren-
cilerin barındığı yerlerin başında % 36,0 (95 öğrenci) ile ev gelirken, bunu % 
34,1 ile devlet yurdu izlemektedir. Özel yurtta kalanların oranı % 22,7 (60 
öğrenci) ile 3. sırada yer almaktadır. Dördüncü sırada % 6,1 (16 öğrenci) i aile 
yanında kalmakta iken, akraba yanında kalanlar %1,1 (3 öğrenci) ile en düşük 
orandadır. 

Tablo 5. Ankete Katılan Öğrencilerin Sosyal Ağ Sitelerini Kullanmaya Başlama 
Süresi 

Sosyal ağ sitelerini kullanmaya başlama 
süresi 

N % 

0- 6 ay 12 4,5 
7- 12 ay 12 4,5 
1- 2 yıl 33 12,5 
3- 4 yıl 74 28,0 
5 yıl ve üzeri 133 50,4 
Toplam 264 100,0 

Tablo 5’te; ankete katılan öğrencilerin sosyal ağ sitelerini kullanmaya başlama 
süreleri 0-6 ay, 7-12 ay, 1-2 yıl, 3-4 yıl ve 5 yıl ve üzeri olmak üzere 
sınıflandırılmıştır. Öğrencilerin yarısı yani%50,4 5 yıldan fazla bir süredir sosyal 
ağlarda üyedir. Bir yıldan az olanların oranı ise %4,5  (12 öğrenci) dur.  

Tablo 6. Ankete Katılan Öğrencilerin Üye Oldukları Sosyal Ağ Sitelerini Ziyaret 
Etme Sıklığı 

 Sosyal ağ sitelerini ziyaret etme 
sıklığı 

N % 

Her zaman çevrimiçi 42 15,9 
1 günde birçok kez 159 60,2 
Günde 1 veya 2 kez 51 19,3 
Haftada 2 veya 3 kez 8 3,0 
Haftada1 kez veya 1'den az 4 1,5 
Toplam 264 100,0 
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Tablo 6’da; ankete katılan öğrencilerin üye oldukları sosyal ağ sitelerini ziyaret 
etme sıklığı yer almaktadır. Her zaman çevrimiçi, 1 günde birçok kez, Günde 1 
veya 2 kez Haftada 2 veya 3 kez Haftada1 kez veya 1'den az olarak sınıflanan 
değişkende en çok % 60,2 (159 öğrenci) ile 1 günde pek çok kez ziyaret edildiği 
görülmektedir. Bunun yanı sıra haftada 2 veya 3 kez ziyaret etme oranı %3(8 
öğrenci) ve haftada 1 kez veya 1’den az ziyaret etme ise %1,5(4 öğrenci) den 
oluşmaktadır.  

Tablo 7. Ankete Katılan Öğrencilerin Üye Oldukları Sosyal Ağlarda Günlük 
Ortalama Geçirilen Zaman 

 Sosyal ağlarda günlük ortalama geçirilen zaman N % 

30 dk. veya daha az 28 10,6 

Yaklaşık 1 saat 46 17,4 

1 - 2 saat 57 21,6 

3 - 4 saat 71 26,9 

5 saat ve üzeri 62 23,5 

Toplam 264 100,0 

Tablo 7’te; ankete katılan öğrencilerin Üye Oldukları Sosyal ağlarda günlük 
ortalama geçirilen zaman süreleri görülmektedir. 30 dk. veya daha az, Yaklaşık 1 
saat, 1 - 2 saat,  3 - 4 saat, 5 saat ve üzeri olarak sınıflandırılmıştır. Burada 
%26,9(71 öğrenci)birinci sırada yer almaktadır. 30 dakikadan az ziyaret eden-
lerin oranı %10,6 (28 öğrenci) en az orana sahiptir.  

3.4.2. İlgili veriler Kapsamında Ki-kare sonuçları  

Ki-kare (Chi-Square) testi, gözlenen frekanslar(G) ile beklenen frekanslar(B) 
arasındaki farkın istatistik olarak anlamlı olup olmadığı temeline dayanır. Ki-
kare testi, serbestlik derecesi (sd) ile karakterize edilir. Dağılımın ortalaması 
sd’ye ve varyansı ise sd’nin iki katına eşittir. Ki-kare değerleri,  sıfır ile artı sonsuz 
arasında değerler alır. Dağılım; küçük sd’lerinde basık olmasına rağmen sd art-
tıkça normal dağılıma yaklaşır. Ki-kare dağılımı, sürekli bir dağılımdır. Ki-kare 
dağılımı, genellikle iki bağımsız niteliksel kriteri test etmek için kullanılır. Sıfır 
hipotezi (H0), iki kriterin bağımsız olduğunu; araştırma hipotezi (HA) ise, iki kri-
terin arasında ilişki olduğunu ifade eder (Güngör, Bulut, 2008).   

İki nitel değişkene ait gözlemler, rastgele n hacimli bir örnekle ele alınsın. Bir 
gözlemin seçimi, diğer gözlemin seçimini etkilemediği için gözlemlerin 
bağımsız olduğu söylenebilir. 
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Tablo 8. İnternette Geçirilen Zamanın Cinsiyet Değişkenine Bağımlı Olup Olma-
dığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

İnternette Geçirilen Zaman 
Cinsiyet 

Toplam Ki-kare sd p 
Kadın Erkek 

1 saat veya daha az 36 21 57 

4,3 4 0,492 

2- 6 saat 115 53 168 

7- 11 saat 14 7 21 

12 saat ve üstü 8 10 18 

Toplam 173 91 264 

Tablo 8’de görüleceği gibi, öğrencilerin internette geçirdikleri zamanın cinsiyet 
değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 
sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulun-
mamıştır(Ki-kare= 4,3, p >0,05) 

Tablo 9. İnternet Kullanıyorken Sosyal Ağ Sitelerine Ayrılan Zamanın Cinsiyet 
Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 

Testi Sonuçları 

İnternet kullanıyorken Sosyal ağ 
sitelerinde ayrılan zaman 

Cinsiyet 
Toplam Ki-kare sd p 

Kadın  Erkek 

Az bir zaman dilimini 26 20 46 

5,37 3 0,147 

Hemen hemen yarısını 71 29 100 

Yarısından fazlasını 36 26 62 

Hemen hemen hepsini 40 16 56 

Toplam 173 91 264 

Tablo 9’de görüleceği gibi, öğrencilerin internet kullanıyorken sosyal ağ 
sitelerine ayrılan zamanın cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belir-
lemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki 
bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır(Ki-kare= 5,37, p >0,05). 

Tablo 10. Sosyal Ağları Kullanmaya başlama Süresinin Cinsiyet Değişkenine 
Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Sosyal ağları kullanmaya başlama 
süresi 

Cinsiyet 
Toplam 

Ki-
kare 

sd p 

Kadın  Erkek 

12 aydan az 17 7 24 

7,471 3 0,04 

1- 2 yıl 21 12 33 

2- 4 yıl 57 17 74 

5 yıl ve üzeri 78 55 133 

Toplam 173 91 264 
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Tabloda 10’da görülebileceği gibi sosyal ağları kullanım süresinin cinsiyet 
değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 
sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulun-
muştur. (Ki-kare=7,471; p< 0,05) 

Tablo 11. Sosyal Ağlarda günlük geçirilen zamanın Cinsiyet Değişkenine 
Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Sosyal ağlarda 
günlük geçirilen 

zaman  

Cinsiyet 
Toplam 

Ki-
kare 

sd p 

Kadın Erkek 

1 saatten daha az 44 30 74 

2,002 3 0,572 

1 - 2 saat 38 19 57 

2 - 3 saat 50 21 71 

4 saat ve üzeri 41 21 62 

Toplam 173 91 264 

Tabloda 11’de görülebileceği gibi sosyal ağlarda günlük geçirilen zamanın 
cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-
kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak an-
lamlı bulunmamıştır(Ki-kare=2,2; p> 0,05) 

Tablo 12.  Öğrenim Şeklinin Ailenin Gelir Durumu Değişkenine Bağımlı Olup 
Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Öğrenim Şekli 
Gelir Ki-

kare 
sd p 

Düşük Orta Yüksek Toplam 

Birinci Öğretim 29 87 23 139 

20,593 2 0,001 İkinci Öğretim 6 77 42 125 

Toplam 35 164 65 264 

Tablo 12’den görüleceği gibi, öğrencilerin Öğrenim Şeklinin Ailenin Gelir Du-
rumu Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare 
Testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur( Ki-kare=20,593, p<0,05). 

Tablo 13.  Öğrenim Görülen Bölümün Ailenin Gelir Durumu Değişkenine 
Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 
Öğrenim Görülen 
Bölüm  

Ailenin Gelir Durumu Ki-
kare 

sd p 
Düşük Orta Yüksek Toplam 

İşletme 5 31 11 47 

19,553 10 0,034 

Ekonometri 5 24 3 34 

İktisat 7 29 14 52 

Maliye 7 31 13 51 

Uluslararası İlişkiler 5 28 20 49 

Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi 

6 21 5 31 

Toplam 35 164 65 264 
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Tablo 13’de görüleceği gibi, öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümün ailenin ge-
lir durumu değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-
kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak an-
lamlı bulunmuştur ( Ki-kare=19,553, p<0,05). 

Tablo 14.  İnternette geçirilen zamanın Ailenin Gelir Durumu Değişkenine 
Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

İnternette 
Geçirilen Zaman 

Ailenin Gelir Durumu  Ki-
kare 

sd p 
Düşük Orta Yüksek Toplam 

1 saatten az 9 31 17 57 

4,7 4 0,32 
1-6 saat 21 112 35 168 

7 ve üstü 5 21 13 39 

Toplam 35 164 65 264 

Tablo 14’de görüleceği gibi, öğrencilerin internette geçirilen zamanın ailenin ge-
lir durumu değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-
kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak an-
lamlı bulunmamıştır. ( Ki-kare=4,7, p>0,05). 

Tablo 15.  İnternet Kullanıyorken Sosyal Ağ Sitelerinde Geçirilen Zamanın 
Ailenin Gelir Durumu Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek 

Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 
İnternet Kullanıyorken 

Sosyal Ağ Sitelerinde 
Geçirilen Zaman 

Ailenin Gelir Durumu  
Toplam 

Ki-
kare 

sd p 
Düşük Orta Yüksek 

Az bir zaman dilimini 7 25 14 46 

4,86 6 0,58 

Hemen hemen yarısını 12 68 20 100 

Yarısından fazlasını 6 40 16 62 

Hemen hemen hepsini 10 31 15 56 

Toplam 35 164 65 264 

Tablo 15’de görüleceği gibi, öğrencilerin internet kullanıyorken sosyal ağ 
sitelerinde geçirilen zamanın ailenin gelir durumu değişkenine bağımlı olup 
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler 
arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. ( Ki-kare=4,86, 
p>0,05). 

Tablo 16. Cinsiyetin Öğrencinin Giderlerinin Karşılanma Şekli Değişkenine 
Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

Cinsiyet 
Öğrencinin giderlerinin karşılanma şekli 

Ki-kare sd p 
Ailem Ailem ve kredi/burs Kendim Toplam 

Kadın  47 117 9 173 

12,417 2 0,002 Erkek 19 55 17 91 

Toplam 66 172 26 264 

Tablo 16’da görülebileceği gibi cinsiyetin öğrencinin giderlerinin karşılanma 
şekli değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare 
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testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur. (Ki-kare=12,417 p< 0,05) 

Tablo 17. İnternette geçirilen zamanın Öğrencinin Giderlerinin Karşılanma 
Şekli Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-

Kare Testi Sonuçları 

İnternette Geçirilen 
Zaman 

Öğrencinin Giderlerinin Karşılanma 
Şekli Ki-

kare 
sd p 

Ailem 
Ailem ve 

kredi/burs 
Kendim Toplam 

1 saatten az 19 27 11 57 

13,697 4 0,008 
1-6 saat 36 121 9 166 

7 ve üstü 11 24 6 41 

Toplam 66 172 26 264 

Tablo 17’de görülebileceği gibi internette geçirilen zamanın öğrencinin giderle-
rinin karşılanma şekli değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla 
yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur. (Ki-kare=13,697 p< 0,05) 

Tablo 18. İnternet kullanıyorken Sosyal ağ sitelerinde geçirilen zamanın 
Öğrencinin Giderlerinin Karşılanma Şekli Değişkenine Bağımlı Olup Olmadığını 

Belirlemek Amacıyla Yapılan Ki-Kare Testi Sonuçları 

İnternet 
kullanıyorken 

Sosyal ağ sitelerinde  
geçirilen zaman 

Öğrencinin Giderlerinin Karşılanma Şekli 
Ki-

kare 
sd p 

Ailem 
Ailem ve 

kredi/burs 
Kendim Toplam 

Az bir zaman 
dilimini 

9 26 11 46 

18,46 6 0,005 

Hemen hemen 
yarısını 

27 64 9 100 

Yarısından fazlasını 18 38 6 62 

Hemen hemen 
hepsini 

11 39 6 56 

Toplam 65 167 32 264 

Tablo18’de görüleceği gibi, internet kullanıyorken sosyal ağ sitelerinde geçirilen 
zamanın öğrencinin giderlerinin karşılanma şekli değişkenine bağımlı olup 
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler 
arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ( Ki-kare=18,46, 
p<0,05). 

4.SONUÇ VE TARTIŞMA  

Bu çalışmada, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin gelirleri ile sosyal medya kullanım 
alışkanlıkları ve bakış açıları araştırılmıştır.  

Araştırmada ilk olarak, öğrencilerin sosyal ağ sitelerini kullanmaya başlama du-
rumları araştırılmış ve öğrencilerin yarısının beş yıldan fazla bir süredir sosyal 
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ağları kullandıkları görülmüştür (%50,4). Öğrencilerin internet ve bilgisayarla 
erken tanışmaları ve yaşıtları ile paylaşımda bulunmak için kendilerini sosyal 
ağları kullanmak zorunda hissediyor olmaları ile açıklanabilir.  Sosyal ağ 
sitelerinin temel amacının; sosyal bir ortamda kendilerini tanıtma,  sosyal ağ or-
tamı kurma,  diğer kullanıcılarla iletişim kurma ve devam ettirme (Ellison,  Stein-
field ve Lampe,  2007),  oluşturdukları içeriği  (fotoğraf,  video,  blog vb.) 
paylaşma (Kim, Jeong ve Lee, 2010), kişisel bilgilerini, fotoğraf ve videolarını 
içeren profil sayfası oluşturma ve tanımadığı insanlarla ilişkiler kurma, yeni 
arkadaşlıklar keşfetme (Wang, Moon ve diğ,  2010)  olanakları sunması olduğunu 
belirten araştırmaları desteklemektedir.  

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte yeni yetişen genç nüfusun daha erken 
bilgisayar ve internetle tanışması, onların yaşça büyüklerine göre daha fazla in-
terneti kullanma eğiliminde olduklarını göstermektedir (Tutgun,  2009;  Wright,  
2001; Akyazı, Ünal 2013).  Wright (2001), yeni yetişen genç nüfusu “Net Jenera-
syonu” olarak tanımlamakta ve internete erişim imkânlarının her yıl artış 
göstererek giderek yaygınlaşmasıyla da bu Net Jenerasyon içinde yer alan ün-
iversite öğrencileri tarafından da internet daha çok kullanılmaktadır. (Tektaş, 
2014)     

Öğrencilerinin birçoğu internette harcadığı zamanın büyük bir kısmını sosyal 
paylaşım sitelerinde geçirmektedirler. Öğrencilerin yaşları gereği yaşıtları ile 
yakın ilişkiler kurmaya çalıştıkları dönemdedir. Sosyal ağ-paylaşım siteleri bu 
yönüyle gençlerin birbirleri ile ilişki kurabilmelerini sağlayan cazip bir araçtır.    

Öğrencilerin internette geçirdikleri zaman ve internet kullanıyorken sosyal ağ 
sitelerine ayırdıkları zaman değişkenlerinin cinsiyet değişkenine göre değişiklik 
gösterip göstermediği ki-kare testi ile araştırılmış fakat anlamlı bir ilişki olma-
dığı sonucuna ulaşılmıştır.  Öğrencilerinin birçoğu internette harcadığı zamanın 
büyük bir kısmını sosyal paylaşım sitelerinde geçirmektedirler. Öğrencilerin 
yaşları gereği yaşıtları ile yakın ilişkiler kurmaya çalıştıkları dönemdedir. Sosyal 
ağ-paylaşım siteleri bu yönüyle gençlerin birbirleri ile ilişki kurabilmelerini 
sağlayan cazip bir araç olma niteliğini korumaktadır.   

Sosyal ağları kullanmaya başlama süresinin cinsiyet değişkenine bağımlı olup 
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler 
arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Kız öğrencilerin 
çevreye olan merakları ve güncel olayları takip etmeyi istemeleri onların da 
sosyal medyayla erkeklerden daha erken tanışmalarına neden olduğu 
düşünülmektedir.  

Öğrencilerin öğrenim şeklinin ailenin gelir durumu değişkenine bağımlı olup 
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler 
arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Gelir durumu 
yükseldikçe ikinci öğretim daha çok tercih edilmektedir. Gelir durumu düşük 
olan öğrenciler öğrenim harcı yatırmamak ve devletin kredi olanağından 
yararlanmak için daha çok örgün eğitimi seçmektedirler. Öğrencilerin öğrenim 
gördükleri bölümün ailenin gelir durumu değişkenine bağımlı olup olmadığını 
belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki 
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bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ailenin gelir düzeyi 
yükseldikçe bölüm tercihleri de değişiklik göstermektedir. Geliri yüksek grupta 
olan öğrenciler daha çok maliye, uluslararası ilişkiler ve iktisat bölümünü üst 
sıralarda yer almaktadır. Bu da öğrencilerin sosyal ağ paylaşımlarını ve sosyal 
medyaya olan ilgilerinin de yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Bu bölüm 
öğrencilerin haberleri ve günlük olayları takip etmeleri gereken bölümler olması 
nedeniyle de önemlidir.    

Öğrencilerin internet kullanıyorken sosyal ağ sitelerinde geçirilen zaman 
değişkeninin ailenin gelir durumu değişkenine bağımlı olup olmadığını belir-
lemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki 
bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Cinsiyet, internette geçirilen zaman ve internet kullanıyorken sosyal ağ 
sitelerinde geçirilen zaman değişkenleri ile öğrencinin giderlerinin karşılanma 
şekli değişkeni arasındaki bağımlılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 
Her üç değişken de öğrencinin geçimini temin etmesi açısından hayata erken atıl-
masından kaynaklandığını düşündürmektedir. Erkek öğrencilerden hem çalışıp 
hem öğrenimine devam edenlerin oranı kız öğrencilerden farklıdır. Çalışma 
hayatına erken başlamaları nedeniyle sosyal medya da harcayacak zaman bula-
mazlar. Bu durum şu an için dezavantaj gibi görünse de genç yaşta sorumluluk 
bilinci oluşturması açısından anlamlıdır. Tersi olan durumda ise öğrenci sosyal 
medya ile daha çok vakit geçirdiği için sanal dünyada olan olaylarla ilgilenmekte 
ama asıl yüzleşeceği ve yaşayacağı dünya ile geç tanışmaktadır.  

Araştırmanın sonucunda; Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin gelirleri ile sosyal medya 
kullanım alışkanlıkları ve bakış açıları arasında ki ilişki araştırılmıştır. Öğrencil-
erin tamamının internet ve sosyal medyayı etkin kullandığı saptanmıştır. Bunun 
yanı sıra gelir değişkeninin ile sosyal medya kullanmada önemli bir etkisinin 
olmadığı görülmüştür.  Öğrencilerin giderlerinin karşılanma şeklinde etkili 
olduğu belirlenmiştir. Sosyal ağların önemli bir yer kapladığı dünyamızda öğren-
cilerin çoğunluğunun interneti hemen hemen her gün kullanmaları önemli bir 
gelişme olmakla beraber bu ağları ne kadar etkin kullandıkları ve bu etkinliği ne 
kadar faydalı hale getirdikleri önemlidir. Öğrencilerin internette geçirdikleri za-
manın çoğunu sosyal ağlarda harcadıkları ve ilgilerinin sosyal ağlarda yoğun-
laştığı sonucuna ulaşılmıştır. Maalesef öğrencilerin sosyalleşme kavramından 
anladıkları sosyal medyayı yoğun kullanmak ve sosyal ağlarda bolca vakit 
geçirmektir. Grup çalışmalarından ve sosyalleşmekten uzaklaşıp bireysel ve 
sanal dünyada boş zamanlarını geçirmek veya eğlenmek için sosyal medyayı 
kullanmaktadırlar. Öğrencilerin sosyal medyayı etkin ve boş zaman geçirme 
aracı görmelerini önlemek için bilinçli kullanmalarına yönelik etkili zaman yöne-
timi konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Etkili zaman yönetimi ko-
nusunda çalışmalar yapmak için grup çalışmaları yapılabilir, seminerler düzen-
lenebilir ve sosyal ağları nasıl yararlı kullanmaları gerektiği konularında bilgi sa-
hibi olmaları sağlanabilir. Bu çalışmalar yapılırken öğrencilerin sosyal ağlarda ne 
yaptıkları, niçin ve neden sosyal ağları kullandıkları ve etkin kullanıma yönelik 
sorular ile yönlendirilerek cevapları bulmaya yönelik çalışmaların yapılması 
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önerilmektedir.  Bu çalışma ile sosyal ağlar ve sosyal medya konusunda çalışma 
yapacaklara rehber olunmaya çalışılmıştır.  
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ONLINE SHOPPING MOTIVATIONS & BEHAVIOURS:  
A STUDY ON TURKISH ONLINE SHOPPERS 

 

Prof. Dr. Süphan NASIR* Aycan BUL† 
ABSTRACT 

Turkey is a developing market for online business, and has a great potential for 
growth with its young, dynamic and adoptive population. The online retailers 
need to understand the particular reasons why consumers choose to shop online, 
to increase the slight share of online shopping in total retailing revenues when 
compared with developed markets. The aim of this study to find out Turkish 
online custumers’ shopping motivations and behaviours, implications of which 
is expected provide insight to online retailers for their online strategies, segmen-
tation designs and communication mix.  For this purpose, in November 2016, 
online survey was conducted to 370 Turkish participants, 351 of which are ex-
periencing online shoppin. An online structured questionnaire was used and the 
data collection process was conducted among social media users, mainly in 
linkedin, who were expected to have desposible incomes appropriate for making 
online shopping. The study focuses to discover online customers’ hedonic shop-
ping motivation, utilitarian shopping motivation, smart shopping motivation, 
value shopping motivation and idea shopping motivation as well as to reveal at-
titude toward online shopping convenience, besides the online transaction fre-
quencies and consumption amounts with some past purchase and browsing 
preferences. The questionnaire consisted of three parts. The first part included 
questions about the demographics of respondents. The second part included 
questions related with shoppers’ online shopping motivations, and the last part 
included questions on online shopping behaviour. Five point Likert-type scale (1 
– strongly disagree, 2 – disagree, 3 – neither agree nor disagree, 4 – agree, 5 – 
strongly agree) was used in the questionaire. The Statistical Package for Social 
Science (SPSS) version 24.0 was used to analyse data. The reliability of the scales 
that measure hedonic shopping motivation, utilitarian shopping motivation, 
smart shopping motivation, value shopping motivation, idea shopping motiva-
tion and online shopping convenience are 0,916, 0,660, 0,750, 0,740, 0,868 and 
0,892 respectively. Thus, all of the scales have acceptable reliability scores. De-
scriptive analysis reveals online shopping convenience, utilitarian, smart and 
value shopping motivations have higher scores than hedonic value and idea 
shopping motivations indicating that, respondents are seeking convenience, util-
ity, value and being happy with smart purchases more than fun and keeping up 
with trends. Further, two main dimensions of online shopping convenience were 
detected as time_press and price sensitivity.  

Key Words: Online Shopping, Shopping Motivations, Online Shopping Conven-
ience 
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INTRODUCTION 

Revenues from online shopping continue to grow all around the World. In 2016, 
global B2C e-commerce sales are expected to reach 1.92 trillion US dollars with 
a growth rate of 13%. China, United States and United Kingdom are the biggest 
markets of e-commerce. China had an amazing growth of 27% in 2016 (Statista, 
2016). 

PwC's Global Retail and Consumer practice, in conjunction with PwC's Research 
to Insight administered a global survey (2016) over 23.000 people from 25 coun-
tries including Turkey. In the survey the percentage of the global sample that 
shops online every day is found to be 7.1%, while China has the top score with 
19,6%. Online shoppers choose their favorite retailer because the price is right 
(60%). While, globally, convenience (47%) is a slightly bigger influencer than 
price (43%), when buying online, in Turkey price (56%) has bigger inluence then 
convenience (36%). Mobile and social media are rising trends; the mobile phone 
is getting more popular as a purchasing tool and social media means more infor-
mation for shoppers and becoming a great influencer (PwC survey, 2016).  

In Turkey, online shopping revenues are estimated to be USD 9 billion having a 
share of 2% in total retailing revenues, showing a gap, but potential at the same 
time, when compared with global average of 7% and UK with 12,6%, China with 
9,7%, US with 9,2%, Germany with 9,2%, Japan with 7,2%, Polland with 6,8%, 
France with 6,8%, Brazil with 4,1%, Russia with 3,8%, Spain with 3,3% and Italy 
with 2,6% (Hürriyet, 2016). In 2016, 34,1% of Turkish internet users made 
online shopping, which refers to be 1 point growth over 2015 figure (TUİK, 
2016). 

Biggest 10 retailers in Turkey generates the 57% of all retail market and 5 of 10 
do not have online shopping facilities yet. Further, among the the biggest 100, 
35% does not have e-commerce channel, whereas 39 out of globally biggest 50 
retailers distribute their products and services through omni-channel covering 
e-commerce (Webrazzi, 2016). 

2016, in Turkey, is expected to be the year of 3rd shift in e-commerce. In the be-
ginning of 2000; the first online shopping websites emerged. The second move 
was after 2010; private shopping and group buying companies entered the mar-
ket. By 2016 retailers are planning to undergo rapid growths through omni-
channel strategies (Eticaretmag, 2016).  

In the demand side, Turkey has one of the biggest internet populations in the 
World. 46,3 million people out of the population of 79,1 have an internet access, 
which refers to an internet penetration of 58%. What is amazing about internet 
usage figure is that, in 2015, 37,7 million people out of the population of 76,7 had 
an internet access. This means 8,6 million people additionally became internet 
user, and turned out to be the target of internet retailers (We are social, 
2016/2015). 77% internet users are online everyday. 42 million people are ac-
tively using social media, 36 million of these are connecting through mobile, 
which provides the online retailers an effective media to reach their potential 
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customers. Another opportunity for online retailers is in the rising usage of mo-
bile in digital world. Smart phone ownership has reached to 56% and 46% of 
web traffic is via mobile, while 51% is via computers and 4% is via tablets. This 
makes customers more reachable and on time communication possible (We are 
social, 2016/2015). 

Given the significant potential for growth in online shopping in Turkey, the 
online suppliers need to understand the particular reasons why consumers 
choose to shop online.  The findings of this study are expected to offer interesting 
implications and insights to the online suppliers on the motivations of Turkish 
online shoppers which will hopefully contribute to their online strategies and 
communication mix.  

1.CONCEPTUAL BACKGROUND 

1.1.Hedonic, Utilitarian, Smart, Value and Idea Shopping Motivations 

Shopping motivations have long been at the interest of researchers to under-
stand “why people buy” as very strong and insightful factor to create competitive 
advantage. Utilitarian shopping motivation has been described as ergic, task-re-
lated, and rational (Batra & Ahtola; 1991). In utilitarian shopping, a product is 
purchased in a deliberantly and efficiently and a product acquisition means “mis-
sion” is accomplished (Babin, et al, 1994). At the other hand, consumption is not 
always driven by needs but also by hedonic fulfillment, such as experiencing fun, 
amusement, fantasy, and sensory stimulation (Babin et al., 1994). Today in the 
age of hyper-consumption hedonic motivation has already become very domi-
nant in shopping intention.  Additionally, idea shopping, value shopping, role en-
actment and smart shopping motivations are also measured. Idea shopping is 
about learning new trends and keeping up with fashion when consumers go 
shopping (Arnold & Reynolds, 2003). Value shopping is the pleasure, shopper 
generates out of bargaining in the purchase (Westbrook & Black, 1985). Shop-
pers feel happy and victorious when they bargain (Arnold & Reynolds; 2003). 
Smart Shopping motivation is very close to Arnold and Reynold’s value shopping 
proposition; need for feeling smart in shopping, being aware of all alternatives 
before purchase, geting the best possible prices, being happy with smart pur-
chases (Ganesh, et al, 2007). 

Discussions and studies on hedonic and utilitarian shopping has started long be-
fore. Earlier, Levy (1959) stated the important role of symbols in puyrchase de-
cisions. Levy stated a very important guide to suppliers in his article published 
in Harvard Business Review ; “if the manufacturer understands that he is selling 
symbols as well as goods, he can view his product more completely”. That’s be-
cause the symbols which become part of the individual identities of consumers,  
identify the goods in the market place and people buy things not only for what 
they can do, but also for what they mean for hem and there are new “whys” to 
buy. This indication has put place the hedonic versus utilitarian shopping moti-
vation behind the consumption behaviour. Following the same idea, Holbrook 
and Hirshman (1982) questioned the classical decision theory in shopping which 
supports the utilitarian motivations, contrasting the “information processing” 
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and various playful leisure activities, sensory pleasures, daydreams, esthetic en-
joyment, and emotional responses involved in shopping which they called “expe-
riential view”, referring the hedonic shopping motivation. 

Babin and Darden (1995) developed scales for measuring hedonic and utilitarian 
shopping motivations and created a lean measure for both, which were used by 
many researchers including themselves for different markets. Consistent with 
Holbrook's (1986) view  clarifying the role of emotional responses in the con-
sumption experience, shopping value is subjective, characterized by consumers' 
interactions with an environment, and by both the event's usefulness and an ap-
preciation of its activities (Babin and Darden, 1995). The fundamental aspects of 
hedonic shopping value are expressions of pure enjoyment, excitement, captiva-
tion, escapism, and spontaneity while utilitarian shopping value includes expres-
sions of accomplishment and/or disappointment over the ability or inability to 
complete the shopping task (Babin and Darden, 1995). Arnold and Reynolds 
(2003) in their study, identified a comprehensive inventory of consumers’ he-
donic shopping motivations. Based on exploratory qualitative and quantitative 
studies, they developed a six-factor scale; adventure, gratification, role, value, so-
cial, and idea shopping motivations, which enlarged Babin and Darden’s scale 
(1995). Further, using the six-factor hedonic shopping motivation profiles, they 
clustered adult consumers and revealed five shopper segments; the Minimalists, 
the Gatherers, the Providers, the Enthusiasts, and the Traditionalists.  

Cultural aspects are influencial on shopping motivations, which actually encour-
aged us to make this study on Turkish customers. In 2000, Babin together with 
Griffin, Mitch, and Modianos made research on shopping values of Russian con-
sumers using the scales mentioned above and compared the results with those 
of US customers to see is if the habituation is likely to meaningfully affect hedonic 
values as compared to utilitarian. Shoppers in Russia report lower ratings in util-
itarian implications systems, especially considering shopping as “mission”. Con-
trarily, their reports for hedonic values, or the pleasure derived from using their 
shopping systems, are similar to those in the U.S. (Babin et al, 2000).  

Hedonic and utilitarian shopping motivations are also found to be related with 
mood regulation (Arnold & Reynolds, 2009), which as a finding, gave an im-
portant variable to segmentation studies of retailers, since mood regulation is a 
relatively stable personality trait. Mood regulation is differentially related to as-
sessments of hedonic and utilitarian shopping value. Hedonic shopping value is 
more likely to be evident among people who pay attention to their mood states 
but do not understand them very well. Utilitarian shopping value at the other 
hand, is more likely to be evident among people who do not pay attention to their 
moods yet are intimately familiar with the moods they do experience.  

The role of emotions in utilitarian shopping motivation which could not receive 
required attention when compared with well established hedonic motivation 
and emotions relationship, is important in increasing the likelihood of purchase 
(Ladhari et al, 2017). Customers’ perceptions of service quality (reliability, re-
sponsiveness, assurance, and empathy) and service environment (atmosphere 
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and layout) increase positive emotional satisfaction which leads to a high per-
ception of product quality, which has veri important positive impact on behav-
ioral intentions, high recommendation, patronage intention, and likelihood of 
purchase. 

1.2.Online Shopping Motivations 

Online retailers should extent their strategies and consider customers’ online 
shopping motivations besides using the traditional analysis on customers’ past 
purchases and browsing history and developing strategies accordingly, which 
will provide them to identify the reasons that motivate customers to choose an 
online store to visit. Researches have important implications that online shop-
ping motivations will most likely influence customers’ overall online behavior, 
and purchase intention. Online shopping typologies developed based on shop-
ping motivations will also help online retailers to make better segmentation of 
their customers and design their lead generation strategies accordingly. Tradi-
tional and online shoppers are similar in many aspects, however there are some 
online shopper types which show different behaviour and are attracted by the 
distinctive characteristics and attributes of the online retail environment 
(Ganesh et al, 2010). Online shopping motivations and e-store attribute 
measures used separately offer interesting implications for online retail strategy, 
indicating the differentiating online shopper behaviour (Ganesh et al, 2010) as 
variety seeking and convenience (Rohm & Swaminathan, 2004). 

In online shopping motivation literature, researchers are identifed to prefer en-
larging offline shopping motivations, mainly hedonic and utilitarian, with online 
specific motivations, mostly online shopping convenience. Shopping vale dimen-
sions are found to be relevant for online shopping and there is a relationship be-
tween value dimensions, preference towards the internet retailer, and inten-
tions. Utilitarian shoping motivation is more strongly related than hedonic value 
to preference towards the internet retailer and intentions and shopping fre-
quency can play a moderating role (Overby & Lee 2006).  

Economic landscape specific to a country/region, or a time period has effect on 
the motivators of online shopping. A research conducted in Greece, a country in 
economic recession, (Pappas et al, 2016) differentiate from those of Rohm and 
Swaminathan (2004), who found that variety seeking and convenience are the 
main motivators for online shopping. Their results identified price and promo-
tion sensitivity as the most important motivators for shopping online, which 
leads us to smart shopping motivation and price sensitivity dimension of online 
shopping convenience that will be mentioned later in the study. The findings of 
the research are found ultimately eligible to be mentioned here to provide a 
ground for retailers and redesign their online sales strategies, in order to in-
crease their effectiveness during the economic recession era and comparible 
with the results of this study made on Turkish customers, undergoing some neg-
ative trends in the country’s economical climate. 

Cross cultural comparisons reveal that shopping motivations of online custom-
ers may differ from each other depending on the main motivators behind. Özen 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296306001214
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and Engizek (2016) examined in their research, the roles of hedonic and utilitar-
ian values in online shopping by comparing Turkish and US students participat-
ing in their survey. Online shopping behaviors of Turkish and USA consumers 
differ according to their hedonic and utilitarian values. Turkish students use 
online retailers to socialize with others, while for the USA students, internet 
shopping is for relaxation purposes.  

Compulsive buying behaviour of online shoppers has got a lot of attention of re-
searchers.  Motivation theory of online buyer behavior for daily deal promotions 
with a focus on compulsive buyers which helps to explain and predict compul-
sive buyers' online or mobile shopping motivations developed by Kukar-Kinney 
et al (2015).  The theory explains online or mobile buyer's psychological re-
sponses to contextual factors in online daily deal promotions. Daily deal promo-
tions display indicators that may increase time pressure (e.g., product is availa-
ble for today only claims) and social pressure (e.g., 834 other consumers have 
purchased claims). Time pressure is found to be one of two main dimensions of 
online shopping convenience in this study.  Hedonic and social shopping motiva-
tions have impact on impulse buying tendencies in the online environment (Özen 
&Engizek, 2014)  Finding of a study on Turkish online consumers confirmed the 
hedonic value motivation behind online impulse buying tendencies with three 
dimensions  (adventure, relaxation and value) in a positive way, social shopping 
in negative and idea shopping with no significant effect. 

As one of the major business models of online shopping, group buying customers 
have been an efficient source of online shopping motivations researches. There 
is a link between consumer behaviour (price-sensitive behavior, variety-seeking 
behavior, and compulsive buying behavior), shopping values (utilitarian and he-
donic shopping values) and behavioral intention in online group buying. Both 
utilitarian and hedonic shopping values significantly influence consumers’ buy-
ing intentions. The price sensitive and variety-seeking behaviors are signifi-
cantly related both to utilitarian and hedonic shopping value, whereas compul-
sive buying behaviors are significantly related to hedonic shopping value alone 
(Lim, 2016).  

The underlying shopping motivations of mobile shoppers versus non-mobile 
shoppers may be different depending on the consumers’ level of shopping expe-
rience. The idea, efficiency, adventure, and gratification shopping motivations 
are significant determinants of mobile shoppers, implying that those shopping 
motivations are push factors of mobile shopping (Yang, 2012). Efficiency shop-
ping is the dimension of utilitarian shopping and refers to a consumer’s need to 
save time and other relevant resources during a consumer shopping trip (Kim, 
2006) and to buy products quickly and easily (Dholakia, 1999) and gratification 
shopping refers to shopping that brings good feelings (Tauber, 1972) and special 
treats to the individual consumer (Kim, 2006). Adventure shopping is one of the 
six dimensions of hedonnic shopping ) adventure, social, gratification, idea, role 
and value) (Arnold and Reynolds, 2003) and is defined as shopping for excite-
ment, stimulation, adventure, and experiencing a different environment (Arnold 
and Reynolds, 2003). Channel, mobile versus non-mobile, is also a differentiator 



966 
 

for the effect of hedonic shopping motivation on regulatory focus such as promo-
tion or prevention focus (Lee, 2016). Hedonic shopping motivation affects pro-
motion focus positively and prevention focus negatively, when consumers use 
mobile channel rather than non-mobile, hedonic shopping motivation affect pre-
vention focus more negatively. However, depending on the shopping channel, 
there are no significant differences in the case of the relationship between he-
donic shopping motivation and promotion focus (Lee, 2016). These findings give 
a clear guide to suppliers on considering characteristics of channel when they 
build marketing strategies. 

2.RESEARCH METHODOLOGY 

2.1. Sampling, Survey & Analysis 

In the study an online structured questionnaire was used and the data collection 
process was conducted among social media users, mainly in linkedin, who were 
expected to have desposible incomes appropriate for and making online shop-
ping. The questionnaire consisted of three parts. The first part included ques-
tions on the demographics of the sample. The second part included measures of 
the various constructs on shopping motivations. Hedonic shopping motivation 
scale is adopted from the study of Babin, et al (1994), utilitarian shopping Moti-
vation scale is adopted from the study of Griffin, et al (2000). Smart shopping 
motivation scale is adopted from the studies of Ganesh, et al (2007) and Burton, 
et al (1998). Value shopping and idea shopping (avant-gardism) motivations 
scales are adopted from the study of Ganesh, et al (2010). The third part included 
questions on internet shopping behaviour including past purchase and browaing 
experience and  Online shopping convenience measurement. The scale for online 
shopping convenience is adopted from the study of Ganesh, et al (2010). Five 
point likert-type scale (1 – strongly disagree, 2 – disagree, 3 – neither agree nor 
disagree, 4 – agree, 5 – strongly agree) was used in the questionaire. Total of 370 
participants (18-65 and above years of age) were interviewed in 10 days period. 
Respondents’ demographic characteristics are illustrated in Table 1. 

Table 1. Demographic Profile of Respondents 
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The Statistical Package for Social Science (SPSS) version 24.0 was used to analyse 
data. The reliability of the scales that measure hedonic shopping motivation, util-
itarian shopping motivation, smart shopping motivation, value shopping motiva-
tion, idea shopping motivation and online shopping convenience are 0,916, 
0,660, 0,750, 0,740, 0,868 and 0,892 respectively as shown in Table 2.  Thus, all 
of the scales have acceptable reliability scores. 

 
Table 2.Reliability Scores 

 

To check if the data distribute normally, Kolmogorov-Simirnov, and Shapiro Wilk 
test were conducted. The tests showed data is not distributed normally for any 
of factors. The result is confirmed by skewness and kurtosis z values being out of 
the range of -1,96 and +1,96. 

3.FINDINGS 

3.1.Findings on Online Shopping Motivations 
 

To begin with the analysis, the variables of of hedonic, utilitarian, smart, value 
and idea (avant_gardism) shopping motivations and online shopping conven-
ience scales are questioned to be valid for the sample through an exploratory 
factor analysis and except for one of the utilitarian questions, which lowered the 
reliability of the utilitarian shopping motivation scale and therefore extracted 
from the analysis,  the variables are found to be good measures of the scales. 

Shopping motivations and online shopping convenience measures of online 
shoppers were measured with a 5-point likert-type scale (1= “strongly disagree” 
to 5= “strongly agree”). Descriptive statistics about repondents’ motivations are 
illustrated in Table 3. Online shopping convenience with two main factors be-
hind, time_press and price sensitivity, is the greatest motivation of online shop-
pers (mean score 4,118/5). Utilitarian, smart and value shopping motivations 
with respective mean scores of 3,849, 3,618 and 3,530 are following conven-
ience,  indicating that online shoppers are seeking more pragmatism than hedon-
ism and avant_gardism while shopping which leads them shop online.  
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Table 3.Descriptive Statistics 

 
 

3.2.Findings on Online Shopping Convenience Measures 

Anticipating that, online shopping convenience would have latent factors, ex-
ploratory factor analysis was performed to verify the factor structure of online 
shopping convenience scale and two-factor solution which explains 55,068 per-
cent of the total variance in eleven variables was obtained. The factors were de-
fined as”time-press” and “price sensitivity”. Eigen values were found to be 5,514 
and 1,094 for time_press and price sensitivity respectively. Kaise-Meyer-Olkin 
measure of sampling adequacy was found as 0,908 and Chi-square value of Bart-
lett's Test of Sphericity showed a significance level of 0,000. Thus, the sample 
size and the nature of the data were found to be both fit for the analysis. 
Time_press, explaining the 45,95% of the variance by itself seems to be a very 
strong motive of online shopping convenience. Table 8 presents the variables 
under defined factors and factor loadings as well. Further, Kuskal-Wallis test was 
conducted to see if there is a difference between ages and online shopping con-
venience factors. The test gives a asymptotic significance value of 0,177 and 
0.174 for time_press and price sensitivity respectively greater than 0,05 defined 
as significance level, thus, there is no statistically significant differences between 
ages when time_press and price sensitivity are concerned. 

3.3.Findings on Online Shopping Behaviour– Purchase and Browsing 

As shown in Table 4, respondents shop online most frequently one time in 2-3 
months with a percentage of 32,4%. 49,4% shops online more than 1 time a 
month, 27,8% of which shops online more than 2 times. Average consumption 
amount of 21,3% is over 500 TL a month, while 78,3% is below 500 TL. Computer 
is mostly prefered for online shopping 67,%, but mobile (mobile phones and tab-
lets) has reaches a share of 32,1%. Credit card payment (89,7% virtual pos and 
5,1% at door) are accepted as a secure and practical way to pay for purchases 
online. 
Respondent’s buy online mostly travel, books, DVD, CD, leisure activities like 
concert, movie and theatre tickets, clothing, accessories and electronic devices. 
Finance products, food, fast moving consumer goods and household items are 
less prefered in online shopping as could be seen in Table 5 in detail. 
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Table 4. Online Shopping Figures 

 
Table 5.Goods and Services Purchased Online 

 

Participants indicate that they prefer mostly horizantal e-commerce websites 
which provide various product cathegories (e.g.hepsiburada.com), mediating e-
commerce websites (e.g.yemeksepeti.com) and e-commerce websites of brands 
(e.g.beymen.com) for online shopping with percentages of 62,4, 53,2, 48,9 re-
spectively. Marketplace websites which provide C2C services and private shop-
ping websites follow the most prefered models, while group buying websites has 
the least score with 16,2%. Table 6 illustrates the e-commerce model prefer-
ences mentioned here. 

Respondents’ choise on the website they will go shopping online is driven mostly 
by their experience. 79,5% prefers to visit the websites they experienced before. 
Brands also seem to have advantage in acquiring online shoppers, 42,7% just 
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brows brands they want to buy. So, investment in brand will also empover the 
online suppliers to grow their online business. Search engines continue to be an 
effective source people use to look for where to go and this indicates that search 
engine marketing and optimisation go on to be a very important component of 
digital marketing. Newspaper and Tv as a conventional media for advertising 
have very slight effect on customer acquisation (2,7%), but the effectiveness of 
the use of these media should be considered in the launch of e-commerce brands 
which makes the online shoppers experience initially. 

 
Table 6.E-Commerce Model Preferred 

 
 

Table 7. Drivers of Search 

 

CONCLUSION & DISCUSSIONS 

Digitalization is is overspreading in almost all business models and online has 
become inevitable strategy in distribution. Investments on online distribution 
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grow especially in retail business and for generating better acquiring and reten-
tion strategies, online suppliers should know their customers, their attitudes and 
motivations very well. 

Turkey is a developing market for online business, and when compared with big 
markets of online, has a great potential for growth, with its young, dynamic and 
adoptive population. This study aims to contribute to the efforts of online indus-
try providers and associations, looking for further insight on Turkish online 
shoppers, their shopping motivations, and typologies. 

Study reveals that respondents shop online most frequently once in 2-3 months 
and the average consumption amount of 21,3 percent is over 500 TL a month. 
They purchase online mainly through computers, and pay by their credit cards. 
They buy online mostly travel, books, DVD, CD, leisure activities like concert, 
movie and theatre tickets, clothing, accessories and electronic devices. Their 
chooseof the website they will go shopping online is driven mostly by their ex-
perience and also brand loyalty. Search engines are still the effective source peo-
ple use to look for where to go, too. 

As to shopping motivations, online shopping convenience is found to have the 
biggest score (mean score 4,118 over 5). Utilitarian, smart and value shopping 
motivations with respective mean scores of 3,849, 3,618 and 3,530 are following 
motivations of online shoppers. Hedonic value and idea shopping motivations 
have lowest scores indicating that, the sample online shoppers are seeking con-
venience, sense of utility, value and feeling of making smart purchase, more than 
fun and keeping up with trends. 

Two factors under convenience seeking is found to be time_press and price sen-
sitivity which do not differentiate by age, income, education and maritial status. 
Times_press, though, has an exception and differeniates by gender; females are 
feeling more time press than men.  
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JENERASYON Y ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TASARRUF, HARCAMA VE 
YATIRIM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 

Prof. Dr. Süphan NASIR Cihan ÇİFTÇİ  
 

ÖZET 

İktisadi davranışlar arasında en çok ilgi odağı olan ve araştırılan konuların ba-
şında tüketicilerin gelir, harcama ve tasarruf davranışları gelmektedir. Yüksek 
satın alma gücü olan ve yakın zamanda pazarda baskın bir rol oynamaya başla-
yan Jenerasyon Y’nin, Küresel Ekonomi'de önemi giderek artmaktadır. İşletme-
lerin Jenerasyon Y'nin satın alma ve yatırım kararlarını etkileyemeye yönelik et-
kili stratejiler geliştirebilmesi için bu popülasyonun tüketim, harcama, birikim, 
ve yatırım davranışlarının derinlemesine incelenmesi gerekmektedir. Türki-
ye'de Jenerasyon Y'nin birikim ve yatırım karar ve tercihlerini anlamaya yönelik 
yapılan araştırma oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada, Jenerasyon Y kuşağı üniver-
site öğrencilerinin gelir, harcama, tasarruf, yatırım ve borçlanma eğilimleri be-
lirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2016 yılında İstanbul Üniversi-
tesi  İktisat Fakültesi' nde örgün ve uzaktan  eğitimde öğrenim gören öğrenciler-
den oluşmaktadır. Araştırmada kullanılacak verileri elde etmek için anket uygu-
lanmış ve 688 öğrenciye ulaşılarak araştırma sonuçları derlenmiştir. Elde edilen 
veriler ve karşılaştırma sonuçları  üniversite öğrencileriyle doğrudan veya do-
laylı olarak ilişki içerisinde olan çeşitli özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının ka-
rarlarını etkileyebilecek ve politika yapıcıların kararlarına yön verebilecek nite-
likte olması açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Jenerasyon Y, harcama eğilimleri, tasarruf etme, yatırım 
aracı tercihleri. 

Keywords: Generation Y, spending habits, saving, investment tool preference. 

GİRİŞ   

İktisadi davranışlar arasında en çok ilgi odağı olan ve araştırılan konuların ba-
şında tüketicilerin gelir, harcama ve tasarruf davranışları gelmektedir. Yatırım 
karar sürecini cinsiyet, gelir ve eğitim düzeyi gibi birçok demografik özellik etki-
lemektedir (Hallahan et al., 2003: 482-502, Maxfield et al., 2010: 586-604). De-
mografik özellikler yanı sıra kişilik özellikleri, değerler, duygular gibi faktörler 
de yatırım karar sürecini etkilemektedir (Mishra et al., 2010: 616-21). Piyasala-
rın ortamı, getiri oranları, beklenen risk düzeyleri gibi etmenler de bireysel yatı-
rım aracı tercihleri üzerinde etkili olabilmektedir (Ferguson et al., 2011: 201-
219). Psikolojik ve sosyolojik faktörlerin de yatırım kararını etkileyebileceği bi-
linmektedir (Chang, 2008: 617-34). Yatırımcıların kişisel özellikleri, önyargıları, 
geçmiş deneyimleri yatırım tercihleriyle ilişkili olduğu belirlenmiştir (Shiller, 
2003: 83-104, Sadi et al., 2011: 234). Yatırımcıların riske karşı tutumları ve pi-
yasaya karşı algıları onların yatırım tercihini etkileyen önemli faktörler arasında 

                                                           
 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, suphan@istanbul.edu.tr 
 İstanbul Üniversitesi SBE İşletme (İktisat) Doktora Öğrencisi,  



975 
 

975 

yer almaktadır ( Bali et al., 2009: 817-30; Young et al., 2012: 294-99). Yatırımcı-
ların risk algılarının yaşla arttığı (Grable, 2000: 625-30) ve genç yatırımcıların 
yaşlı yatırımcılara göre daha fazla risk toleransına sahip olduğu yapılan çalışma-
lar ile ortaya konmuştur (Grable et al., 2004: 142-47). Bu çalışmada ekonomide 
büyük bir güç haline gelen, kişisel özellikleri, gelir durumları, eğitim düzeyleri, 
risk tutumları gibi özellikler bakımından diğer kuşaklardan çok farklı olan Jene-
rasyon Y’nin gelir, harcama, tasarruf , yatırım, ve borçlanma eğilimleri belirlen-
meye çalışılacaktır. 

1. JENERASYON Y 

Jenerasyonlar aynı dönemler içinde doğan ve yaşam anlayışları birbirine benzer 
olan insanlardan oluşur. Jenerasyonlar geçmişten günümüze yaş aralıklarına 
göre beş farklı grupta sınıflandırılmıştır. Gelenekselciler (1930-1945), Bebek 
Patlaması (1946-1964), X Jenerasyonu (1965-1976), Y Jenerasyonu (1977-
1994), Z Jenerasyonu (1994 ve sonrası) şeklindedir (Williams and Page, 2011: 
1). Türkiye’de yapılan çalışmalarda ise jeneraasyonların sınıflandırılması ise, 
(Sessiz Kuşak) 1927-1945 ülke nüfusunun %7'si, (Kentlileşen Kuşak) 1946-
1964 ülke nüfusunun % 19'u, X Kuşağı 1965-1979 ülke nüfusunun % 22'si, Y Ku-
şağı 1980-1999 ülke nüfusunun % 35'i, Z Kuşağı 2000 yılı ve sonrasında doğan-
lar ülke nüfusunun %17'sini oluşturmaktadır (Ergil, 2013: 4). 

Jenerasyon Y’i diğer jenerasyonlardan ayıran farklı değerleri, deneyimleri ve ter-
cihleri bulunmaktadır. Jenerasyon Y’nin, tüketim eğilimi ve motivasyonu diğer 
kuşaklara göre daha fazladır (Pitta, Eastman, & Liu, 2012). Onları tüketim eğilim-
leri çok güçlü ve gelişmiş, teknoloji ile etkileşimli şeklinde tanımlanmıştır (Va-
lentine & Powers, 2013). Jenerasyon Y daha çok materyalist ortamlarda sosyal-
leştiği için tüketim ve satın alma davranışlarını mali güç olarak görmektedirler 
(Kim & Jang, 2014). Jenerasyon Y kuşağı tüketim ve harcamayı zenginlik göste-
risi, satın alma gücü olarak kullanmaktadırlar (Pitta et al., 2012).  Jenerasyon Y 
kuşağının en önemli harcama alanları arasında giyim, aksesuar, ayakkabı, mo-
bilya, spor malzemeleri ve eğlence yer alır (Ezell, 2009).  

Global İletişim Ajansı Edelman, 1980 ile 1995 yılları arasında doğmuş Jeneras-
yon Y’nin olaylara bakış açıları, marka tercihleri ve markaların onların hayatla-
rındaki yerleri gibi birçok konuda kapsamlı bir araştırma yapmıştır Araştırmaya 
Türkiye dahil 11 ülkeden 4 bin kişi dahil olmuştur. Araştırmanın sonuçlarına 
göre, 2025 yılı itibari ile çalışan nüfusun %75’ini oluşturacak olan Jenerasyon 
Y’nin pazara yön vererek büyük bir harcama gücünü ellerinde bulunduracakları 
belirtilmektedir. Raporda elde edilen sonuçlara göre Jenerasyon Y’nin en büyük 
hedefi %79’u kişisel tutkuları ile örtüşen bir iş yapmak, %78’i ev sahibi olmak, 
%72’si aile kurmak/evlenmek şeklinde sıralanmıştır. Türkiye’deki Jenerasyon 
Y’nin en büyük hedefleri arasında ise %86’sı bir ev sahibi olmak, %82’si iş ye-
rinde güçlü bir unvan sahibi olmak, %80’i yüksek maaşlı bir işte çalışmak şek-
linde sıralanmıştır   (Edelman, 2013).  

MFS’nin 2011 yılında 18-30 yaş aralığındaki Amerika’daki Jenerasyon Y’nin ya-
tırım davranışlarına ilişkin yaptığı araştırmanın sonucuna göre katılımcıların % 
40’nın borsa yatırımının kendilerini rahat hissettirmediğini, %54’ünün tercih 
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edeceği tüm yatırım seçeneklerinden bunalmış olduğunu, %30’nun birincil yatı-
rım amaçlarının paralarını korumak olduğu, diğer yaş gruplarına oranla hisse se-
nedi yatırımına %30 daha fazla para ayırdığı, genel olarak da yatırım hakkında 
endişeli oldukları sonucuna varılmıştır (MFS, 2011). Jenerasyon Y’nin yatırım 
yapmadan önce dikkate aldığı faktörler % 68,7 ile yatırım araçlarının güvenirliği, 
% 61,2 ile yüksek faiz oranı, ve % 53,5 ile düşük risk oranı şeklinde sıralanmıştır 
(Ganesan, 2012: 47).  

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Tüketim ve harcamayı bu kadar çok seven, eline geçen para diğer kuşaklara göre 
çok daha fazla olan Jenerasyon Y’nin, eline geçen parayı gelecekte nasıl değerlen-
direceği ve hangi yatırım araçlarını kullanacağının önemi de gün geçtikçe art-
maktadır. Türkiye'de Jenerasyon Y'nin birikim ve yatırım karar ve tercihlerini 
anlamaya yönelik yapılan araştırma oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada, Jenerasyon 
Y üniversite öğrencilerinin gelir-harcama-tasarruf ve borçlanma eğilimleri belir-
lenmeye çalışılacaktır. Araştırmanın evrenini, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi  
İktisat Fakültesi' nde örgün ve uzaktan  eğitimde öğrenim gören öğrencilerden 
oluşmaktadır. Araştırmada kullanılacak verileri elde etmek için anket uygulan-
mış ve 688 öğrenciye ulaşılarak araştırma sonuçları derlenmiştir. 

3. ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI 

3.1. Demografik Bulgular 

Tablo 1. Cinsiyet Dağılımı                    Tablo 2. Eğitim Durumu 

 

Ankete katılan öğrencilerin %58,6’u kadın, %41,4’i erkek öğrencilerden 
oluşmaktadır. Ankete katılan öğrencilerin %82,1’si örgün öğretimde, %17,9’i 
uzaktan öğretimde eğitim almaktadır. 

Tablo 3: Bölümü 

Bölüm Sayı Yüzde 

Ekonomi 106 15,4 

Ekonometri 72 10,5 

İktisat 179 26,0 

İngilizce İktisat 64 9,3 

İşletme 106 15,4 

Maliye 78 11,3 

Siyaset ve Uluslararası 65 9,4 

Turizm 18 2,6 

Toplam 688 100 

Cinsiyet Sayı Yüzde 

Kadın 403 58,6 

Erkek 285 41,4 

Toplam 688 100 

Eğitim Programı Sayı Yüzde 

Örgün 565 82,1 

Uzaktan 123 17,9 

Toplam 688 100 
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Ankete katılan öğrencilerin %15,4’i çalışma ekonomisi, %10,5’u ekonometri, 
%26’sı iktisat, %9,3’u ingilizce iktisat, %15,4’i işletme, %11,3’i maliye, %9,4’u 
siyaset ve uluslararası ilişkiler, %2,6’ü turizm bölümlerinde eğitim görmektedir. 

Tablo 4: Yaş Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankete katılan öğrencilerin %5’i 18, %11’i 19, %21’i 20, %19’i 21, %17’sı 22, 
%16’sı 23, %6’sı 24, %2’si 25, %1’i 26, %1’i 27 yaşındadır. 

Tablo 5: Çalışma Durumu 

 

 

 

 

 

Ankete katılan öğrencilerin %65,3’si çalışmıyor, %11,2’i geçici işlerde, %13,7’ü 
yarı-zamanlı işlerde, %9,9’i tam-zamanlı işlerde çalışmaktadır. 

3.1.  JenerasyonY Üniversite Öğrencilerinin Gelir, Yatırım, Tasarruf, Har-
cama ve Borçlanma Eğilimleri 

Ankete katılan öğrencilerin %60,5’nin düzenli bir gelir kaynağı olduğunu 
söylüyorken, %39,5’nın ise düzenli bir gelir kaynağının olmadığını belirtmiştir. 

Tablo 6: Düzenli gelir kaynağı 

Gelir Kaynağı Sayı Yüzde 

Evet 416 60,5 

Hayır 272 39,5 

Toplam 688 100 

Yaş Sayı Yüzde 

18 31 5 

19 73 11 

20 144 21 

21 132 19 

22 118 17 

23 107 16 

24 38 6 

25 13 2 

26 10 1 

27 7 1 

27 üstü 15 2 

Toplam 688 100 

Çalışma Durumu Sayı Yüzde 

Çalışmıyor 449 65,3 

Geçici İşlerde 77 11,2 

Yarı-zamanlı 94 13,7 

Tam-zamanlı 68 9,9 

Toplam 688 100 



978 
 

Ankete katılan öğrencilerin %68,3’i ebeveynlerinde harçlık almakta, %15,4’ü 
yarı-zamanlı işlerde çalışmakta, %15,8’i geçici işlerde çalışmakta, %10’u tam-za-
manlı işlerde çalışmakta, %44,9’u yükseköğretimden burs ve kredi almakta, 
%14,1’i bayram ve özel günlerde harçlık alarak gelir elde etmektedirler. 

Tablo 7: Gelir kaynakları 

 

 

 

 

 

 

Ankete katılan öğrencilerin %72,1’i tasarruf ederek para birikimi yapmaktadır. 
Ankete katılan öğrencilerin %28,9’u para birikimlerini düzenli olarak 
gerçekleştirirken, %71,1’i para birikimini düzenli olarak geçekleştirmemektedir. 

Tablo 8: Tasarruf etme                                     Tablo 9: Tasarruf düzeni 

 

Ankete katılan öğrencilerin %20,9’u parasının çeyreğini biriktirirken, %9,6’sı 
yarısını biriktirmekte, %21,1’i ise parasının tamamını harcamakta birikim yap-
mamaktadır. 

Ankete katılan öğrencilerin %20,9’u parasının çeyreğini biriktirirken, %9,6’sı 
yarısını biriktirmekte, %21,1’i ise parasının tamamını harcamakta birikim yap-
mamaktadır. 

Tablo 10: Gelire göre birikim miktarı 

Birikim Sayı Yüzde 

%25'den az 307 44,6 

25% 144 20,9 

50% 66 9,6 

Tamamına yakını 26 3,8 

Hiç 145 21,1 

 

Gelir Kaynakları Sayı Yüzde 

Ebeveynlerden alınan harçlık 470 68,3 

Yarı zamanlı işte elde edilen gelir 106 15,4 

Geçici işte elde edilen gelir 109 15,8 

Tam zamanlı işte elde edilen gelir 60 10 

Yükseköğretim kredi bursları 309 44,9 

Bayramlarda ve özel günlerde harçlık 97 14,1 

Tasarruf Durumu Sayı Yüzde 

Evet 496 72,1 

Hayır 192 27,9 

Toplam 673 100 

Tasarruf Düzeni Sayı Yüzde 

Evet 199 28,9 

Hayır 489 71,1 

Toplam 688 100 
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Tablo 11: Gelecekte tercih edeceğiniz yatırım aracı 

Yatırım Araçları Sayı Yüzde 

Devlet tahvili 80 11,6 

Hazine bonosu 54 7,8 

Finansman bonosu 48 7 

Banka bonosu 49 7,1 

USD tahvil 89 12,9 

EURO tahvil 86 12,5 

Repo 11 1,6 

Hisse senetleri 173 25,1 

Altın 329 47,8 

Döviz 288 41,9 

Vadeli Döviz Mevduatı 96 14 

Vadeli TL Mevduatı 155 22,5 

Gayrimenkul  399 58 

Diğer 66 9,6 

Ankete katılan öğrencilerin %58’si gayrimenkul yatırımı, %47,8’i altını, %41,9 
dövizi, %25,1’u hisse senedini, %22,5’i ise vadeli TL mevduatını gelecekteki 
yatırım aracı olarak kullanmayı düşünmektedir. 

Ankete katılan öğrencilerin gelecekte yatırım aracı seçerken dikkat edecekleri 
kriterler arasında sırasıyla yatırım aracının güvenilir olması (6,12) ve yatırım 
aracı ile ilgili bilgi sahibi olunmasını (5,87) belirtmişlerdir. 

Tablo 12: Yatırım aracı seçerken dikkat edilen kriter 

 

 

 

 
Ankete katılan öğrencilerin, %66,2 oranında acil/beklenmedik bir durum için 
tasarruf yaparken, %65,1 oranında özel bir şeyi almak için, %38,4 oranında 
ileriki eğitim harcamaları için, %36,2 oranında yatırım amacı ile tasarruf yap-
mayı düşünmektedir. 

Tablo 13: Tasarruf yapma nedenleri 

Tasarruf Nedenleri Sayı Yüzde 

Ebeveynlerim söylediği için 19 2,8 

Arkadaşlarım biriktirdiği için 2 0,3 

İstediğim özel bir şeyi almak için 447 65,1 

Tatile gitmek için 213 31,0 

Acil/Beklenmedik durumlar için 455 66,2 

Yatırım amacı  249 36,2 

İş kurmak için 90 13,1 

İleriki eğitim harcamaları 264 38,4 

Evlilik hazırlıkları 86 12,5 

 Kriterler N Ortalama Std.  
Faiz oranı yüksek olması 688 4,26 2,33 
Yüksek kar getirisi 688 5,46 1,88 
Güvenli olduğunun düşünülmesi 688 6,12 1,43 
Bilgi sahibi olunması 688 5,87 1,55 
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Ankete katılan öğrencilerin %66,3 oranında gelirlerinin yetersiz olmasından 
dolayı tasarruf yapamamaktadır. %49’u sabit harcamalarının çok olması nedeni-
yle tasarruf edemediklerini ifade etmektedirler. Katılımcıların %32,6’sı tasarruf 
etmeyi ileriki yaşlarında düşünmektedir. 

Tablo 14: Tasarruf yapamama nedenleri 

Tasarruf  Etme Engelleri Sayı Yüzde 

Gelir düzeyinin yetersiz olması 407 66,3 

Sabit harcamaların çok fazla olması 301 49,0 

Tasarruf hakkında bilgisinin olmaması 48 7,8 

Tasarruf etmeyi ileri yaşlarda düşünmesi 200 32,6 

Ankete katılan öğrencilerin %37,5 oranında içinde bulunduğumuz dönemin 
tasarruf etmek için pek uygun bir zaman olmadığı yönünde cevap belirtmiştir. 

Tablo 15: İçinde bulunduğumuz dönem tasarruf etmek için uygunluğu 

Tasarruf etmek için zaman uygunluğu Sayı Yüzde 

Kesinlikle uygun bir zaman 67 9,7 

Uygun bir zaman 233 33,9 

Pek uygun bir zaman değil 258 37,5 

Kesinlikle uygun bir zaman değil 50 7,3 

Fikrim yok 80 11,6 

Ankete katılan öğrencilerin %76’sı arkadaşlarından borçlanmayacağını, %24’ü 
ise arkadaşlarından borç para alabileceğini belirtmişlerdir. Ankete katılan 
öğrencilerin %77,6’si arkadaşlarına borç para verebileceğini, %22,4’ü ise borç 
veremeyeceğini ifade etmişlerdir. 

Tablo 16: Borç para alma       Tablo 17: Borç para verme 

 

Ankete katılan öğrencilerin %88,2’sinin banka hesabı varken, %11,8’inin banka 
hesabı bulunmamaktadır. 

Tablo 18: Banka hesabının var olması 
 

 

 

 

Ankete katılan öğrencilerin %58,5 oranında parasını güvenli bir şekilde sakla-
mak için bir banka hesabı açtırırken, %42,2 oranında bankacılık hizmetlerinden 
yararlanmak için banka hesaplarını açmştır. 

Banka hesabı Sayı Yüzde 

Evet 607 88,2 

Hayır 81 11,8 

Toplam 688 100 
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Tablo 19: Banka hesabının açılmasının nedenleri 

Banka hesabı Sayı Yüzde 

Ebeveynlerim tavsiye etti 51 7,6 

Ebeveynlerim benim için açtı 68 10,1 

Çalıştığım işyeri maaşımı yatırması için 202 29,9 

Paramı güvenli bir şekilde saklamak için 395 58,5 

Faiz getirisi elde etmek için 59 8,7 

Yatırım amacı ile 107 15,9 

Kredi kartı sahibi olmak için 120 17,8 

Bankanın tekliflerinden yararlanmak  33 4,9 

Havale, EFT gibi bankacılık hizmetlerinden yararlanmak 285 42,2 

%57,4 oranıyla giyim/ayakkabı/aksesuar, %54,2 oranıyla 
cafe/restoran/eğlence, ve  %44 oranıyla ulaşım ücretleri ankete katılan öğren-
cilerin en fazla harcama yaptığı kalemler arasındadır. 

Tablo 20: Bu yıl en çok harcama yapılan alanlar 

Harcama alanları Sayı Yüzde 

Giyim/ Ayakkabı / Aksesuar  395 57,4 

Ulaşım Araçları Ücretleri  303 44,0 

Cafe / Restoran / Eğlence  373 54,2 

Okul İhtiyaçları Malzemeleri 212 30,8 

Sinema / Tiyatro / Konser  98 14,2 

Başkaları İçin Alınan Hediyeler 76 11,0 

İletişim Faturası (Telefon / İnternet) 187 27,2 

Kozmetik / Kişisel Bakım Ürünleri 122 17,7 

Sigara / Alkollü İçecekler 144 20,9 

Tatil 62 9 

Spor Aktiviteleri / Spor Malzemeleri 51 7,4 

Teknoloji Ürünleri 113 16,4 

3.1. JenerasyonY Üniversite Öğrencilerinin Tasarruf, Harcama ve Bor-
çlanmaya Yönelik Tutumları 

Jenerasyon Y öğrencilerinin tasarruf, harcama ve birikime yönelik tutumları  
Tablo 21’den incelendiğinde katılımcılar acil durumlar için insanların birikim 
yapması gerektiğini (6,44), borçlanmayı sevmediklerini (6,39), tasaruf yaparak 
birikim yapılması gerektiğini (5,70), aylık bütçelerini doğrultusunda harcama 
yaptıklarını (5,67), özel bir şey satın almak istediğimde tasarruf yaptıklarını 
(5,64), fiyatları makul olan ürünleri tercih ettiklerini (5,59), ve herkesin bir biri-
kim hesabı olması gerektiğine güçlü bir şekilde inanmaktadırlar.  Öte yandan, 
katılımcılar kredi kartlarını olmazsa olmaz olarak görmediklerini (2,57), para 
ellerine geçer geçmez harcamaya eğilimlerinin olmadıklarını (3,64) be-
lirtmişlerdir.    
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Bu çalışmada ekonomide büyük bir güç haline gelen, kişisel özellikleri, gelir du-
rumları, eğitim düzeyleri, risk tutumları gibi özellikler bakımından diğer kuşak-
lardan çok farklı olan Jenerasyon Y üniversite öğrencilerinin gelir, harcama, ta-
sarruf , yatırım, ve borçlanma eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır.  

Jenerasyon Y üniversite öğrencilerinin %60’ı düzenli gelir kaynağı olduğunu 
ifade etmişlerdir. Ankete katılan öğrencilerin %70’e yakın kısmı ebeveynlerinde 
harçlık almakta, %45’i yükseköğretimden burs ve kredi almakta. Katılımcıların 
%30’u yarı-zamanlıyada geçici işlerde çalışırken sadece %10’u tam-zamanlı 
işlerde çalışmaktadır.  

Tablo 21: Tasarruf, harcama ve birikime yönelik tutum 

 N Min Max Ortalama 
Std. 

D 
Acil durumlar için insanlar birikim yapmalıdır 688 1,00 7,00 6,44 1,06 
Borçlanmayı sevmiyorum 688 1,00 7,00 6,40 1,46 
Tasarruf yaparak birikim yapmak önemlidir 688 1,00 7,00 5,71 1,37 
Aylık bütçem doğrultusunda harcama yaparım 688 1,00 7,00 5,67 1,58 
Özel bir şey satın almak istediğimde tasarruf yaparım 688 1,00 7,00 5,65 1,46 
Fiyatları makul olan ürünleri tercih ederim 688 1,00 7,00 5,59 1,54 
Herkesin bir birikim hesabı olmalıdır 688 1,00 7,00 5,53 1,56 
Para birikimleri yatırım için kullanılmalıdır 688 1,00 7,00 5,17 1,34 
İhtiyaç duymadığım şeylere harcama yapmam 688 1,00 7,00 5,13 1,74 
Elimden geldiği kadar tasarruf ederek birikim yapmaya 
çalışırım 

688 1,00 7,00 4,80 1,78 

Alternatif para biriktirme yöntemleri ile ilgilenirim 688 1,00 7,00 4,61 1,77 
Arada bir harcama çılgınlığı içine girmeyi severim 688 1,00 7,00 4,42 1,94 
Bu zamanda banka hesabı olmadan hiçbir iş yapılmaz 688 1,00 7,00 4,31 2,06 
Hiçbir zaman yeterince param olmadı 688 1,00 7,00 4,21 1,93 
Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesini hazırlarım 688 1,00 7,00 4,14 2,14 
Çok paraya sahip olmak hiçbir zaman amacım olmamıştır 688 1,00 7,00 3,86 2,09 
Zenginlik sahibi olmayı çokta umursamıyorum 688 1,00 7,00 3,76 1,93 
Para elime geçer geçmez harcamaya yatkınım 688 1,00 7,00 3,61 1,92 
Kredi kartı olmazsa olmazımdır 688 1,00 7,00 2,58 1,90 

Ankete katılan öğrencilerin %70’den fazlası tasarruf ederek para birikimi yap-
makta olup, bu öğrencilerin %28,9’u para birikimlerini düzenli olarak 
gerçekleştirirken, %71,1’i para birikimini düzenli olarak geçekleştirmemektedir. 
Ankete katılan öğrencilerin önemli bir bölümü paralarını güvenli bir şekilde sak-
lamak ve bankacılık hizmetlerinden yararlanmak için banka hesaplarını açmştır. 

Jenerasyon Y üniversite öğrencileri gelecekte en çok sırasıyla gayrimenkule, 
altına, dövize, hisse senedine, ve vadeli TL mevduatına yatırım yapmayı 
düşünmektedir. Ayrıca gelecekteki yatırım aracını seçerken dikkat edecekleri 
kriterler arasında sırasıyla yatırım aracının güvenilir olması ve yatırım aracı ile 
ilgili bilgi sahibi olunmasını belirtmişlerdir. Ankete katılan öğrencilerin tasarruf 
yapma amaçları arasında sırasıyla acil/beklenmedik bir durumlar, özel bir şeyi 
satın almak, ileriki eğitim harcamaları, ve yatırım yapmak bulunmaktadır. 
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Ankete katılan öğrencilerin tasarruf yapamalarına en büyük engel olarak gelirl-
erinin yetersiz olmasını ve sabit harcamalarının çok olmasını belirtmişlerdir. Öte 
yandan katılımcıların %40’a yakını içinde bulunduğumuz dönemin tasarruf et-
mek için pek uygun bir zaman olmadığı yönünde cevap belirtmiştir. 

Jenerasyon Y üniversite öğrencilerinin en çok harcama yaptığı üç kalem ise 
sırasıyla giyim/ayakkabı/aksesuar, cafe/restoran/eğlence, ve ulaşım harcama-
larıdır.  

Jenerasyon Y öğrencilerinin tasarruf, harcama ve birikime yönelik tutumları 
göstermiştir ki bu kuşak tasarruf yapılmasına önem vermekte, borçlanmayı 
sevmemekte, bütçeleri doğrultusunda harcama yapmayı tercih etmekte, ihtiyacı 
olmayan şeylere harcama yapmayan, ve ellerine para geçtiğinde hemen harca-
maya yönelmemektedirler.    
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TÜRKİYE’DE TEKNOPARK İÇİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARIN 
PAZAR ODAKLILIK EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ 

Prof. Dr. Süphan NASIR               Mehmet ÇAY  
 
 

ÖZET 

Firmaların hayatta kalmaları ve başarılı olmaları için; kendi endüstrilerinde olup 
bitenleri hızlı bir şekilde anlamaları, bunları yönetmeleri önemlidir. Firmaların 
yaşamlarını devam ettirebilmeleri için, işletmenin çevreyi çok iyi anlaması ve iyi 
koordine olup bu değişimi yönetmesi gerekir. Bu kapsamda; pazar odaklılık, 
çevresel dinamizm ve firmaların çevreleriyle olan etkileşimi nasıl yönetecekleri 
konuları önem kazanmaktadır. Pazar odaklılıkla ilgili olarak ülkemizde; büyük 
işletmeler, orta büyüklükteki işletmeler ve KOBİ’ler noktasında ampirik çalışma-
lar mevcuttur. Fakat literatür taramasında, teknopark veya Ar-Ge yoğun firmalar 
özelinde bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada teknoparkta faaliyet 
gösteren işletmelerin pazar odaklılık eğilimleri incelenmiştir. Bunun yanında bu 
işletmelerin faaliyet gösterdikleri endüstrideki çevresel dinamizm algıları ile ye-
nilikçi stratejilere yönelik tutumları da ele alınmıştır. İstanbul İlinde bulunan 5 
Teknokentteki 107 firmaya anket çalışması yapılmıştır. Anketleri, firma sahipleri 
veya üst düzey yöneticiler cevaplandırmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre; teknoparktaki Ar-Ge yoğunluklu firmalar, teknolojik 
türbülansın, çevre ve pazar dinamizminin yüksek olduğu bir ortamda faaliyet 
gösterdiklerini belirtmişlerdir. Bu firmaların müşteri odaklılık eğilimleri; rakip 
odaklılık ve bilgi üretimi hassaslığına göre daha yüksektir. Çevrelerine uyum 
için; stratejik agresiflikten ziyade yeni ürünleri (kalite standartları yüksek, ye-
nilikçi ve özgün) rakiplerine göre daha hızlı pazara sürmeyi daha çok önem ver-
mektedirler. Bununla birlikte, gerektiğinde kolay ve hızlı bir şekilde finansmana 
erişim noktasında problemler yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Teknopark, pazar odaklılık, AR-GE, çevresel dinamizm, ye-
nilikçilik  

GİRİŞ 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD), teknopark kavramının tanımını; 
‘Teknoparklar; Üniversiteler/araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı 
ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; 
birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, 
ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş geliştirme 
ekosistemleridir’ şeklinde yapmıştır (TGBD, 2015). Dünyada ilk teknokent olan 
Silikon Vadisi, 1951 yılında kurulmuştur. Stanford Üniversitesi işbirliği ile ku-
rulan Silikon Vadisi ile teknokentlerin ilk temeli atılmış oldu. 1970’lerde Amerika 
ve Avrupa, 1970’lerin sonundan itibaren Japonya’da yaygınlaşmaya başlamıştır. 

                                                           
 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, suphan@istanbul.edu.tr 
 İstanbul Üniversitesi SBE İşletme (İktisat) Doktora Öğrencisi, mehmet.cay@ogr.iu.edu.tr 
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Teknopark ve kuluçka merkezlerinin toplam sayısı, dünyada 2015 yılı itibari ile 
4000 sayısını bulmuştur (TGDB, 2015).  

Türkiye’de teknopark kurulmasına ilişkin ilk kanun 2001 yılında 4691 sayılı 
kanun olarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, teknoparkların kurulma amacını; 
‘Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği 
sağlanarak, firmaların teknolojiye uygunluğunu artırmak, teknolojik tabanlı yeni 
ürünler üretmesine, geliştirmesine, verimliliği artırmasına teşvikçi olmak, vasıflı 
kişilere iş imkanı sağlamak, teknoloji transferine yardımcı olmak, ileri teknoloji 
sağlayacak yabancı sermayenin girişi için altyapı hazırlamak.’’ şeklinde be-
lirtmiştir (MBS, 2001). 

Türkiye’de, sanayileşmiş bölgelerden başlayarak, 2001 yılından itibaren 
teknoparklar kurulmaya başlanmıştır. Burada kurulan işletmeler genellikle ye-
nilikçi politikalar üretmektedirler. İnovasyon, Ar-Ge firmalarını buralarda 
görmek mümkündür (Eyyüboğlu ve Aktaş, 2016). Türkiye’deki teknoparkların 
sayısı 2015 yılı itibari ile  63 sayısına ulaşmıştır. Bunlardan 49 tanesi aktif, 14 
tanesi kuruluş aşamasındadır. Bu teknoparklarda 3.744 Ar-Ge firması faaliyet 
göstermektedir. 174 tane yabancı veya yabancı ortaklı firma vardır.  Sektörel 
dağılıma baktığımızda; % 39’u yazılım, %19’u bilgisayar ve iletişim teknolojileri, 
%7 elektronik, %5’i makine ve imalatı sektörleridir. 38.239 kişiye (2015 Aralık) 
iş sağlamaktadır. 591 tescil edilen patent ve 1022 başvuru süreci devam eden 
patent mevcuttur. Buralarda 18.318 tamamlanmış, 8.525 devam eden Ar-Ge 
çalışması vardır. Dünyanın en gelişmiş ülkelerine ihracat 2014 sonunda 2.4 Mi-
lyar ABD Dolarına ulaşmıştır (BSTB, 2015). Ülkemizde bulunan 
teknoparklardaki firmalara, devlet TUBİTAK ve KOSGEB vasıtasıyla birtakım 
destekler sunmaktadır. Personel giderleri, bazı ulaşım giderleri, malzeme gider-
leri, danışmanlık giderleri vs konularında destekleri mevcuttur(TUBİTAK, 
2013). KOSGEB’in uluslararası kuluçka kurma destek programına ilişkin düzen-
leme en son, 1 Ocak 2016’da yapılmıştır (KOSGEB, 2016). Bu düzenleme ile 3 Mi-
lyon 850 bin ABD dolar destek sağlanacaktır. 

Küreselleşme ile birlikte ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel, bilimsel ve 
teknolojik alanlarda köklü değişimler yaşanmaktadır. Küresel rekabet ve hızlı 
teknolojik ilerlemelerle işletmeler  hızlı bir değişim süreci içine girmektedir. Yeni 
ekonomide küresel rekabet gücü elde etme mücadelesi işletmeleri daha fazla AR-
GE'ye, inovasyona ve pazarlama faaliyetlerine yöneltmektedir. İnovasyon, 
verimliliği ve kârlılığı artırdığından işletmeler için oldukça önemli bir rekabet 
aracıdır. Teknoparklarda bulunan firmaların genellikle Ar-Ge ve inovasyon 
temelli firmalar olduğunu düşündüğümüzde, yeni üretecekleri ürünlerin kendi 
endüstrilerinde başarıya ulaşması önemlidir. Firmaların hayatta kalmaları ve 
başarılı olmaları için pazar odaklı olmaları yani kendi endüstrilerinde olup biten-
leri hızlı bir şekilde anlamaları, bunları yönetmeleri önemlidir. Pazar odaklılığın; 
firmaların başarılı olmasını etkilediği (Hult ve Ketchen, 2001) ve küçük firma-
larda, yenilikçilik ve performans üzerinde olumlu etki yaptığı bulunmuştur (Ver-
hees ve Meulenberg, 2004). 

Pazar odaklılıkla ilgili olarak ülkemizde; büyük işletmeler, orta büyüklükteki 
işletmeler ve KOBİ’ler  noktasında ampirik çalışmalar mevcuttur. Fakat literatür 
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taramasında, teknopark veya AR-GE firmaları özelinde bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. 

Bu çalışmanın amacı İstanbul ilinde faaliyet gösteren teknoparklardaki firma-
ların pazar odaklılık eğilimini incelemektir. 

1. PAZAR ODAKLILIK 

Pazar odaklılık; müşterilerin ihtiyaçlarını, tercihlerini ve bu tercihlerin 
oluşmasında etkili olan faktörleri öğrenmesi, firmanın iç koordinasyonu 
sağlayarak bu ihtiyaçlara cevap vermesidir (Kohli ve Jaworski, 1990). 

Pazar odaklılık alanında yapılan ilk ampirik çalışmalardan olan Narver ve 
Slater’in pazar odaklılığın firma performansını etkisini araştırdıkları çalışma, pa-
zar odaklılığın, işletmenin karlılığını etkilediğini göstermiştir (Narver ve Slater, 
1990). 

Firmalar, pazar odaklılığı, üstün kurumsal performansın en önemli unsuru 
olarak kabul etmişlerdir. Han ve arkadaşları, yaptıkları nicel çalışmada “pazar 
odaklılık- yenilikçilik- firma performansı’’ ilişkisini incelemişlerdir. İnvasyonun, 
modaretör değişkenlik rolünü pazar odaklılık-kurumsal performans bağlamında 
değerlendirmişlerdir. İnovasyonun bu bağlamda firma performansı üzerinde 
etkili olduğunu göstermişlerdir  (Han vd., 1998).  

Agarwal ve arkadaşları, 201 uluslararası otel üzerinden yürüttükleri çalışmada;  
pazar odaklılığın, inovasyonu artırdığı, bunun ise değerlendirme performansını 
artırdığı, değerlendirme performansının da nesnel performansı artırdığı sonu-
cuna ulaşmışlardır (Agarwal vd., 2003). 

Rhee ve arkadaşları Kore’de teknoloji–yenilikçi KOBİ’ler üzerinden yürüttükleri 
çalışmada ise pazar odaklılık ve girişimci odaklılığın, öğrenme odaklılık üzerinde 
önemli bir etkisi olduğunu, öğrenmeyi yönlendirmenin de yenilikçiliği etkilediği, 
yenilikçiliğin de performansı etkilediği sonucuna ulaşmışlardır (Rhee vd.,  2009). 

Mikro işletmeleri inceleyen, Spillan ve arkadaşları, araştırmalarında; çalışanı 10 
kişiden az olan firmalarda yani mikro işletmelerde, pazar odaklılık ile firma per-
formansı arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermişlerdir (Spillan vd., 2013).  

Lee ve arkadaşları, bayilik endüstrisinde yaptıkları çalışmada; pazar odaklılığın, 
işletmenin finansal performansını ve finansal olmayan performansını artırdığı 
sonucuna varmışlardır (Lee vd., 2014).  

Narver ve Slater pazar odaklılığı; müşteri odaklılık, rakip odaklılık ve iç koordi-
nasyon başlıkları altında incelemiştir (Narver ve Slater, 1990). 

1.1 Müşteri Odaklılık 

Müşteri odaklılık, pazar odaklılığın merkezi unsurudur (Kohli ve Jaworski, 
1990). Müşteri odaklılık; müşterilerin, ihtiyaçlarını iyi bir şekilde anlamak, bun-
ları firmanın karar mekanizmaları içinde değerlendirip, müşterilerin dav-
ranışlarını değiştirmeyi de kapsayacak şekilde isteklerini karşılayıp, müşteride 
memnuniyet yaratma sürecidir (Nwankwo, 1995 ).   

İngiltere’de KOBİ’ler üzerinden yapılan araştırmada müşteri odaklılığın KOBİ 
performansı üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Bu çalışmada; inovasyon 
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odaklılık ve rekabet ortamının KOBİ’lerde müşteri odaklılık seviyesi üzerine 
etkileri olduğu görülmüştür (Appiah-Adu ve Singh , 1998).  

Morgan ve Strong, orta ve büyük ölçekli ileri teknoloji firmaları üzerinde 
yaptıkları çalışmada, müşteri odaklılık, rakip odaklılık ve teknolojik odaklılığın; 
firma performansı üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır (Morgan ve 
Strong, 2003). 

Tajeddini, İsviçre’de otel endüstrisinde; müşteri odaklılık,  girişimcilik ve ye-
nilikçilik arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu çalışmada müşteri odaklılık, gi-
rişimcilik odaklılık ve yenilikçiliğin; uzun vadede firma performansı üzerine 
olumlu bir etkisi olduğu ortaya konmuştur (Tajeddini, 2008). Öte yandan, Wang 
ve arkadaşları; imalat ve servis firmaları üzerinde yaptıkları araştırmada; 
müşteri odaklılığın, yenilikçilik performansına etkisi araştırmışlar ve müşteri 
odaklılığın; hizmet yeniliği ve ürün yeniliğini pozitif etkilediği sonucuna 
varmışlardır (Wang vd., 2014).  

1.2 Rakip Odaklılık  

Rakip odaklılık; rakiplerin pazarlama faaliyetlerinin takibi, bunların firma içer-
isinde değerlendirilmesi ve rakiplerin faaliyetlerine hızlı bir şekilde yanıt ver-
ilmesidir (Narver ve Slater, 1990). 

Gatignon ve Xuereb yaptıkları araştırmada; rekabet üstünlüğü için,  yüksek hızlı 
büyüyen pazarlarda rakip odaklılık, az büyüyen pazarda müşteri ve teknoloji 
odaklılık,  talebin çok az olduğu pazarda ise rakip odaklılık işe yaradığı sonucuna 
ulaşmışlardır ( Gatignon ve Xuereb,1997). 

Smirnova ve arkadaşları, Rusya’da, 34 bölgeden oluşturdukları 158 endüstriyel 
firma ile araştırma yapmışlardır. Bu çalışmanın sonucunda;  Rus sanayi pa-
zarında; rakip odaklılığın doğrudan ve olumlu olarak performansı etkilediği 
görülmüştür. Bu çalışmaya göre pazar odaklılığın diğer iki bileşeni olan; müşteri 
odaklılık ve iç koordinasyonun, ilişkisel yeteneklerin gelişiminin performansa 
etkisinde moderatör bileşen etkisi bulunmaktadır (Smirnova vd., 2009).  

Kazakistan’da, ülkenin turizm ve otelcilik alanında faaliyet gösteren, 318 küçük 
işletme girişimleri üzerinde, Seilov tarafından yapılan çalışmada; müşteri ve 
rakip odaklılığın, küçük işletmeleri daha girişimci hale getirdiği sonucuna 
ulaşmıştır (Seilov, 2015).  

 Ampirik bulgular bazı durumlarda, rakip odaklılığın performansa negatif 
etkisinin de olabildiğini göstermektedir. Rakiplerin durumu, yöneticilerin zaman 
zaman karlılıklarından fedakarlık edecek şekilde, fiyat rekabetine girmelerine 
sebep olabilmektedir. Bu ise doğrudan kar hedefli firmalara göre daha az ka-
zanmalarına ve hayatta kalma olasılığının düşmesine neden olabilmektedir 
( Armstrong ve Collopy, 1996).  
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1.3. Bilgi Üretimi  

Uluslararası pazarda bulunan işletmelerin departmanları arasındaki ente-
grasyon; pazardan bilgi toplanması, bu bilginin yaygınlaşması ve işletmenin pa-
zar odaklılık eğiliminin gelişiminde gerekli olan yönetici desteğinin 
sağlanmasında önemlidir (Conduit ve Mavondo, 2001). 

Çek Cumhuriyeti’nde ileri teknoloji firmaları üzerinde yapılan çalışmada; firma-
ların pazar odaklılık seviyelerinin yüksek olduğu, bu aşamada bilgi edinmenin ve 
bu bilginin işletme için, pazar odaklılığında kullanmanın önemli olduğu ortaya 
çıkmıştır. Bu tip firmalarda, firmanın gelişimi ve zenginleşmesi için iç koordi-
nasyonun önemli olduğu algısı vardır. İç koordinasyon, pazar odaklılığın 
temelidir (Kanovska ve Tomaskova, 2012).  

Sonuç olarak; pazar odaklılık alanında yapılmış bir çok çalışma mevcuttur. Pazar 
odaklılık; firmaların başarılı olmasını etkiler (Hult ve Ketchen, 2001). Küçük fir-
malarda, yenilikçilik ve performans üzerinde olumlu etki yapar (Verhees ve Meu-
lenberg, 2004).Bununla birlikte, tersini savunan çalışmalar olsa da (Jaworski ve 
Kohli, 1993), çalkantılı (türbülanslı) pazarlarda, düşük müşteri gücü olan pa-
zarlarda ve yüksek teknoloji değişimin yaşandığı pazar koşullarında, pazar 
odaklılığın çok da avantajlı olmayabileceğini savunanlar da vardır (Greenley, 
1995). Pazar odaklılık; müşteri hizmetleri kalitesinin oluşmasında ve özellikle 
firmanın karlılığında güçlü bir etkisi vardır (Chang ve Chen, 1998). 

1.4. Çevresel Dinamizm ve Firma Stratejileri 

Firmaların içinde bulundukları ortamlarda meydana gelen değişimler, firmalar 
tarafından genellikle belirsizlik ve risk unsuru olarak algılanmaktadır. Bu 
değişim ne kadar büyük ve hızlıysa firmalar için risk ve belirsizlik de o kadar 
fazladır. Teknoparklardaki firmalar, Ar-Ge veya yenilikçi firmalar olduğundan, 
bu tip firmaların içinde bulundukları ortamda çevresel dinamizmin yüksek ol-
ması beklenir. Dolayısıyla rekabette yeni ürünler ile müşteri çeşitliliği artırıla-
bilir ve tekrar alımlara neden olabilir (Szymanski vd., 2007). 

Çevresel dinamizmin yüksek olduğu ortamlarda, imalat firmalarında, stratejik 
karar alma sürecinde alınan rasyonel kararlar firma performansını pozitif olarak 
etkiler (Priem vd., 1995). 

Koberg ve arkadaşları, ABD’de havacılık, elektronik ve telekomünikasyon alanın-
daki firmalar üzerinden yaptıkları araştırmada; çevresel ve firmasal değişken-
lerin farklı karışımları, radikal yeniliğin önemli göstergelerinden olduğu sonu-
cuna varmışlardır (Koberg vd., 2002).  

Thornhill, Kanada imalat firmaları üzerinde yaptığı çalışmada; endüstri dina-
mizm düzeyi ile firma inovasyon düzeyi arasında pozitif ilişki olduğu, inovasyon 
ile firma performansının pozitif ilişkili olduğu sonucuna ulaşmıştır (Thornhill, 
2004).  

Jiao ve arkadaşları Çin firmaları üzerinde yaptıkları çalışmada; yeni girişim-
lerdeki dinamik yeteneklerin, yeni girişim üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır (Jiao vd., 2013).  
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Story ve arkadaşları 2014’ de, Birleşik Krallık (gelişmiş ülke örneği) ve Gana 
(gelişmekte olan ülke örneği) firmaları üzerinden yürüttükleri çalışmada: Her iki 
ülkede de finansmana erişim, ürün yeniliğiyle pozitif ilişkilidir. Birleşik Krallıkta, 
çevresel dinamizm yüksekse ürün yeniliği avantaj sağlar. Fakat, Gana’da ise Pa-
zar dinamizmi yüksekse ürün yeniliği daha az kullanışlıdır, sonuçlarına 
ulaşmışlardır (Story vd., 2014). 

1.5. Stratejik Agresiflik ve Ürün Yeniliği 

Firmalar çevrelerinde oluşan gelişmelere tepki vermek için birtakım stratejiler 
(stratejik agresiflik, tepkisellik/savunma, proaktiflik/yenilikçi strateji) 
geliştirirler. İmalat firmalarında, firma performansını en çok yenilikçi strateji 
etkiler. Bunun yanında saldırganlık stratejisi ve savunma stratejisi de pozitif 
etkiler (Akman vd., 2008).   

Bir firmanın, güçlü ve yenilikçi esaslı olması satışını artırır. Bunun en önemli 
nedenlerinden biri de tüketicinin beklentilerini olumlu yönde etkilemesidir. 
Güçlü Ar-Ge merkezleri olan firmaların pazarlama kabiliyeti artar. Pazarlama ka-
biliyetinin artması da yeniliklerin uygulanma alanını genişletir. Dolaysısı ile pa-
zarlama ve inovasyon en baştan itibaren birlikte düşünülmesi gereken iki unsur-
dur (Dutta vd., 1999). 

Yüksek teknolojiye sahip olmayan KOBİ’lerin, yoğun bir rekabet ortamında 
başarılı olabilmeleri için pazardaki fırsatları iyi tespit edebilmeleri, bu alanda 
öncü olabilmeleri, yeniliğe açık olabilmeleri ve ürün yeniliğinde lider olmaları 
gerekir (Laforet, 2008).  

Grawe ve arkadaşları; strateji odaklılığın, hizmet yeniliği kabiliyeti ve dolayısıyla 
piyasa performansı üzerindeki etkisini belirlemek için araştırma yapmışlardır. 
Çin elektronik endüstrisinde tedarik zinciri yöneticileri üzerinden yapılan bu 
çalışmada; hizmet yeniliği geliştirmeye çalışan firmaların, rakip odaklılık, 
müşteri odaklılık veya stratejik odaklılığın iki kombinasyonunu birlikte 
kullanmaları gerektiği sonucuna ulaşmışlardır (Grawe vd., 2009). 

Firmaların genel olarak Ar-Ge veya inovasyondan sorumlu yöneticiler üzerinden 
yürütülen çalışmada,  üst düzey yöneticilerin, firmaların inovasyon eğilimlerinde 
önemli derecede etkili oldukları, dolayısıyla; inovatif ürünleri ve firma perfor-
mansını etkilediği gösterilmiştir (Talke vd, 2011).  

Chuang ve arkadaşları, 2011’de, 187 yeni yüksek teknolojik ürün üzerinden 
yaptıkları çalışmada; klan kültürüyle; stratejik agresiflik, stratejik analiz ve 
stratejik savunma arasında ilişki olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca, stratejik an-
aliz ve stratejik savunmanın yeni ürün performansını etkilediğini 
göstermişlerdir (Chang vd., 2011). 

Sonuç olarak, firmaların içinde bulundukları çevreye uyum sağlayabilmeleri 
hayati öneme sahiptir. Bu uyum, firmanın içinde yaşadığı çevre ve firmaların 
özelliklerine göre farklı şekillerde olmaktadır. Teknoparklardaki firmaları 
düşündüğümüzde, firmalar teknolojik ve yenilikçi bir ortamda bulunmaktadır-
lar. Firmaların bu çevreye ayak uydurabilmeleri için, agresif ve yenilikçi 
stratejiler gütmesi beklenir. 
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2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Pazar odaklılığın ölçülmesi ile ilgili olarak şimdiye kadar birçok ölçek hazır-
lanmış ve kullanılmıştır/kullanılmaktadır. 

Pazar odaklılık araştırmalarına baktığımızda, kabul görmüş ilk ölçeklerden biri 
MKTOR’dur (Narver ve Slater, 1990). Bu ölçek 15 ifadeden oluşmaktadır. Çok ka-
bul gören başka bir ölçek de; istihbari bilginin üretimi, yaygınlaşması ve has-
saslık başlıkları altında 1993 yılında Kohli ve arkadaşları tarafından hazırlanan 
MARKOR ölçeğidir ki bu ölçek ise 32 ifadeden oluşmaktadır. Daha sonra bu 
ölçekteki ifade sayısı 20 maddeye düşürülmüştür (Kohli vd., 1993). Bu iki ölçek 
çok kabul görse de, her iki ölçek de zaman zaman eleştirilere maruz kalmıştır. 
Deshpandé, Farley ve Webster (1993) tarafından yapılan çalışmada; Japon fir-
malarında, kurumsal kültür, müşteri odaklılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkiyi 
incelemek için yaptıkları çalışmada, oluşturulan ölçek 9 maddeden oluşmaktadır 
(Deshpandé vd., 1993).  MORTN ölçeği Deshpandé ve Farley (1998) tarafından 
10 maddelik olarak geliştirilmiştir (Deshpandé ve Farley, 1998).  

Bu çalışmada teknokentlerdeki firmaların pazar odaklılığını incelecektir. Bu 
araştırmada kullanılan müşteri odaklılığı ve rakip odaklılığı ölçekleri Narver ve 
Slater (Narver ve Slater, 1990) ve Jangl (Jangl, 2016), bilgi ürerimi ölçeği Kohli 
ve arkadaşları (Kohli vd., 1993), stratejik agresiflik ölçeği Venkatraman (Venka-
traman, 1989) ve Morgan ve Strong (Morgan ve Strong, 2003), ürün performansı 
ölçeği Griffin ve Page (Griffin ve Page, 1996), yenilikçilik ölçeği Zhang ve Li 
(Zhang ve Li, 2010), Wang ve Ahmed (Wang ve Ahmed, 2004) ile Tellis ve arka-
daşları (Tellis vd., 2009), çevre ve pazar dinamizmi ölçeği Miller ve Friesen (Mil-
ler ve Friesen, 1982) ve  Kirca ve arkadaşları (Kirca vd., 2005), teknolojik türbü-
lans ölçeği ve rekabetçi yoğunluğu ölçeği Kirca ve arkadaşları (Kirca vd., 2005), 
finansal kaynaklara ulaşım ölçeği ise Wiklund ve Shepherd (Wiklund ve Shep-
herd, 2005) çalışmalardan faydalanarak geliştirilmiştir. Bu çalışmada kullanılan 
anket, 10 başlık altında 48 maddeden oluşmakta olup 7’li Likerd ölçeği ( 
1=Kesinlikle katılmıyorum, 7=Tamamen katılıyorum) ile ölçülmüştür. 

İstanbul’da 5 tane teknopark bulunmaktadır. Öncelikle bu teknoparkların yöne-
tim merkezleri ile iletişime geçildi, anketler gerek e-posta gerek ise de doğrudan 
teknoparkta faaliyet gösteren firmalara ulaştırıldı. 

Bu 5 teknoparkta, yönetim merkezlerinden aldığımız bilgiye göre, Ocak 2017 iti-
bariyle kuruluşunu tamamlamış toplam aktif firma sayısı 880’dir. 28 Aralık 
2016-24 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılan anket çalışmasında, anketleri 
firma sahipleri veya üst düzey yöneticiler cevaplandırdı ve  107 firma anketi 
cevaplandırdı.  

3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Verilerin analizi SPSS 20’de yapılmıştır. Ankete katılan firmaların demografik 
özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296313002221#bb0180
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296313002221#bb0180
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Tablo 1 Firmaların Demografik Özellikleri 

  N %   N % 

Firmanız kaç     Firmanız hangi      

 yıldır faaliyette?     alanda faaliyet gösteriyor?     

0-4 40 37,4 Bilişim 62 57,9 

5-9 21 19,6 Elektronik 14 13,1 

10-14 23 21,5 Sağlık 7 6,5 

15-19 10 9,3 Biyoteknoloji 2 1,9 

20 ve üzeri 13 12,1 Diğer 22 20,6 

            

Kaç yıldır           

 teknoparkta faaliyettesiniz?           

0-2 40 37,4 Firmanızın türünü belirtiniz.     

3-4 32 29,9 Anonim 53 49,5 

5-6 20 18,7 Limited 50 46,7 

7-9 6 5,6 Şahıs 4 3,7 

10 ve üzeri 9 8,4 Diğer 0 0 

            

Firmanızda kaç kişi çalışıyor?           

10 altı 54 50,5 Firmanızın sermaye     

10-49 39 36,4  kaynağını belirtiniz.     

50-249 11 10,3 Türk sermayeli 95 88,8 

250 ve üzeri 3 2,8 Yabancı sermayeli 1 0,9 

      Türk-yabancı sermayeli 10 9,3 

Yıllık cironuz ne kadar?     Diğer 1 0,9 

1 Milyon TL den az 51 47,7       

1-8 Milyon TL 37 34,6       

8-40 Milyon TL 12 11,2       

40 Milyon TL den fazla 7 6,5       

Anketi dolduranların demografik özellikleri ise Tablo 2’den görülebilir. Tü-
rkiye’deki teknoparklardaki firmaların sektörel dağılımı, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının 2015 verilerine göre; bilişim (yazılım, bilgisayar ve iltişim 
teknolojileri) % 58,  elektronik %7, makine ve imalatı %5 idi. Bu çalışmanın 
örnekleminde de bazı sapmalar olmakla beraber, özellikle bilişim sektörü başta 
olmak üzere Türkiye’deki genel oranlara yakın olduğu görülmektedir.  

Ankete katılan firmaların, %57’sinin 10 yıldan daha az zamandır faaliyette 
oldukları görülmektedir. Büyüklüklerine baktığımızda firmaların; yaklaşık, % 
48’i mikro işletme, % 35’i küçük işletme, % 10’u orta büyüklükteki işletme 
olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 2 Anketi Dolduranların Demografik Özellikleri 

  N %   N % 

Cinsiyetinizi belirtiniz.     Mezuniyetinizi belirtiniz.     

Bay 75 70,1 Doktora 10 9,3 

Bayan 32 29,9 Yüksek lisans 34 31,8 

      Lisans 62 57,9 

Yaşınızı belirtiniz.     Lise 1 0,9 

20-29 26 24,3 İlköğretim 0 0 

30-39 46 43       

40-49 29 27,1 İşletme içindeki      

50-59 6 5,6 pozisyonunuzu belirtiniz.     

      İş sahibi/ işveren 39 36,4 

Medeni durumunuzu belirtiniz.     Üst düzey yönetici 37 34,6 

Evli 73 68,2 Uzman 24 22,4 

Bekar 34 31,8 Diğer 7 6,5 

Teknoparklardaki çalışanların eğitim durumuna bakıldığında, teknoparkların 
kurulma amacını açıklayan, ilgili kanunda yer alan ‘vasıflı kişilere iş imkanı sağla-
mak’ ifadesine uygun olarak katılımcılarının % 99’nun en az lisans mezun olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 3’te ankette kullanılan ölçekler ile bu ölçeklerin iç tutarlılık- güvenilirlik 
Alfa-Cronbach katsayısıları belirtilmiştir. Ölçeklerin Alfa-Cronbach katsayısıları  
0,94 ile  0,68 arasındadır. Ölçeklerin Alfa-Cronbach değeri kabul edilebilir güve-
nilirlik düzeyindedir (Hair, 1998; 88). 

                                  Tablo 3 Güvenirlik Değerleri Tablosu 

Teknokentte faaliyet gösteren firmaların Pazar odaklılık eğilimleri ile ilgili 
tanımlayıcı istatistik bilgileri Tablo 4’te belirtilmiştir. Tablo 4’ten görülebileceği 
üzere, müşteri odaklılıkta; müşteri ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunma (6,29), 
müşteriye sunulan değerin artırılmasının öncelikli iş stratejilerinin arasında ol-
ması (6,34), müşteri ihtiyaçlarını anlayarak rekabet avantaj elde edilmeye çalışıl-
ması (6,28) ve müşteri memnuniyetinin sağlanması (6,30), teknoparklarda faali-
yet gösteren firmaların yüksek önem verdiği konulardandır. 

Cronbach’s Alpha değerleri 

PAZAR ODAKLILIK   

Müşteri odaklılık ………………………………………………… 0,91 

Rakip odaklılık…………………………………………………… 0,91 

Bilgi üretimi hassalığı……………………………………………. 0,73 

 
 

  
  

ÇEVRESEL DİNAMİZM, FİRMA STRATEJİLERİ   

Stratejik agresiflik………………………………………………. 0,70 

Ürün performansı……………………………………………….. 0,87 

Yenilikçilik……………………………………………………… 0,91 

Çevre ve pazar dinamizmi………………………………………. 0,83 

Teknolojik türbülans……………………………………………. 0,88 

Rekabetçi yoğunluk……………………………………………. 0,68 

Finansal kaynaklar……………………………………………… 0,94 
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İleri teknoloji firmaları, müşteri odaklılığına (5,88); pazar odaklılık kavramının 
içinde, rakip odaklılık (5.12) ve bilgi üretimi hassaslığına (5.33) göre daha fazla 
önem atfetmişlerdir. Bu firmalar, rakip odaklılıkta; üst düzey yöneticilerin 
rakiplerin faaliyetleriyle ilgili neler yapılabileceğinin tartışılması gerektiğini 
(5,57), göreceli olarak diğerlerinden daha fazla önemli olduğunu belirtmişlerdir. 
Yine bunun yanında, bilgi üretimi hassaslığında; hedef pazarda teknolojik, 
ekonomik ve yasal düzenlemeler gibi alanlarda meydana gelen değişimin hızla 
fark edilip pozisyon alınmasını (5,72), diğer etkenlere göre göreceli olarak daha 
fazla önemli olduğunu belirtmişlerdir. 

Tablo 4 Pazar Odaklılık Eğilim Düzeylerinin Tanımlayıcı İstatistikleri 

Faktörler 

Ortal

ama 

Ort.Fak.

Değ. 

Std 

Sapma 

Mişteri Odaklılık   5,88   

Müşteri ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunmak için stratejilerimizi 

sürekli olarak geliştiriyoruz. 6,29   1,009 

Müşteriye sunduğumuz değeri artırmak öncelikli iş stratejilerimiz 

arasındadır. 6,34   0,999 

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak rekabet avantajı elde etmeyi 

hedefliyoruz. 6,28   1,139 

Müşterilerin mevcut ve gelecekte olabilecek ihtiyaçlarını anlamak için 

düzenli araştırmalar yapıyoruz. 5,63   1,575 

Müşteri memnuniyetini sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. 6,30   1,151 

Rakiplerimizden daha çok müşteri odaklıyız. 5,70   1,253 

Müşterilerin memnuniyeti düzeyi ile ilgili verileri sistematik olarak 

toplar ve değerlendiririz. 4,96   1,510 

Müşterilerin gizli ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini daha iyi anlamak 

için gayret gösteriyoruz. 5,51   1,456 

Rakip Odaklılık   5,12   

Rakiplerimizin pazarlama faaliyetlerine hızlı bir şekilde karşılık 

veriyoruz. 4,98   1,572 

Üst düzey yöneticiler rakiplerin faaliyetleri ile ilgili neler 

yapabileceklerini düşünüp tartışırlar. 5,57   1,311 

Rakiplerimizin pazarlama faaliyetlerini düzenli olarak takip ediyoruz. 5,07   1,534 

Pazarlama planlarımızı yön verirken rakiplerimiz hakkında 

pazarlama verileri toplarız. 4,79   1,594 

Rakiplerimizin güçlü ve zayıf noktalarının değerlendirilmesini 

yaparız. 5,27   1,551 

Rakiplerin gelecekteki eylemlerinin neler olabileceğini öngörmeye 

çalışırız. 5,03   1,557 

Bilgi Üretimi Hassalığı   5,33   

Hedef pazarımızda teknolojik, ekonomik,  yasal düzenlemeler gibi 

alanlarda meydana gelen değişimi hızla fark edip pozisyon 

alabilmekteyiz. 5,72   1,351 

İş ortamımızdaki önemli değişimlere (ör. düzenleme, teknoloji) hızlı 

bir şekilde yanıt veriyoruz. 5,41   1,228 

Hedef pazarlardaki rakiplerimizin fiyat yapılarındaki önemli 

değişikliklere hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. 5,00   1,454 

Hedef pazarlarımızda bizi tehdit eden rekabetçi eylemlere hızla cevap 

veriyoruz. 5,19   1,415 

Tablo 5’ten görülebileceği gibi teknokentte faaliyet gösteren firmalar pazarlama 
çevrelerini oldukça dinamik görmekte. Firmalar pazarın kendilerinden sürekli 
yeni ürün geliştirmesini beklediğini (5,44), yeni ürünlerin yeni pazarlar ortaya 
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çıkardığını (5,44) ve müşteri istek ve ihtiyaçlarının hızla değiştiğini (5,37) ifade 
etmekte. Bunun yanı sıra bu firmalar sektördeki teknolojik değişimin hızlı 
olduğunu (5,79) ve bu teknolojik değişimler ile yeni ürün fikirlerin üretilmesinin 
mümkün hale geldiği (5,78) ve firmalara fırsat sağladığını (5,82) belirtmekte-
dirler. Pazardaki ve teknolojideki değişimi ve rekabeti oldukça yoğun 
yaşandığını belirtmelerine rağmen teknokentteki firmalar sektörde üretilen 
ürünlerin kolayca taklit edilemeyeceğini (4,34) ve ürünleri farklılaştırmanın zor 
olmadığını (4,28) düşünmektedirler. Bu firmaların ürün performansları ile ilgili 
görüşleri incelendiğinde, teknoparklardaki Ar-Ge yoğunluklu firmalar; rakipler-
ine göre ürünlerinin daha yenilikçi olduğunu (6,09),  ürün performansının ve 
özelliklerinin daha yüksek olduğunu (6,01), ve daha fazla rekabetçi ürünler 
(5,86) ürettiklerini belirtmişlerdir. Teknokentteki firmalar ürettikleri ürünlere 
oldukça güvenmektedirler.  Araştırmaya katılan firmalar ayrıca yeni ürünler 
geliştirip pazara sunduklarını (6,22), sunulan ürünlerinin özgün oluğunu (6,03),  
yeni ürün geliştirerek pazara nüfuz etmeye çalıştıklarını (5,93), ve üstün kalitede 
yeni ürün geliştirdiklerini (5,90) ifade etmişlerdir. Teknoparklardaki Ar-Ge 
yoğunluklu firmaların fiyat açısından agresif olmadıkları, pazar payını artırmak 
adına fiyatları düşürmeyi tercih etmedikleri (3,82) ve rekabetin altında da fiyat 
belirlemeye pek de istekli olmadıkları (4,04) görülmektedir.  

Tablo 5 Çevresel Dinamizm Eğilimleri ve  Firma Stratejileri İle İlgili Tanımlayıcı İstatistikleri 

Faktörler 

Ortal

ama 

Ort.Fak

.Değ. 

Std 

Sapma 

Stratejik Agresiflik   4,29   

İşletmemiz pazar payını artırmak için, sık-sık kârlılığından kaybetmeyi göze 

almaktadır. 5,02   1,654 

İşletmemiz pazar payını artırmak için sık-sık fiyatları düşürmektedir. 3,82   1,758 

İşletmemiz genellikle fiyatları rekabetin (rakiplerin fiyatlarının) altında 

belirlemektedir. 4,04   1,908 

Ürün Performansı   5,95   

Rakiplerinize göre, ürünlerimiz kalite standartlarını daha fazla 

karşılamaktadır. 5,84   1,159 

Rakiplerinize göre, ürünlerimizin performans ve özellikleri daha üstündür. 6,01   1,128 

Rakiplerinize kıyasla, ürünlerimiz daha fazla rekabetçidir (rekabet avantajı 

sağlamaktadır). 5,86   1,128 

Rakip ürünlere kıyasla, ürünlerimiz daha yenilikçidir. 6,09   1,033 

Yenilikçilik   5,82   

Şirketimiz, yeni ürünler geliştirip pazara sunmaktadır. 6,22   1,031 

Şirketimiz, yeni ürünleri pazara sunma konusunda öncüdür. 5,65   1,361 

Şirketimiz, yeni ürünleri geliştirip pazara sunmada hızlıdır. 5,58   1,281 

Şirketimiz, üstün kalitede yeni ürünler geliştirir. 5,90   1,181 

Şirketimiz, yeni ürünler geliştirerek pazara nüfuz etmeye ve pazar payını 

artırmaya çalışır. 5,93   1,025 

Rakiplerimize kıyasla hedef pazara daha çok yeni ürünler / hizmetler 

sunuyoruz. 5,62   1,392 

Yeni ürün / hizmetler sunma konusunda rakiplerimize kıyasla daha fazla 

üretken olduğumuz söylenebilir. 5,60   1,265 

Rakiplerimize göre, hedef pazarımıza sunduğumuz ürünler / hizmetler 

yaratıcıdır. 5,82   1,114 

Rakiplerimize göre, hedef pazarımıza sunduğumuz ürünler / hizmetler 

özgündür. 6,03   0,995 
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Çevre ve Pazar Dinamizmi   5,42   

Müşteri ihtiyaç ve istekleri sektörümüzde hızla değişmektedir. 5,37   1,356 

Sektörümüzde ürün ve hizmetler için yeni pazarlar ortaya çıkmaktadır. 5,44   1,304 

Sektörümüzde müşteriler işletmelerin sürekli yeni ürünler / hizmet 

geliştirmesini beklemektedir. 5,44   1,388 

Teknolojik Türbülans   5,80   

Sektörümüzdeki teknoloji hızla değişiyor. 5,79   1,301 

Teknolojik değişimler, sektörümüze büyük fırsatlar sağlamaktadır. 5,82   1,204 

Endüstrimizdeki teknolojik gelişmeler ile çok sayıda yeni ürün fikrinin 

üretilmesi mümkün hale geldi. 5,78   1,152 

Rekabetçi Yoğunluk   4,78   

Endüstrimizdeki rekabet çok çetin ve acımasız. 5,39   1,419 

Sektördeki bir işletmenin sunabileceği hemen hemen her ürünü, diğerleri 

kolayca taklit edebilir 4,34   1,928 

Sektörümüzde fiyat rekabeti yoğun yaşanmaktadır. 5,09   1,418 

Sektörde çok fazla benzer ürün var; ürünlerimizi / hizmetlerimizi 

farklılaştırmak zordur. 4,28   1,670 

Finansal Kaynaklar   3,84   

Şirketimiz, işletme faaliyetlerini desteklemek için ihtiyaç duyduğu finansal 

sermayeye kolayca erişebilmektedir. 3,80   1,825 

İşletme faaliyetlerimiz için daha fazla mali yardıma ihtiyaç duyarsak, 

kolayca elde edebiliriz. 3,75   1,864 

İşletmemiz, girişimci faaliyetleri finanse etmek için yöneticilerin takdirine 

bağlı olarak önemli finansal kaynaklara sahiptir. 3,97   1,788 

İşletme faaliyetlerini desteklemek için kısa sürede finansal kaynaklar elde 

edebiliyoruz. 3,82   1,837 

 

Teknoparklardaki yüksek teknolojili bu firmalar, çevrelerine uyum noktasında; 
stratejik agresiflikten daha çok yeni ürün geliştirmeyi ve bu ürünle rekabete 
girmeyi daha uygun bulduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca belirtilmesi gereken 
konu; teknolojik yoğunluklu bu firmaların finansal kaynaklara ulaşım nok-
tasında, zorluklar yaşandıkları açıkca görülmektedir.  

SONUÇ  

Araştırma sonucunda, teknoparktaki ileri teknoloji firmalarının; teknolojik tü-
rbülans, çevresel dinamizm ve pazar dinamizminin oldukça yüksek olduğu, rek-
abetçi yoğunluğun göreceli olarak biraz düşük olduğu bir ortamda çalıştıkları 
görülmüştür. Ar-Ge yoğunluklu bu firmalarda, müşteri odaklılık eğilimi; rakip 
odaklılık ve bilgi üretimi hassaslığı eğilimlerine göre daha yüksektir. Pazar 
odaklılık eğilimlerinde; müşteri ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunmak için 
stratejilerin geliştirilmesi, müşteriye sunulan değerin artırılması,  müşteri ih-
tiyaçlarını anlayarak rekabet avantajı elde edilmeye çalışılması ve müşteri mem-
nuniyetinin sağlanmasına daha fazla değer verilmektedir. Çevreye uyumda, rek-
abette avantaj sağlamak için, stratejik agresiflikten daha çok yeni ürünü pazara 
sunmayı tercih etmektedirler. Yüksek teknolojili bu firmalar; yüksek standartlı, 
özgün, yeni ürünlerin pazara sunulmasını daha fazla değer vermektedirler. 

Diğer taraftan, teknoparklarda faaliyet gösteren bu firmalar; finansmana, kısa 
sürede kolayca erişebilmeleri ve girişimcilik finansmanı noktasında problemler 
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yaşamaktadır. Dolayısıyla bu konunun yetkililer tarafından dikkate alınması ger-
ekmektedir. 

Teknoparklarda, devlet tarafından desteklenen yüksek teknolojili, Ar-Ge yoğun-
luklu firmalar bulunmaktadır. Dolayısı ile bu firmaların, finans noktasında daha 
rahat olmaları beklenmektedir. Fakat, finansa ulaşılabilirlik noktasındaki genel 
kanaat; ciddi problemler olduğunu düşündürmektedir. 
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FİNANSAL KIRILMALAR IŞIĞINDA FELDSTEIN-HORIOKA PARADOKSU: 

ÜLKE GRUPLARI İTİBARİYLE PANEL ROBUST REGRESYON ANALİZİ 

Gönül YÜCE AKINCI* 

 

ÖZET 

Bir iktisadi sistemde dengeli ve sürdürülebilir büyüme dinamizminin 
sağlanmasında en önemli faktörlerden biri, finansal sisteme kanalize edilen 
tasarruflar ve buradan hareketle de kendisine gerekli kaynağı sağlayan 
yatırımlardır. Sahip olduğu öneminden dolayı pek çok uygulamalı çalışmada 
tasarruf ve yatırım arasındaki ilişkiler incelenmekle birlikte, Feldstein ve Hori-
oka (1980) tarafından yapılan çalışma ilgili değişkenler arasındaki ilişkileri 
uluslararası sermaye hareketliliği bağlamında araştıran ilk çalışmalardan biri 
olarak literatüre geçmiştir. Kapalı ekonomi şartlarında toplam tasarrufların tam-
amen yatırımlara yönlendirileceğini savunan Feldstein-Horioka paradoksu, 
uluslararası sermaye akışlarının serbest olduğu açık ekonomi koşulları içeris-
inde ilgili değişkenler arasındaki ilişkinin mükemmel bir biçimde işlemeyeceğini 
öne sürmektedir. Bu kapsam dâhilinde çalışmanın temel amacı, söz konusu par-
adoksun finansal kırılmalar eşliğinde azgelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş 
ülke grupları itibariyle 1980-2015 döneminde geçerli olup olmadığını panel ro-
bust regresyon analiz tekniğini kullanarak incelemektir. Analiz sonuçları, az-
gelişmiş ülkeler itibariyle kapalı ekonomi şartlarında tasarrufların yatırımlara 
yönlendirilemediğini, açık ekonomi şartlarında ise tasarruf artışlarının 
yatırımları azaltabileceğini göstererek, paradoksun geçerli olmadığını ortaya ko-
ymuştur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler kapsamında kapalı ekonomik sis-
temde tasarruf-yatırım değişkenleri arasında güçlü bağlantılar elde edilmiş, açık 
ekonomi şartlarına geçildiğinde ise güçlü bağlantıların ortadan kaybolma eğilimi 
içerisinde olabileceği gözlenmiştir. Bununla birlikte, uluslararası sermaye 
akışlarının serbest hareketine engel olan finansal krizlerin söz konusu olması du-
rumunda tasarrufların yatırımlara yönlendirilme eğilimlerinin artabileceği 
görülmüş ve bu bağlamda Feldstein-Horioka paradoksunun sadece gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler için geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Feldstein-Horioka Paradoksu, Finansal Krizler, Panel Ro-
bust Regresyon Analizi 

Key Words: Feldstein-Horioka Paradox, Financial Crisis, Panel Robust Regres-
sion Analysis     

1. Giriş 

1980’li yıllardan itibaren büyük bir ivme kazanan ekonomik ve finansal 
küreselleşme hareketleri paralelinde yatırımcıların kârlarını maksimuma 
ulaştırabilecekleri araç çeşitliliği artmış ve finansal deregülasyon süreci ile 
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birlikte yatırımların tasarruflara olan duyarlılığı azalma eğilimi içerisine 
girmiştir. Tasarrufların artırılmasından ziyade ihtiyaç duyulan fonların çeşitli 
ekonomik ve finansal politika tedbirleri yardımıyla dış piyasalardan çekilme 
güdüsü bir taraftan yerli yatırımların dış kaynaklarla finanse edilme kapasitesi 
artırmış diğer taraftan da düşük tasarruflar dolayısıyla ülke risklerinin artması 
yönünde eğilimleri beraberinde getirmiştir. Söz konusu bu süreç, yabancı serma-
yenin çekilebilmesi için rekabetçi faiz politikaları yoluyla ülke risklerinin daha 
da artmasına neden olmuş ve dolayısıyla da ekonomilerin sağlam bir temelden 
ziyade kırılgan bir yapıyla donanmasına zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla, 
yatırımların tasarruflara, büyümenin ise yatırımlara dayalı olduğu bakış açısı 
değişmiştir.  Finansal serbestlik, tasarruf yetersizliğini aşarken sermaye ha-
reketlerine de uluslararası bir boyut kazandırmıştır. Böylece tasarruflar, fazla 
olan ülkeden yetersiz olduğu ülkelere transfer edilebilmiştir. Ancak sermaye 
değişim,, beklenenin aksine gelişmekte olan ülkeler ile petrol ihraç eden 
ülkelerden gelişmiş ülkelere gerçekleşmiştir. 2000’li yıllarda giderek büyüyen 
bu transfer hacmi, küresel boyutta tasarruf bolluğu dolayısıyla likidite bolluğu 
sorununu doğurmuştur. Söz konusu tasarruf bolluğunun finansal sistem içeris-
inde finansal krizlere yol açmıştır. 

Ekonomi ve finans yazınında, yatırımcıların uluslararası perspektifte getirinin en 
yüksek olduğu yerde yatırım yapabildikleri varsayımı altında birim başına 
yatırım getirilerinin ülkeler arasında birbirlerine yakınsaması beklenmektedir. 
Bu durumunun geçerli olması, ülke ekonomileri açısından tasarruflar ve 
yatırımların arasında kısa vadeli istatistiki bir ilişkinin olmaması gerektirmekte-
dir. Ancak, tasarruf ve yatırımın eşbütünleşik olup olmadığı uzlaşılamayan bir 
olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatürde tartışılan bu olgu Feldstein-Hori-
oka paradoksuna dayandırılarak açıklanmaktadır (TCKB, 2014: 5). Feldstein-Ho-
rioka (1980), sanayileşen dünyada finansal entegrasyon ve finansal açıklığın 
boyutlarına göre yurtiçi yatırımlarındaki değişimlerin yurtiçi tasarruflardaki 
değişime olan hassasiyetinin yüksek olduğunu OECD ülkeleri için öne 
sürmüşlerdir. Bir diğer ifadeyle, uluslararası sermaye hareketsizliği altında 
yurtiçi tasarruf oranları ile yurtiçi yatırım oranları arasında yüksek bir korela-
syon bulunmaktadır. Bununla birlikte, ülkeler arasındaki sermaye hareketli-
liğinin mükemmel olması durumunda ise yurtiçi tasarruf birikimleri kendisine 
daha fazla getiri sağlayabilecek olan farklı yatırım alanlarına yönelebilmekte ve 
dolayısıyla toplam tasarrufların tamamı yurtiçi yatırımlara kanalize olamamak-
tadır. Böyle bir durumda, ev sahibi ülkenin ilave tasarruf birikimden sağlayacağı 
net kazançlar sadece yatırımcılardan elde edilen net vergi geliri ile sınırlı olacak 
ve vergi öncesi sermayenin net marjinal ürünü ev sahibi ülkede kalamayacaktır. 
Tam sermaye mobilitesi altında tasarruf birikimleri yurtdışı piyasalara 
yönlendirildiğinde ilave vergi gelirlerinin büyük bir kısmı tasarrufların 
yönlendirildiği hükümetler tarafından elde edilecek ve ev sahibi ülke bir zarara 
uğrayabilecektir ki, bu bağlantı Feldstein-Horioka paradoksu olarak 
adlandırılmaktadır.  

Feldstein-Horioka (1980), yurtiçi tasarruflar ile yurtiçi yatırımlar arasındaki 
ilişkiyi aşağıdaki  (1) numaralı model yardımıyla tahmin etmişlerdir. (Feldstein 
ve Horioka, 1980:318) 
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                (I/Y)i= α+β(S/Y)İ                                                                                                                         (1) 

Modeldeki parametrelere bakıldığında I yatırımı, tasarrufu, Y ise GSYİH’ı 
gösterirken (I/Y) bir ülkenin yatırımlarının GSYİH içindeki payını, (S/Y) tasarru-
fların GSYİH içindeki payını, α sabit terimi, β ise sermaye hareketliliğinin de-
recesini göstermektedir. Sermaye hareketliliğinin yüksek olması B kaysayısının 
sıfıra yakın ve istatistiksel olarak anlamlı; düşük olması da istatistiksel olarak 1’e 
yakın ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda, 
katsayının yüksek olması sermaye hareketliğinin düşük olduğu kapalı ekonomik 
sistemde yurtiçi yatırımlarının yurtiçi tasarruflarıyla finans edilebilirken, 
katsayının düşük olası tam sermaye hareketliliğinin olduğu açık ekonomik sis-
temde yurtiçi yatırımların, yurtiçi ve yurtdışı tasarruflardan finanse edilebild-
iğini göstermektedir. 

 Bu çalışmanın amacı, Felstein-Horioka paradoksunun finansal kırılmalar 
eşliğinde azgelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülke grupları itibariyle 1980-
2015 döneminde geçerli olup olmadığını panel robust regresyon analiz tekniğini 
kullanarak sınamaktır. Bu bağlamda çalışmanın ilk kısmında, literatürdeki teorik 
ve ampirik çalışmalara yer verilmiştir. Ardından metodoloji ve Panel Robust Re-
gresyon modeli açıklanmış ve daha sonraki kısımda ise, elde elden ampirik bul-
gular sunulmuştur. Son bölümde ise, elde edilen bulguların değerlendirilmesine 
ve sonuca yer verilmiştir. 

2. Literatür Özeti 

Literatürde tasarruf ve yatırım ilişkisini inceleyen çok sayıda çalışma olmakla 
birlikte, bu çalışmalar söz konusu ilişkiyi iki kategoride inceleyen Feldstein ve 
Horioka (1980) tarafından yapılan çalışmayı temel almışlardır. Feldstein ve Ho-
rioka (1980), yurtiçi tasarruflar ve yatırımlar arasındaki korelasyon ilişkileriyle 
sermaye mobilitesi ve finansal entegrasyonun bu süreç üzerindeki etkilerine 16 
OECD ülkesi için 1960-1974 dönemi itibariyle ilk inceleyen yazarlardır. Brüt ve 
net tasarruf ve yatırımlar arasındaki ilişkiyi gösteren katsayı değerleri sırasıyla 
0,89 ve 0,94 olarak bulunmuştur. Söz konusu bu çalışma, ülkeler arasındaki 
getiri oranlarının eşitlenmesi sürecine kadar sermayenin serbestçe hareket ede-
ceği savı üzerine temellendirilmiştir. Bununla birlikte yazarlar, sermayenin 
ülkeler arasında serbest dolaşımını engelleyen temel faktörlerin kamusal sınır-
landırmalar, kurumsal katılıklar, ülkelerin vergi kanunlarındaki farklılıklar, 
vergi kanunları ve uygulamaların varlığından etkilenen ev sahibi ülkedeki 
yatırım uzmanlıkları ve yabancı yatırımcılar için potansiyel risk faktörleridir. 
Murphy (1984) ve Obstfeld (1986), yüksek yurtiçi tasarruf-yatırım korela-
syonunun yüksek dereceli sermaye hareketliliği ile uyumlu olabileceğini be-
lirtmekle birlikte yurtiçi tasarruf-yatırım korelasyonu genellikle uluslararası fi-
nansal entegrasyon seviyesinin güçlü bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 
Tasarruf ve yatırım ilişkisinde ilk kategoriyi oluşturan çalışmalar, uluslararası 
sermaye hareketleri üzerinde kısıtlamaların olması durumunda, tasarruflardaki 
bir artışın yatırımlarda artış meydana getireceğini dikkate almış, ikinci grup 
çalışmalar ise daha çok tam sermaye hareketliliği durumunda, tasarruf miktarı 
ile yatırım arasındaki ilişkinin ya az olduğu ya da hiç olmadığını dikkate 
almışlardır. Bu çalışmalarda, uluslararası sermaye hareketlerinde gözlenen 
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artıştan dolayı farklı sonuçlar elde edilmiş ve dolayısıyla Feldstein-Horioka par-
adoksunun geçerliliği konusunda literatürde bir uzlaşma sağlanamamıştır. 
Çalışmaların arasında Feldstein-Horioka paradoksunu destekleyen birçok 
çalışma mevcutken, paradoksu desteklemeyen çalışmalar da vardır. Feldstein 
(1983), Feldstein ve Horioka (1980)’nın çalışması daha geniş bir gözlem setiyle 
yürütmüş ve tahmin ettiği katsayılarda anlamlı bir değişim olmadığını belirtmiş 
ve dolayısyla yurtiçi tasarruflar ile yatırımlar arasında güçlü ilişkinin varlığını 
doğrulamıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke grupları çerçevesinde incelenen 
çalışmalarda Feldstein-Horioka paradoksuna dayalı temel bulgular Penati ve 
Dooley (1984), Dooley vd. (1987), Vos (1988), Feldstein ve  Bachetta (1991), 
Gundlach ve Sinn (1992), Amirkhalkhali ve Dar (1993), Jansen (1996), Jansen ve 
Schultz (1996), Coakley ve Kulasi (1997),  Mamingi (1997),  De Vita ve Abbott 
(2002), Pelagidis ve Mastroyiannis (2003), Corbin (2004), Adedeji ve Thornton 
(2008), Li (2010), Eslamloueyan ve Jafari (2010), Ayaydın ve Baltacı (2012), 
Esen vd. (2012), Güriş (2013) ve Iorio ve Fachin (2014), Koçbulut ve Altıntaş 
(2016)  tarafından yapılan çalışmalarla desteklenmiştir. Buna karşın Murphy 
(1984) tarafından yapılan çalışma küçük ülkeler için daha düşük tahmin 
katsayılarının geçerli olduğunu ortaya koymuştur. Benzer bir sonuç OECD’ye üye 
olan ülkelere kıyasla OECD’ye üye olmayan ülkeler için Dooley vd. (1987) 
tarafından yapılan çalışmayla da teyit edilmiştir. Schmidt (2001) ve Mark vd. 
(2005) tarafından yapılan çalışma OECD ülkeleri için uzun dönemli katsayıların 
bire yakın olduğunu göstermiş, ancak böylesi bir sonuç gelişmekte olan ülke 
grubu için Wong (1990), Mamingi (1997), Coakley vd. (1999) ve Kasuga (2004) 
tarafından elde edilememiştir. Ayrıca Feldstein ve Bacchetta (1991) tarafından 
yapılan çalışma tasarruf oranlarının yurtiçi yatırımların nedeni olduğunu 
göstermesine karşın Schmidt (2001) tarafından elde edilen sonuçlar yurtiçi 
yatırımların tasarruf oranlarından ziyade başka makro ekonomik faktörlerden 
kaynaklandığını ortaya koymuş ve böylece tasarrufların yurtiçi yatırımlar 
üzerindeki etkilerinin sınırlı olduğunu yansıtmıştır. Amirkhalkhali ve Dar (1993) 
tahmin edilen katsayının OECD ülkelerine kıyasla gelişmekte olan ülkelerde daha 
düşük olduğunu bulmuşlardır. Krol (1996) ve Coakley vd. (2004) düşük katsayı 
tahminleri ve istatistiksel olarak anlamsız bir ilişki bulmalarına karşın, Guil-
laumin (2009) tarafından yapılan çalışmada, orta gelirli ülkelere kıyasla yüksek 
gelirli ülkeler için güçlü bir finansal eşbütünleşik ilişkinin geçerliliğini ortaya ko-
yulmuştur. Diğer taraftan Adeniyi ve Egwaikhide (2013) Sahra-Altı Afrika 
ülkeleri için düşük tasarruf katsayı değerini gözlemlemekle birlikte, Chen ve 
Shen (2015) tarafından yapılan çalışma ise bazı Kuzey Avrupa ülkeleri için tasar-
ruf yatırım değişkenleri arasında yüksek korelasyondan düşük korelasyona 
doğru olan rejim değişimlerinin geçerli olduğunu öne sürmüşlerdir. Göçer vd. 
(2014), çalışmalarında 20 OECD ülkesi ve 1980-2012 dönemini dikkate aldıkları 
çalışmalarında Feldstein-Horioka paradoksunun geçerli olmadığını tespit 
etmişlerdir.  Son dönemde ise Khan (2017) tarafından 22 OECD ülkesinin dikkate 
alınmasıyla yapılan çalışma özellikle 1970’li yılların ortalarından itibaren tasar-
ruf katsayılarının kademeli bir biçimde düşüş trendinde olduğunu ve dünya fi-
nansal piyasalarının artan entegrasyona bağlı olarak sermaye mobilitesinin hız 
kazandığını göstermiştir. 
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3. Veri Seti, Ekonometrik Metodoloji ve Model 

Bu çalışmada, Feldstein-Horioka paradoksunun 41’i gelişmiş, 67’si gelişmekte 
olan ve 17’si ise azgelişmiş olmak üzere toplam 125 ülkede geçerli olup olmadığı 
panel Robust Regresyon analiz tekniği yardımıyla 1980-2015 dönemi için 
araştırılmış ve finansal krizlerin paradoks üzerinde etkileri tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Çalışma kapsamına dâhil edilen ülkeler Ek-1’de sunulmuştur. İlgili 
dönemin seçilmesinin temel nedeni, verilere ulaşabilme imkânından kaynak-
lanmıştır. Tasarruf değişkeninin göstergesi olarak toplam tasarruf hacminin 
gayri safi yurtiçi hâsıla içindeki payı dikkate alınmış, Yatırım değişkeni de yine 
benzer bir ifadeyle toplam yatırımların gayri safi yurtiçi hâsıla içindeki payı 
şeklinde sayısallaştırılmıştır. Diğer taraftan, uluslararası sermaye akımlarının 
paradoks üzerindeki etkilerini ölçebilmek amacıyla ülkelere yönelen net portföy 
yatırımları ile doğrudan yabancı yatırımların (DYY) Amerikan doları bazındaki 
değerlerinden de yararlanılmıştır. Ayrıca, küresel ölçekli finansal ve ekonomik 
krizlerin etkilerinin irdelenebilmesi amacıyla kukla değişkenlerinden 
yararlanılmıştır. Krizlerden etkilenen ülkelerde krizin çıktığı ve etkisinin devam 
ettiği yıllara 1 ve diğer yıllara ise sıfır (0) değeri verilerek finansal ve ekonomik 
krizler niceliksel bir forma dönüştürülmüştür.* Ekonominin krizden çıktığının 
bir göstergesi olarak ekonomik büyüme sürecinin ivme kazanıp kazanmadığı hu-
susu dikkate alınmıştır. Değişkenlere ait veriler Uluslararası Para Fonu (IMF), 
Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 
(UNCTAD)’nın resmi internet sitelerinden elde edilmiştir.  

Panel veri analizlerinde değişkenler arasındaki uzun dönemli ya da eşbütünleşik 
ilişkiler tespit edilebilmekte ve bu analizler için genellikle Pedroni ve Kao 
eşbütünleşme testlerinden yararlanılmaktadır. Pedroni (1999) tarafından 
geliştirilen eşbütünleşme testi, (2) numaralı panel regresyonundan hareketle 
ifade edilmektedir: 

it it it it i ity t X e                                                                                             (2) 

(2) numaralı eşitlikte yer alan ity  ve itX  sırasıyla  * 1N T x  ve  *N T xm  

boyutundaki gözlemlenebilen değişkenleri vurgulamaktadır. Bu test, panel ser-
ilerinde eşbütünleşik bir ilişkinin olmadığını sınayan sıfır hipotezinin asimptotik 
ve sonlu gözlem özellikleri üzerine inşa edilmiştir. Hem uzun dönem 
eşbütünleşik vektörlerinde ve hem de dinamik modellerde panel seriyi oluşturan 
bireysel kesitler arasındaki heterojenliği ölçmeye olanak tanıyan bu 
eşbütünleşme analizi, iki test grubundan oluşmaktadır. İlk grubu oluşturan tes-
tler, boyutlar-içi yaklaşım üzerine temellendirilmiş olup; panel v-istatistiği, panel 
 -istatistiği, panel PP-istatistiği ve panel ADF-istatistiği olmak üzere dört 

                                                           
* 1980-2015 döneminde yaşanan finansal ve ekonomik krizler kronolojik olarak; 1980 Dış Borç Krizi, 1992 
ERM Krizi, 1994 Meksika Krizi, 1997 Güneydoğu Asya Krizi, 1998 Rusya Krizi, 1999 Arjantin Krizi, 1999 
Brezilya Krizi, Türkiye Kasım 2000-Şubat 2001 Krizleri, 2008 Küresel Finansal Kriz, 2010 Avrupa Borç 
Krizi şeklinde sıralanabilir. 
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testten oluşmaktadır. Bu istatistikler, tahmin edilen kalıntı serileri üzerindeki bi-
rim kök testleri için farklı yatay kesit birimleri arasında otoregresif katsayıları 
birleştirmektedir. İkinci grubu oluşturan testler ise boyutlar-arası yaklaşım 
üzerine inşa edilmiştir ki, toplamda üç testten meydana gelmektedirler. Bunlar; 
grup  -istatistiği, grup PP-istatistiği ve grup ADF-istatistiğidir. Bu istatistikler 

de her bir yatay kesit birimi için bireysel olarak tahmin edilen ortalama katsayı 
tahmincilerine dayanmaktadırlar (Lee, 2005: 419). 

Pedroni (1999) testinin aksine, kesikli ve homojen katsayılar özelinde bir sına-
manın söz konusu olduğu Kao (1999) eşbütünleşme testi ise, (3) numaralı panel 
regresyon modeline dayanmaktadır: (Lau vd., 2011: 148) 

it it it ity x z                                                                                                     (3) 

(3) numaralı eşitlikte ity  ve itx ’nin I(1) seviyesinde durağan oldukları ve 

eşbütünleşik bir ilişkinin gerçekleşmediği varsayılmaktadır.  it iz   gibi bir 

eşitliği savunan Kao (1999), it  serisi için yapılacak DF ve ADF birim kök tes-

tlerinden hareketle seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisini araştırmıştır. DF 

serisinin, , 1
ˆ ˆ
it i t it     ve ADF serisinin ise , 1 ,

1

ˆ ˆ ˆ
p

it i t j i t j itp

j

     



     

eşitlikleri yardımıyla hesaplandığı kalıplarda, ˆ
ît ît ity x    ve it iy y y   

olmaktadır. 

Eşbütünleşme analizlerini takiben, değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkileri 
literatüre ilk kez Granger (1964, 1969) tarafından kazandırılan ve daha sonra ise 
Hamilton (1994) tarafından geliştirilen nedensellik analizleri yardımıyla 
incelenmiştir. Granger nedenselliğinde X ve Y gibi iki değişken arasındaki 
ilişkinin yönü araştırılır. Eğer mevcut Y değeri, X değişkenin şimdiki değerinden 
çok, geçmiş dönem değerleri ile daha iyi tahmin edilebiliyorsa, X değişkeninden 
Y değişkenine doğru bir Granger nedenselliğinden söz edilebilir (Charemza ve 
Deadman, 1993: 190). İki değişken arasında “sebep olma ilişkisi” araştırılırken 
(4) ve (5) numaralı regresyon kalıpları uygulanır: (Kutlar, 2007: 267) 

, , 1 1

1 1

n n

it it i t k it i t k it it

i i

Y Y X EC u   

 

                                                (4) 

, , 1 2

1 1

n n

it it i t k it i t k it it

i i

X X Y EC u   

 

                                             (5) 

Burada, 1 ,i tu  ve 2 ,i tu  hata terimlerinin ilişkisiz oldukları varsayılmaktadır. 

Böylece, (4) ve (5) numaralı denklemler değişkenlerin geçmiş değerlerine bağlı 
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olduğu kadar, kendi geçmiş değerlerinin de bir fonksiyonudur. Granger neden-

selliğinde; itY  ile itX  arasında tek ve çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olabileceği 

gibi, değişkenler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin söz konusu olma-
dığı durum da ortaya çıkabilir. 

Bu çalışmada, finansal/ekonomik krizler altında Feldstein-Horioka paradok-
sunun çeşitli ülke grupları itibariyle 1980-2015 döneminde geçerli olup olma-
dığını araştırabilmek amacıyla Robust Regresyon Analizi’nden yararlanılmıştır. 
Robust Regresyon Analizi, Standart En Küçük Kareler (OLS) yöntemi ile 
karşılaştırıldığında dışa düşen sapmalı değerlerin etkilerini azaltabilme im-
kânını sağlayan Yeniden Ağırlıklandırılmış En Küçük Kareler (IRLS) metodunu 
kullanarak genelleştirilmiş lineer model tahminlerinin elde edilmesine olanak 
tanıyan bir model olarak ifade edilmektedir. Lineer kalıba sahip temel bir Robust 
Regresyon Modeli, 

 2 ,          0,i i i iy x N                  (6) 

olarak yazılabilir. (6) numaralı eşitlikte i , ortalaması sıfır ve varyansı sabit 

olan beyaz gürültü hata terimini ifade etmektedir. Veri bir nxpX  sürecinde (6) 

numaralı eşitlik, 

1

ˆ
. 0

ˆ

n
i i

i

i

y x
x






 
  

 
                (7) 

olarak gösterilen (7) numaralı denklemi çözebilmek için gerekli olan ̂  re-

gresyon parametresinin p tahmincisini bulmak için kullanılmaktadır. (7) 
numaralı eşitlikte yer alan  , kalıntı vektörünü temsil etmektedir. Daha spe-

sifik olarak belirtmek gerekirse; ̂ , başlangıç tahmini ve  
1

i i ih x X X x


   ise 

vektör kaldıraç değerini yansıtmak üzere 
*̂  çözümü aşağıda sunulan algoritma 

kalıpları dikkate alınarak hesaplanmaktadır: 

1. ,...,k p n  olmak üzere  ˆˆ 0.6745MAD k kMedyan y x    eşitliği 

hesaplanır. Bu eşitlikte ˆ
k ky x   ifadesi en yüksek n+p-1 değerini 

yansıtan    ˆ ˆ...p p n ny x y x       sürecini vurgulamaktadır. 

Eşitliğin payda kısmında yer alan 0.6745 değeri, ilgili tahmin sürecini nor-
mal dağılıma yönlendiren bir sayısal ifadedir. 
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2. Sabit bir c değeri itibarıyla ir  olarak ifade edilen kalıntı değerleri 

   ˆ ˆ 1i i i MAD ir y x h     formülü kullanılarak hesaplanır. 

3. iw  olarak ifade edilen ağırlık fonksiyonu  ,i iw r c  şeklinde tanımlanır. 

4. ̂  tahmini, iw  olarak tanımlanan ağırlık değeri dikkate alınarak ağırlık-

landırılmış en küçük kareler yöntemi ile hesaplanır. 

5. 1-4 sürecinde hesaplanan değerler birbirlerine yakınsayıncaya kadar 
model çözümü tekrarlanır.  

Holland ve Welsch (1977) ve Street vd. (1988), yukarıda ifade edilen algoritma 

kalıpları yardımıyla elde edilecek olan 
*̂  nihai tahmincisinin   ortalama ve 

r  kovaryans ile asimptotik normal dağılım özellikleri sergileyeceğini be-

lirtmişlerdir. r  ile gösterilen kovaryans ise 

   
1

22 2

1

n

r i i

i

E E x x    





 
     

 
              (8) 

olarak formüle edilir. Bu eşitlikte yer alan   terimi,  ’nın türevini yansıtmak-

tadır. (8) numaralı eşitlikten hareketle DuMouchel ve O’Brien (1989), tahmin 

edilen standart hataların   ˆdiag   (8) numaralı eşitliğin bir ikame 

fonksiyon olarak dikkate alınması suretiyle hesaplanabileceğini belirtmişlerdir. 
Bu ikame fonksiyon, 
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             (9) 

olarak yazılmaktadır. (10) numaralı eşitlikte yer alan aşağıdaki ifadeler 

  1 1 1 1K p n m m                (10) 
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1

1
n

i

i

m n r E  



             (11) 
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i i

i

K n p h r E  




              (12) 

olarak tanımlanan kalıplar yardımıyla hesaplanmaktadır. 
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Bu bağlamda, model çözümlemeleri için kullanılacak olan temel Robust Re-
gresyon eşitliği, 

0 1 2 3 4it it it it it itYatırım Tasarruf Portföy DYY Kriz                   (13) 

şeklinde yazılabilir.  

4. Uygulama Bulguları 

Modellerde kullanılan değişkenlerin durağan olup olmadıklarının ve eğer du-
rağan iseler hangi seviyede durağanlığın gerçekleştiğinin bilinmesi önemli bir 
husustur. Birim kökün varlığını test etmek için panel veri seti kullanıldığında 
yatay kesit bağımlılığının sınanması da önemli bir unsuru oluşturmaktadır. Panel 
veri setinde yatay kesit bağımlılığı reddedilirse 1. nesil birim kök testlerinin 
kullanılması daha uygun olmakta, aksine yatay kesit bağımlılığının geçerli 
olduğu saptanırsa 2. nesil birim kök testlerinin kullanımı daha tutarlı sonuçların 
elde edilmesine olanak tanımaktadır (Çınar, 2010: 594). Tablo 1, yatay kesit 
bağımlılığını ölçen çeşitli test sonuçlarını yansıtmaktadır. Tablo 1’de sunulan 
yatay kesit bağımlılığı test sonuçları, her üç ülke grubu için de son dört modelde 
değişkenlerin yatay kesit birimleri arasında korelasyon ilişkilerinin olmadığını 
yansıtmaktadır. Bu doğrultuda, yatay kesit bağımlılığının olmadığını ve birim 
kökün varlığını tespit etmek için 1. nesil birim kök testlerinin kullanılmasının 
daha uygun olacağını söylemek mümkündür.  

Tablo 1. Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 
Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler Azgelişmiş Ülkeler 

Test İstatistik Olasılık İstatistik Olasılık İstatistik Olasılık 

Breusch-Pa-

gan LM 

656.061*** 0.000 545.002*** 0.000 335.708** 0.027 

Pearson LM 1.886 0.576 1.775 0.627 1.357 0.953 

Pearson CD 3.451 0.773 2.741 0.856 2.667 0.889 

Friedman 
LM 

51.842 0.846 45.112 0.901 37.661 0.957 

Frees Q 0.137 0.227 0.113 0.451 0.097 0.662 

Asimptotik Kritik Değerler 

%1: 0.290               %5: 0.193               %10: 0.145 

Not: Asimptotik kritik değerler yalnızca Frees Q İstatistiği için geçerlidir. *** ve ** işaretleri, ilgili 

istatistik değerlerinin sırasıyla %1 ve %5 önem düzeylerinde anlamlı olduklarını göstermektedir. 

Tablo 2’de gösterilen birim kök testi analiz bulguları, her üç ülke grubunda dik-
kate alınan değişkenlerinin tamamının birinci fark düzeyinde durağan, bir diğer 
ifadeyle I(1) olduklarını yansıtmaktadır. Söz konusu bu sonuç, modelde dikkate 
alınan değişkenler arasında uzun dönemli ilişkilerin araştırılabileceği sonucunu 
ortaya koymaktadır. 
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Tablo 2. Panel Birim Kök Testi Sonuçları 
Gelişmiş Ülkeler 

 

Değişkenler 

Levin-Lin-Chu t İstatistiği  Im-Pesaran-Shin W İstatistiği 

Seviye Birinci 

Fark 

Kesit 

Sayısı 

Gözlem 

Sayısı 

 Seviye Birinci 

Fark 

Kesit 

Sayısı 

Gözlem 

Sayısı 

Yatırım -1.376 -20.897*** 37 1296  -0.695 -16.338*** 37 1296 

Tasarruf -0.351 -11.224*** 41 1476  0.250 -15.954*** 41 1476 

Portföy -0.118 -8.330*** 41 1476  1.246 -17.177*** 41 1476 

DYY -1.813 -24.622*** 41 1476  -0.651 -28.289*** 41 1476 

Gelişmekte Olan Ülkeler 

 

Değişkenler 

Levin-Lin-Chu t İstatistiği  Im-Pesaran-Shin W İstatistiği 

Seviye Birinci 

Fark 

Kesit 

Sayısı 

Gözlem 

Sayısı 

 Seviye Birinci 

Fark 

Kesit 

Sayısı 

Gözlem 

Sayısı 

Yatırım -1.447 -21.625*** 61 2124  0.345 -9.330*** 61 2124 

Tasarruf 0.479 -19.207*** 67 2412  4.117 -12.187*** 67 2412 

Portföy 7.058 -26.156*** 67 2412  6.128 -13.555*** 67 2412 

DYY -0.573 -19.226*** 67 2412  -0.482 -8.991*** 67 2412 

Azgelişmiş Ülkeler 

 

Değişkenler 

Levin-Lin-Chu t İstatistiği  Im-Pesaran-Shin W İstatistiği 

Seviye Birinci 

Fark 

Kesit 

Sayısı 

Gözlem 

Sayısı 

 Seviye Birinci 

Fark 

Kesit 

Sayısı 

Gözlem 

Sayısı 

Yatırım -0.165 -7.167*** 12 396  1.245 -5.991*** 12 396 

Tasarruf 0.227 -8.512*** 17 612  2.336 -9.087*** 17 612 

Portföy 2.991 -6.997*** 17 612  3.575 -7.512*** 17 612 

DYY -0.097 -6.047*** 17 612  -0.221 -6.229*** 17 612 

Not: *** işareti ilgili değişkenin %1 önem düzeyinde durağan olduğunu yansıtmaktadır. İstatistikler hesaplanırken opti-

mum gecikme uzunluğunun belirlenmesinde SIC kriterinden yararlanılmıştır. Ayrıca, LLC ve IPS testlerinde istatistik 

değerleri hesaplanırken hem Barlett Kerneli ve hem de Newey-West bant genişlik kriterlerinden yararlanılmıştır. 

Modelde dikkate alınan değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin tespit 
edilebilmesi için Pedroni ve Kao eşbütünleşme testlerinden yararlanılmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda hazırlanan Tablo 3, çoklu ilişkileri dikkate alan 
eşbütünleşme test sonuçlarını yansıtmaktadır. 

Tablo 3. Çoklu İlişkileri Dikkate Alan Pedroni ve Kao Eşbütünleşme Test Sonuçları 
Pedroni Eşbütünleşme Test Sonuçları 

Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler Azgelişmiş Ülkeler 

Test İstatistik Olasılık İstatistik Olasılık İstatistik Olasılık 

Boyutlar-İçi Testler Boyutlar-İçi Testler Boyutlar-İçi Testler 

Panel v  -4.551 1.000 -1.113 0.951 -3.118 0.899 

Panel rho  -5.227*** 0.000 1.339 0.903 4.183 0.937 

Panel PP  -1.667* 0.074 -1.987* 0.067 -1.537* 0.091 

Panel ADF  -1.997* 0.061 -1.663* 0.077 -1.530* 0.093 

Boyutlar-Arası Testler Boyutlar-Arası Testler Boyutlar-Arası Testler 

Grup rho  6.204 1.000 8.628 1.000 11.159 1.000 

Grup PP -4.003*** 0.000 -1.510* 0.097 -1.242 0.371 

Grup ADF  -2.218** 0.053 -1.118 0.391 -1.353 0.266 

Kao Eşbütünleşme Test Sonuçları 

Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan Ülkeler Azgelişmiş Ülkeler 

Test İstatistik Olasılık İstatistik Olasılık İstatistik Olasılık 

Kao-ADF -4.257*** 0.000 -1.912* 0.073 -1.691* 0.087 

Not: Eşbütünleşme ilişkisinin belirlenebilmesi için kullanılan her iki testte de Barlett Kerneli ve 

Newey-West bant genişlik kriterlerinden yararlanılmıştır. Değişkenlere ilişkin optimum gecikme 

uzunluklarının hesaplanmasında SIC kriteri esas alınmıştır. *, ** ve *** işaretleri ilgili istatistik 

değerlerinin sırasıyla %10, %5 ve %1 önem düzeyinde anlamlı olduklarını yansıtmaktadır. 

Tablo 3’de gösterilen Pedroni ve Kao eşbütünleşme sonuçları, dikkate alınan üç 
ülke grubu itibariyle ilgili değişkenler arasında eşbütünleşik, yani uzun dönemli 
ilişkilerin geçerli olduğu sonucunu ortaya koymuştur. Uzun dönemli ilişkilerin 
elde edilmesi, değişkenler arasında en azından tek yönlü bir nedensellik 
ilişkisinin geçerli olmasının beklendiğini yansıtmaktadır. Dolayısıyla Tablo 4, 
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değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini yansıtan Granger nedensellik an-
aliz bulgularını göstermektedir. 

Tablo 4. Granger Nedensellik Analiz Bulguları 

Gelişmiş Ülkeler İtibariyle VECM Temelli Granger Nedenselliği 

Değişken Çifti Nedenselliğin Yönü F-İstatistiği 

(ProbF) 

ECt-1 

(ProbEC) 

Gecikme 

Uzunluğu 

ΔTasarruf-ΔYatırım → 4.551*** (0.000) -0.449*** 

(0.000) 

2 

ΔYatırım-ΔTasarruf → 3.352*** (0.000) -0.375*** 

(0.001) 

2 

ΔPortföy-ΔTasarruf - 1.276 (0.378) -0.151 (0.788) 3 

ΔTasarruf-ΔPortföy - 1.541 (0.252) -0.122 (0.812) 3 

ΔPortföy-ΔYatırım → 1.772* (0.088) -0.512* (0.079) 1 

ΔYatırım-ΔPortföy - 1.026 (0.884) -0.771 (0.105) 1 

ΔDYY-ΔTasarruf → 0.366** (0.034) -0.450** (0.016) 2 

ΔTasarruf-ΔDYY - 0.971 (0.174) -0.316 (0.354) 2 

ΔDYY-ΔYatırım → 1.272*** (0.000) -0.195*** 

(0.000) 

1 

ΔYatırım-ΔDYY → 0.464*** (0.006) -0.227*** 

(0.001) 

1 

Gelişmekte Olan Ülkeler İtibariyle VECM Temelli Granger Nedenselliği 

Değişken Çifti Nedenselliğin Yönü F-İstatistiği 

(ProbF) 

ECt-1 

(ProbEC) 

Gecikme 

Uzunluğu 

ΔTasarruf-ΔYatırım → 2.116** (0.023) -0.175* (0.084) 2 

ΔYatırım-ΔTasarruf - 0.411 (0.554) -0.578 (0.337) 2 

ΔPortföy-ΔTasarruf - 0.367 (0.631) -0.331 (0.597) 3 

ΔTasarruf-ΔPortföy - 0.867 (0.142) 0.113 (0.774) 3 

ΔPortföy-ΔYatırım → 1.372* (0.091) -0.309* (0.062) 2 

ΔYatırım-ΔPortföy - 1.026 (0.304) 0.773 (0.242) 2 

ΔDYY-ΔTasarruf → 1.982* (0.077) -0.116* (0.084) 3 

ΔTasarruf-ΔDYY - 0.221 (0.809) 0.422 (0.537) 3 

ΔDYY-ΔYatırım → 1.867* (0.086) --0.113* (0.079) 1 

ΔYatırım-ΔDYY → 1.971* (0.074) -0.316* (0.054) 1 

Azgelişmiş Ülkeler İtibariyle VECM Temelli Granger Nedenselliği 

Değişken Çifti Nedenselliğin Yönü F-İstatistiği 

(ProbF) 

ECt-1 

(ProbEC) 

Gecikme 

Uzunluğu 

ΔTasarruf-ΔYatırım - 0.313 (0.613) 0.211 (0.945) 2 

ΔYatırım-ΔTasarruf - 0.515 (0.398) -0.440 (0.507) 2 

ΔPortföy-ΔTasarruf - 0.067 (0.930) -0.201 (0.795) 2 

ΔTasarruf-ΔPortföy - 0.667 (0.286) -0.171 (0.696) 2 

ΔPortföy-ΔYatırım - 1.063 (0.121) 0.429 (0.518) 3 

ΔYatırım-ΔPortföy - 0.126 (0.804) -0.098 (0.899) 3 

ΔDYY-ΔTasarruf - 0.455 (0.809) 0.422 (0.603) 2 

ΔTasarruf-ΔDYY - 0.971 (0.116) -0.216 (0.754) 2 

ΔDYY-ΔYatırım → 1.772* (0.071) -0.133* (0.058) 2 

ΔYatırım-ΔDYY → 0.464* (0.069) -0.145* (0.060) 2 

Not: Δ terimi, ilgili değişkene ait fark operatörünü belirtmektedir. Gecikme uzunlukları, maksimum 

sekiz gecikme uzunluğu üzerinden AIC ve SIC kriterleri kullanılarak hesaplanan optimum gecikme 

değerlerini yansıtmaktadır. ***, ** ve * işaretleri ilgili istatistiklerin sırasıyla %1, %5 ve %10 önem 

düzeyinde anlamlı olduğunu yansıtmaktadır. EC terimi, eşbütünleşme denklemlerinden elde edilen 

hata düzeltme mekanizmasını ifade etmektedir.  

Tablo 4’de sunulan Granger nedensellik analiz bulguları, gelişmiş ülkelerde 
tasarruf ve yatırımların karşılıklı güçlendirici etkilere sahip olduğunu ve 
dolayısıyla da yatırımları etkileyen temel mekanizmanın tasarruflar olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, yatırım kapasitesindeki değişim sürecinin 
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tasarrufları etkileyebileceği de gözden kaçırılmamalıdır. Ayrıca, doğrudan ve 
dolaylı yabancı yatırımlardaki değişimlere paralel olarak tasarruf ve yatırımların 
tepki verebileceğini ve yatırımlardaki değişimlerin de ülkeye yönelen doğrudan 
yabancı yatırımları özendirebileceği de gösterilmektedir. Gelişmekte olan 
ülkelerde ise tasarrufların yatırımlara kanalize edilebileceğini gösteren neden-
sellik bulguları, doğrudan ve dolaylı yatırımlar vasıtasıyla tasarruf ve yatırım 
hacminin etkilenebildiğini ve yurtiçi yatırım değişimlerine paralel olarak doğru-
dan yatırım hacminin tepki verebildiğini yansıtmaktadır. Azgelişmiş ülkelerin 
temel probleminin tasarrufların yatırımlara yönlendirilme süreci olabildiğini 
gösteren analiz bulguları, yurtiçi yatırımları tetikleyecek temel unsurun dış 
yatırımları ülkeye yönlendirmek olduğunu göstermekte ve yurtiçi yatırım kapa-
sitesindeki değişimlerle birlikte doğrudan yatırımların etkilendiğini ortaya ko-
ymaktadır. İlaveten, üç ülke grubu itibariyle dikkate alınan değişkenler arasında 
uzun dönemli ilişkilerin elde edilmesine bağlı olarak eşbütünleşme denklem-
lerinden elde edilen hata terimleri nedensellik analizine dâhil edilmiş ve EC 
olarak adlandırılmıştır. Aralarında nedensellik ilişkisi olan değişkenlerin hata 
düzeltme mekanizmalarına ait olan istatistiklerin negatif ve istatistikî bakımdan 
anlamlı olması, ilgili değişkenlerin kendi denge değerlerine yakınsayabilecekle-
rini ve kısa dönemde ortaya çıkabilecek olan dengesizliklerin uzun önemde 
giderilebileceğini ortaya koymuştur. 

Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin belirlenmesini takiben 
çalışmanın bu aşamasında, sabit ve tesadüfî etkili model sonuçları tahmin 
edilmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda uygun panel veri modeline karar 
verilebilmesi için F ve LM testler yapılmıştır. Nedensellik analizinde aralarında 
herhangi bir sebep-sonuç ilişkisi elde edilemeyen değişkenler de bu aşamadan 
sonra yapılacak olan analizlere dâhil edilmiştir. Bu durumun temel sebebi, 
nedensellik bağı yaratamayan değişkenlerin yurtiçi yatırım düzeyi üzerindeki 
etkisini görmek ve nedensellik bulgularını bir anlamda teyit edebilmek isteğin-
den ileri gelmiştir. Bu doğrultuda F ve LM test sonuçları Tablo 5’de sunulmuştur. 
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Tablo 5. F ve LM Test Sonuçları 

Gelişmiş Ülkeler 

Re-

gresyon 

Modelleri 

F Test LM Test Hausman Testi  

(Prob) 

Opti-

mum 

Model 
Test İstatis-

tik 

Test İstatis-

tik 

ΔTasarruf 

ΔYatırım 

FBirim 1.156 LMBirim 0.003 1.782* 

(0.086) 

 

FZaman FZaman 2.135** LMZaman 0.418 

FBirim-Za-

man 

1.343 LMBirim-Za-

man 

3.385*** 

ΔTasarruf 

ΔPortföy 

ΔYatırım 

FBirim 1.229 LMBirim 3.535** 2.533** 

(0.047) 

 

FZaman FZaman 2.328*** LMZaman 0.642 

FBirim-Za-

man 

1.427 LMBirim-Za-

man 

2.201* 

ΔTasarruf 

ΔDYY 

ΔYatırım 

FBirim 1.161 LMBirim 0.007 2.285** 

(0.045) 

 

 

FZaman FZaman 1.872** LMZaman 2.854*** 

FBirim-Za-

man 

1.293 LMBirim-Za-

man 

2.283** 

ΔTasarruf 

ΔPortföy 

ΔDYY 

ΔYatırım 

FBirim 0.736 LMBirim 0.463 1.897* 

(0.091) 

 

FBirim-Za-

man 

FZaman 2.258*** LMZaman 0.026 

FBirim-Za-

man 

1.998* LMBirim-Za-

man 

2.826*** 

ΔTasarruf 

Kriz 

ΔYatırım 

FBirim 1.163 LMBirim 0.981 0.052* 

(0.088) 

 

FBirim-Za-

man 

FZaman 2.283*** LMZaman 0.385 

FBirim-Za-

man 

1.352* LMBirim-Za-

man 

1.999* 

Bütün 

Değişken-

ler 

FBirim 1.229 LMBirim 0.732 1.977* 

(0.072) 

 

FZaman FZaman 2.243*** LMZaman 2.934* 

FBirim-Za-

man 

1.385 LMBirim-Za-

man 

0.898 

Gelişmekte Olan Ülkeler 

Re-

gresyon 

Modelleri 

F Test LM Test Hausman Testi  

(Prob) 

Opti-

mum 

Model 
Test İstatis-

tik 

Test İstatis-

tik 

ΔTasarruf 

ΔYatırım 

FBirim 1.217 LMBirim 0.494 1.965* 

(0.078) 

 

FZaman FZaman 2.513*** LMZaman 0.386 

FBirim-Za-

man 

1.133 LMBirim-Za-

man 

2.451** 

ΔTasarruf 

ΔPortföy 

ΔYatırım 

FBirim 1.113 LMBirim 0.236 1.867 

(0.374) 

 

LM FZaman 1.709* LMZaman 1.227 

FBirim-Za-

man 

1.289 LMBirim-Za-

man 

0.613 

ΔTasarruf 

ΔDYY 

ΔYatırım 

FBirim 1.233 LMBirim 3.234** 2.429** 

(0.031) 

 

F FZaman 1.341 LMZaman 0.486 

FBirim-Za-

man 

1.448 LMBirim-Za-

man 

2.226* 

ΔTasarruf 

ΔPortföy 

ΔDYY 

ΔYatırım 

FBirim 1.174 LMBirim 0.094 0.861 

(0.452) 

 

LM FZaman 2.286*** LMZaman 1.577 

FBirim-Za-

man 

1.374* LMBirim-Za-

man 

0.567 

ΔTasarruf 

Kriz 

ΔYatırım 

FBirim 1.114 LMBirim 0.443 0.079** 

(0.042) 

 

FBirim-Za-

man 

FZaman 2.011** LMZaman 1.922* 

FBirim-Za-

man 

1.914** LMBirim-Za-

man 

0.512 

Bütün 

Değişken-

ler 

FBirim 1.372 LMBirim 1.733* 0.086** 

(0.033) 

 

FZaman FZaman 1.581* LMZaman 0.314 

FBirim-Za-

man 

1.413 LMBirim-Za-

man 

0.537 
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Azgelişmiş Ülkeler 

Re-

gresyon 

Modelleri 

F Test LM Test Hausman Testi  

(Prob) 

Opti-

mum 

Model 
Test İstatis-

tik 

Test İstatis-

tik 

ΔTasarruf 

ΔYatırım 

FBirim 1.135 LMBirim 0.018 0.064** 

(0.046) 

 

FZaman FZaman 1.688* LMZaman 0.076 

FBirim-Za-

man 

1.242 LMBirim-Za-

man 

1.371* 

ΔTasarruf 

ΔPortföy 

ΔYatırım 

FBirim 1.125 LMBirim 0.383 0.886 

(0.311) 

 

LM FZaman 1.524 LMZaman 1.493 

FBirim-Za-

man 

1.223 LMBirim-Za-

man 

0.564 

ΔTasarruf 

ΔDYY 

ΔYatırım 

FBirim 0.763 LMBirim 2.193* 0.438** 

(0.018) 

 

FZaman FZaman 2.119** LMZaman 0.592 

FBirim-Za-

man 

0.846 LMBirim-Za-

man 

1.312 

ΔTasarruf 

ΔPortföy 

ΔDYY 

ΔYatırım 

FBirim 1.194 LMBirim 1.883* 0.688 

(0.430) 

 

LMBirim-

Zaman 

FZaman 1.495 LMZaman 0.503 

FBirim-Za-

man 

1.269 LMBirim-Za-

man 

2.441*** 

ΔTasarruf 

Kriz 

ΔYatırım 

FBirim 1.124 LMBirim 0.554 0.551*** 

(0.001) 

 

FZaman FZaman 1.688* LMZaman 2.113* 

FBirim-Za-

man 

1.357 LMBirim-Za-

man 

1.797 

Bütün 

Değişken-

ler 

FBirim 0.159 LMBirim 0.054 0.956*** 

(0.000) 

 

F FZaman 1.364 LMZaman 3.496* 

FBirim-Za-

man 

0.525 LMBirim-Za-

man 

3.176* 

Not: Δ, fark operatörünü ifade etmektedir. *, ** ve *** işaretleri ilgili istatistiğin sırasıyla %10, %5 

ve %1 önem düzeyinde anlamlı olduğunu yansıtmaktadır. 

Üç farklı ülke grubu itibariyle modelde dikkate alınan değişkenler ile yatırımlar 
arasında nedensellik ilişkilerinin geçerli olması dolayısıyla hazırlanan Tablo 6, 
adı geçen bağımsız değişkenlerin yurtiçi yatırım düzeyi üzerinde yarattığı 
etkilerin büyüklüğünü ve büyüklüklerin istatistiki bakımdan anlamlı olup olma-
dıklarını gösteren ve (12) numaralı regresyon denkleminin çözümünü içeren Ro-
bust Regresyon analiz bulgularını yansıtmaktadır. 
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Tablo 6. Robust Regresyon Analiz Sonuçları 
Gelişmiş Ülkeler 

Bağımsız 

Değişken-

ler 

Tahmin Modelleri 

1 2 3 4 5 6 

Sabit (C) 0.176(0.772) 0.225(0.656) 0.073(0.898) 0.331(0.549) 0.442*(0.092) 0.105(0.887) 

ΔTasarruf 0.696***(0.001) 0.326***(0.000) 0.381**(0.045) 0.287**(0.013) 0.711*(0.064) 0.701*(0.069) 

ΔPortföy  0.119*(0.067)  0.105*(0.066)  0.048(0.777) 

ΔDYY   0.482**(0.022) 0.224**(0.033)  0.331**(0.024) 

Kriz     -0.256***(0.001) -0.391***(0.000) 

ECt-1 -0.533***(0.000) -0.277**(0.031) -0.316*(0.037) -0.117**(0.030) -0.098*(0.071) -0.127**(0.019) 

Uygun 

Model 

F F F F F F 

Birim 

Etkisi 

Hayır Hayır Hayır Evet Evet Hayır 

Zaman 

Etkisi 

Evet Evet Evet Evet Evet Evet 

Tahmin Modellerine İlişkin İstatistikler 

R2 0.674 0.612 0.559 0.535 0.464 0.479 

DW 1.975 2.056 1.883 1.956 2.118 1.947 

F (Prob) 3.297***(0.000) 3.006***(0.000) 2.980***(0.006) 2.996***(0.000) 2.565**(0.029) 2.336**(0.046) 

N 41 41 41 41 41 41 

Gelişmekte Olan Ülkeler 

Bağımsız 

Değişken-

ler 

Tahmin Modelleri 

1 2 3 4 5 6 

Sabit (C) 0.502(0.461) 0.710(0.295) 0.267(0.741) 0.511(0.487) 0.112*(0.086) 0.044(0.937) 

ΔTasarruf 0.498**(0.042) 0.211*(0.063) 0.393**(0.017) 0.266*(0.075) 0.506*(0.092) 0.501*(0.071) 

ΔPortföy  0.049*(0.092)  0.036(0.911)  0.111(0.799) 

ΔDYY   0.222**(0.020) 0.198**(0.043)  0.202**(0.033) 

Kriz     -0.575***(0.002) -0.609***(0.001) 

ECt-1 -0.227*(0.056) -0.119*(0.084) -0.335**(0.041) -0.190*(0.080) -0.047*(0.067) -0.104**(0.048) 

Uygun 

Model 

F LM F LM F F 

Birim 

Etkisi 

Hayır Hayır Hayır Evet Evet Hayır 

Zaman 

Etkisi 

Evet Hayır Evet Evet Evet Evet 

Tahmin Modellerine İlişkin İstatistikler 

R2 0.446 0.410 0.574 0.393 0.403 0.526 

DW 1.888 1.963 2.059 1.809 2.105 2.007 

F (Prob) 2.312**(0.036) 2.113*(0.075) 2.456**(0.016) 2.101*(0.083) 2.112*(0.076) 2.334**(0.029) 

N 67 67 67 67 67 67 

Azgelişmiş Ülkeler 

Bağımsız 

Değişken-

ler 

Tahmin Modelleri 

1 2 3 4 5 6 

Sabit (C) 0.111(0.867) 0.220(0.741) 0.282(0.681) 0.156(0.811) 0.546(0.423) 0.446(0.510) 

ΔTasarruf 0.028*(0.097) -0.014*(0.086) -0.067*(0.074) -0.102*(0.084) -0.103**(0.031) -0.100*(0.079) 

ΔPortföy  0.103(0.883)  0.049(0.889)  0.242(0.661) 

ΔDYY   0.130*(0.051) 0.147*(0.059)  0.092*(0.060) 

Kriz     -0.648***(0.006) -0.706**(0.038) 

ECt-1 -0.048*(0.081) -0.033*(0.097) -0.119*(0.067) -0.112*(0.096) -0.033**(0.023) -0.099*(0.094) 

Uygun 

Model 

F LM F LM F F 

Birim 

Etkisi 

Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Hayır 

Zaman 

Etkisi 

Evet Hayır Evet Evet Evet Hayır 

Tahmin Modellerine İlişkin İstatistikler 

R2 0.397 0.293 0.324 0.391 0.482 0.399 

DW 1.799 1.803 1.867 1.996 2.132 2.161 

F (Prob) 1.991*(0.073) 1.776*(0.091) 1.994*(0.068) 2.002*(0.079) 2.268**(0.037) 2.075*(0.083) 

N 17 17 17 17 17 17 

Not: Model çözümlemeleri için gerekli olan ağırlık fonksiyonunda Bisquare kriteri dikkate 

alınmıştır. Parantez içindeki değerler ilgili katsayıya ait olasılık değerini yansıtmaktadır. ECt-1, hata 

düzeltme mekanizmasına ait olan terimi, Δ ise ilgili değişkene ait fark operatörünü ifade etmektedir. 
*, ** ve *** işaretleri ilgili değişkenin sırasıyla %10, %5 ve %1 önem düzeyinde anlamlı olduğunu 

göstermektedir.    

 

Tablo 6’da sunulan Robust Regresyon analiz sonuçları, kapalı ekonomi 
şartlarında gelişmiş ülkelerde tasarruf birikimlerinin büyük oranlarda yurtiçi 
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yatırımlara kanalize edildiğini, açık ekonomi şartlarına geçildiğinde ise tasarru-
fların daha düşük bir bölümünün yurtiçi yatırımlara yöneldiğini yansıtmaktadır. 
Doğrudan ve dolaylı yatırımlardaki artışların gelişmiş ülke yurtiçi yatırım düzeyi 
üzerinde pozitif yönlü etkiler yarattığının görüldüğü analiz bulguları, gerek dışa 
kapalı ve gerekse dışa açık bir yapılanmada ekonomik ve finansal krizlerin 
yurtiçi yatırımları negatif yönlü etkilediğini ve böylece tasarruf birikimlerinin 
büyük bir oranda yurtiçi yatırımlara yöneldiğini işaret etmektedir. Gelişmiş ülke 
grubu ile paralel eğilimleri sergileyen gelişmekte olan ülkelerde, kriz dönem-
lerinin yurtiçi yatırımlar üzerindeki negatif yönlü etkilerinin daha baskın olduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte, ekonomik ve finansal krizlerin kendini 
gösterdiği dönemlerde ekonominin dışa açık ya da kapalılık durumlarına 
bakılmaksızın tasarrufların yurtiçi yatırımlara yönelme sürecinin baskınlığı her 
iki ülke için de geçerliliğini korumaktadır. İktisadi dezavantajın en büyük olduğu 
azgelişmiş ülkelerde ise kapalı ekonomi durumunda tasarrufların yerli 
yatırımlara yeteri kadar yönlendirilmediği görülmekle birlikte, açık ekonomi 
şartlarında bu ülke grubu için portföy yatırımlarının yerli yatırımlar üzerinde 
hiçbir etkisinin bulunmadığı da gözlenebilmektedir. Dışa açık bir yapılanmada 
doğrudan yabancı yatırımların yurtiçi yatırım düzeyi üzerinde önemsiz de olsa 
pozitif yönlü bir etkisinin olması, tasarrufların yerli yatırımlar üzerindeki negatif 
yönlü etkilerini telafi edebilecek düzeyde olduğunun bir yansıması ni-
teliğindedir. Gerek kapalı ve gerek açık ekonomi şartlarında finansal ve 
ekonomik krizlerden en fazla olumsuz etkilenen grup olan azgelişmiş ülkeler, 
kriz ortamında diğer ülke gruplarından farklı olarak tasarruflarını yatırımlara 
yönlendiremeyen bir yapıya bürünmektedirler. Krizlerin etkilerini en yoğun 
olarak hisseden azgelişmiş ülkelerde, dışa açık iktisadi yapılanma sürecinde 
doğrudan yabancı yatırımların, tasarrufların yerli yatırımlar üzerindeki tahrip-
kâr etkilerini telafi etmekte bile başarısız olduğu da gözden kaçırılmaması gere-
ken bir hususu yansıtmaktadır. 

Diğer taraftan, ilgili değişkenler arasında eşbütünleşik ilişkilerin elde edilmesi 
dolayısıyla modellere hata düzeltme parametresi, EC, eklenmiş ve bu para-
metrenin beklentileri karşılar nitelikte negatif ve istatistikî bakımdan anlamlı 
değerler aldığı saptanmıştır. Bu durum, kısa dönemde ortaya çıkabilecek olan 
makroekonomik dengesizliklerin uzun dönemde giderilebilme ihtimalini ortaya 
çıkarmakla birlikte, özellikle azgelişmiş ülkeler itibariyle katsayıların oldukça 
düşük değerler alması dolayısıyla sürecin çok uzayabileceğini yansıtmaktadır. 
Diğer taraftan, modellerdeki belirlilik katsayılarının orta seviyede bir açıklama 
gücünü yansıtması, modellerin bir bütün olarak istatistikî bakımdan anlamlı 
olmaları ve otokorelasyon problemlerinin ortaya çıkmaması tutarlı sonuçlara 
ulaşıldığının bir kanıtı niteliğindedir. 

5. Sonuç 

Bu çalışmada, Feldstein-Horioka paradoksunun 41’i gelişmiş, 67’si gelişmekte 
olan ve 17’si ise azgelişmiş olmak üzere toplam 125 ülkede geçerli olup olmadığı 
panel Robust Regresyon analiz tekniği yardımıyla 1980-2015 dönemi için 
araştırılmış ve finansal krizlerin paradoks üzerinde etkileri tespit edilmeye 
çalışılmıştır. 
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Analizler kapsamında ilk olarak değişkenlerin durağanlık bilgileri birinci nesil 
birim kök testleri kapsamında irdelenmiş ve her üç ülke grubu itibariyle 
değişkenlerin birinci fark değerlerinde durağan oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 
Durağanlık bilgilerinin elde edilmesini takiben değişkenler arasındaki uzun dö-
nemli ilişkiler irdelenmiş ve dikkate alınan üç ülke grubu itibariyle ilgili 
değişkenler arasında eşbütünleşik, yani uzun dönemli ilişkilerin geçerli olduğu 
tespit edilmiştir. Uzun dönemli ilişkilerin elde edilmesi, değişkenler arasında en 
azından tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin geçerli olma ihtimalini gündeme 
getirmiş ve uygulanan nedensellik analiz sonuçları beklentileri karşılar ni-
telikteki bulguları ortaya koymuştur. Modeller kapsamında dikkate alınan 
bağımsız değişkenlerin yurtiçi yatırım düzeyi üzerinde yarattığı etkilerin 
büyüklüğünü ve büyüklüklerin istatistiki bakımdan anlamlı olup olmadıklarını 
inceleyebilmek için Robust Regresyon analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Genel 
olarak analiz sonuçları, azgelişmiş ülkeler itibariyle kapalı ekonomi şartlarında 
tasarrufların yatırımlara yeteri kadar yönlendirilemediğini, açık ekonomi 
şartlarında ise tasarruf artışlarının yatırımları azaltabileceğini göstererek, para-
doksun geçerli olmadığını ortaya koymuştur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 
kapsamında kapalı ekonomik sistemde tasarruf-yatırım değişkenleri arasında 
güçlü bağlantılar elde edilmiş, açık ekonomi şartlarına geçildiğinde ise güçlü 
bağlantıların ortadan kaybolma eğilimi içerisinde olabileceği gözlenmiştir. 
Bununla birlikte, uluslararası sermaye akışlarının serbest hareketine engel olan 
finansal krizlerin söz konusu olması durumunda tasarrufların yatırımlara 
yönlendirilme eğilimlerinin artabileceği görülmüş ve bu bağlamda Feldstein-Ho-
rioka paradoksunun sadece gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için geçerli 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Özellikle 1980’li yıllardan itibaren büyük bir ivme kazanan ekonomik ve finansal 
küreselleşme hareketleri paralelinde yatırımcıların kârlarını maksimuma 
ulaştırabilecekleri araç çeşitliliği artmış ve finansal deregülasyon süreci ile 
birlikte yatırımların tasarruflara olan duyarlılığı azalma eğilimi içerisine 
girmiştir. Tasarrufların artırılmasından ziyade ihtiyaç duyulan fonların çeşitli 
ekonomik ve finansal politika tedbirleri yardımıyla dış piyasalardan çekilme 
güdüsü bir taraftan yerli yatırımların dış kaynaklarla finanse edilme kapasitesi 
artırmış diğer taraftan da düşük tasarruflar dolayısıyla ülke risklerinin artması 
yönünde eğilimleri beraberinde getirmiştir. Söz konusu bu süreç, yabancı serma-
yenin çekilebilmesi için rekabetçi faiz politikaları yoluyla ülke risklerinin daha 
da artmasına neden olmuş ve dolayısıyla da ekonomilerin sağlam bir temelden 
ziyade kırılgan bir yapıyla donanmasına zemin hazırlamıştır. Gerek finansal ger-
ekse ekonomik krizlere yakalanma sıklığını artıran ve krizlerden çıkabilme sü-
resini uzatan bu süreçlerin önüne geçilebilmesi, yurtiçi yatırımların yabancı 
sermaye aracılığıyla finanse edilme oranının azaltılmasına ve faiz oranlarının 
yerli yatırımları hızlandırabilmek için bir politika tedbiri olarak düşünülmeme-
sine bağlıdır. Yapısal reformların hızlandırılarak üretim politikalarını teşvik 
eden, tasarruf hacmini artıran, artan tasarrufların yatırımcı ve dolayısıyla 
yatırımlara kanalize edilmesine yardımcı olan finansal altyapıyı geliştiren, dış 
borç ve kredilerden ziyade uluslararası piyasalardan uygun ölçekte finansman 
olanaklarını teşvik eden ve ülkeye döviz girişini artırabilecek olan ihracat kapa-
sitesini genişleten uygulamalar büyük bir önem arz etmektedir. Aksi takdirde, 
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ülke risklerinin artmasına yol açan kırılgan bir ekonomik yapılanma süreci cari 
açıkların artmasına yol açabilecek ve riskli ekonomik yapılanma yükselen döviz 
kurlarına eşlik edebilecektir. Enflasyonist eğilimleri hızlandıran ve gelecek dö-
nem beklentilerinin şekillenme sürecini zedeleyen böylesi bir süreç, uzun dö-
nemli makroekonomik hedeflere ulaşılamamasına neden olabilecektir. 
Dolayısıyla, uzun dönemde istikrarlı bir ekonomik trende sahip olabilmek için 
temel iktisadi ve finansal politika tedbirlerinin tasarrufların artırılması yönünde 
olması büyük bir zaruriyet gibi görünmektedir. Bu bağlamda, politika yapıcıların 
tasarrufları artırma çabalarının yanı sıra, ülkede ekonomik istikrarı sağlayıcı 
yasal ve yapısal dönüşümleri, büyük bir titizlikle gerçekleştirmeleri gerektiği 
hayati bir önem taşımaktadır.           
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TEZGAHÜSTÜ HİSSE SENEDİ PİYASALARI VE NASDAQ: TÜRKİYE SERMAYE 
PİYASASI İÇİN ORGANİZE BİR PİYASA ÖNERİSİ 

Öğr. Gör. Numan Özakpınar* 

 

ÖZET 

Küresel rekabetin getirdiği ivme günümüzde sermaye piyasalarına da 
yansımıştır. Sermaye piyasasının dinamosu olan menkul kıymet borsaları,  en 
önemli fonksiyonu olan sürekli pazar oluşturma işlevini bilgisayar ve internet 
sistemlerinden daha çok yararlanarak yerine getirmektedir. Günümüzde fi-
nansal piyasaları gelişmiş ülkelerde menkul kıymet borsalarının yanında, organ-
ize tezgahüstü piyasalar oluşturulmak suretiyle de alternatif piyasa kavramı ön 
plana çıkmıştır. Organize tezgahüstü piyasanın bir prototipi olan NASDAQ, diğer 
ülkelerdeki tezgahüstü piyasalar için menkul kıymetlerin, özellikle hisse senetle-
rinin aracı kuruluşlar arası otomatik kotasyon sistemine dayalı bir mekanizma 
ile alım-satımın gerçekleştirilmesi adına iyi bir örnek teşkil etmiştir.  

Bu çalışmada Dünya’daki bazı organize tezgahüstü piyasa örnekleri ve NASDAQ 
ayrıntılı bir şekilde incelendikten sonra, Türkiye’de NASDAQ benzeri özerk bir 
organize tezgahüstü piyasanın aracı kuruluşların ön ayak olması, SPK ve BIST’in 
de destekleri ile kurulabileceği fikri irdelenmiştir. Türkiye’nin ilk organize hisse 
senedi tezgahüstü piyasa sistemi olacak olan böyle bir mekanizmaya ihtiyaç 
olduğu aşikardır. Dolayısıyla, Türkiye Tezgahüstü Hisse Senedi Piyasası hukuki 
ve teknolojik altyapı ile birlikte zaman geçirilmeden oluşturulmalı tavsiyesinde 
bulunulmaktadır. Çalışmanın sonunda, böyle bir ideal sistemin ön koşulunun da 
aracı kuruluşların bizzat kuruluş ve yapılanmada aktif ve belirleyici rol alması 
gerektiğinin altının çizilmesidir.  

Anahtar kelimeler : Tezgahüstü Piyasa, Hisse Senedi, Nasdaq. 

OVER-THE-COUNTER MARKETS FOR STOCK EXCHANGES AND NASDAQ :  A 
SUGGESTION OF AN ORGANIZED MARKET FOR TURKISH CAPITAL 

MARKET 

Abstract :  

Momentum brought on by today’s global competition has been reflected into 
capital markets.The securities exchanges which are the dynamo of capital mar-
kets fulfill the most important function of creating continuous market by taking 
more advantage of computer and internet systems. Today’s financial markets in 
developed countries in addition to stock exchanges, organised OTC markets by 
means of establishing alternative market concept have come to the foreground. 
The protype of an organised over-the-counter markets is Nasdaq. It has become 
a good example of the trade of stocks which are realised via the automated quo-
tation system among intermediary institutions.  

                                                           
* İstanbul Medipol Üniversitesi, nozakpinar@medipol.edu.tr 
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In this study, The different examples of OTC markets in the World and Nasdaq in 
the USA have been examined in detail. In Turkey, the organised and autonomous 
OTC market like Nasdaq canbe established with the support of SPK and BIST. But 
the only condition should be the autonomy of the system established by Turkish 
Intermediary Association. At the end of the study, the prerequiste of such an ideal 
system must be underlined that  the active amd decicive  role of intermediary 
institutions during establishing this system is very crucial.    

Keywords : Over-the-Counter Market, Stock Exchanges, Nasdaq 

1.GİRİŞ  

Menkul kıymet piyasaları günümüzde borsalar ve tezgahüstü piyasalar olmak 
üzere iki kategoriye ayrılmıştır. Tabiidir ki, menkul kıymet borsaları organize ve 
standart kuralları olan piyasa şeklinde örgütlenirken, tezgahüstü piyasalar or-
ganize olmayan ve standart işleyiş sistem ve kuralları tam belirlenmemiş bir 
şekilde örgütlenmiştir. Borsalar ve tezgahüstü piyasaların sermaye piyasasın-
daki en önemli fonksiyonu, ihraç edilen menkul kıymetler için sürekli bir Pazar 
oluşturmasıdır.  

Dünyada borsalar menkul kıymet alım-satımlarında en büyük ağırlığı taşımakla 
birlikte, tezgahüstü piyasalarda özellikle gelişmiş ülkelerde önemi ve işlem 
hacmi hızlı bir şekilde artan alternatif bir piyasa olarak ortaya çıkmıştır. Özel-
likle, bütün piyasalarda hisse senetleri tezgahüstü piyasaları için ihtiyaç ve talep 
artarken, sermaye piyasalarının tartışmasız lider ülkesi konumunda olan 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)  sermaye piyasasında kurulmuş olan Nasdaq 
Hisse senedi piyasası, organize tezgahüstü piyasanın bir prototipi olarak büyük 
gelişme göstermiştir. Nasdaq, son 40 yılda yaptığı ve geliştirdiği teknoloji 
altyapılı alım satım sistemi sayesinde sadece ABD’de değil, tüm Dünya’da ilgi 
çeken organize bir hisse senetleri piyasası olarak gelişimine devam etmektedir.  

Bu çalışmada, gerek Türkiye gerekse Dünya’da en popüler ve tanınan menkul 
kıymet türü olan hisse senetlerinin, borsalar yanında alternatif bir piyasa olan 
organize bir tezgahüstü piyasada, Nasdaq, neden ve nasıl işlem gördüğü 
irdelenmiştir. Dünyada, ABD dışında Nasdaq gibi organize bir tezgahüstü 
piyasanın varlığından ve ABD borsalarına rakip hale gelmiş olmasından  söz et-
mek çok olası olmasa da , Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkenin Borsa İstan-
bul’a alternatif ve tamamlayıcı bir organize tezgahüstü hisse senedi piyasasına 
ihtiyacının olduğu değerlendirilmesi bu çalışmanın ana temasıdır.  

2. TEZGAHÜSTÜ HİSSE SENEDİ PİYASALARI    

 “Tezgahüstü” terimi günümüz sermaye piyasası literatüründe borsalar dışında 
menkul kıymetlerin alım satımının gerçekleşmesi olarak kullanılmaktadır. Özel-
likle 19.yy.’dan itibaren aracı diye tabir ettiğimiz dealer ve brokerlar kendi port-
föylerinden menkul kıymet alım satım işlemlerini tezgahlar üzerinden 
gerçekleştirmeleri sebebiyle, bu işlemler tezgahüstü işlemler (over-the-counter 
transactions = OTC transactions) olarak adlandırılmıştır (Francis, 1986 : 61). 
Ayrıca tezgahüstü piyasa, borsalardan ayrı ve alternatif olarak menkul 
kıymetlerin işlem görme yolu şeklinde de ifade edilebilir.  
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Tezgahüstü piyasalar ilk bakışta organize olmamış ve düzensiz olarak görünseler 
de, aslında günümüzde bu durum oldukça değişmiştir. Merkezi bir mekanın ol-
maması, coğrafi olarak geniş bir alana yayılması ve müzakereye (negotiation) 
dayalı piyasa yapısından ötürü böyle görünmek ile beraber, ABD Nasdaq 
piyasasının ortaya çıkması tüm algıyı değiştirmiştir. Her ne kadar tezgahüstü 
piyasa, ülkenin değişik yerlerindeki birçok dealer ve broker’ın ofislerinden 
oluşan dev bir aracılar otomasyon sistemi olsa da, menkul kıymet fiyatları en 
rekabetçi şekilde oluşabilmektedir. Aracılar, alıcı ve satıcı fiyat kotasyonu ver-
mek ve fiyat müzakeresi yapmak suretiyle satışı gerçekleştirir. Alım satım fi-
yatlarının arasındaki fark (spread) aracının kazancı olur.  

Buradan da anlaşılacağı üzere tezgahüstü bir piyasanın merkezi bir yere veya 
fiziki bir işlem salonuna ihtiyacı yoktur. Aracılar, coğrafi olarak değişik mekan-
larda olsalar dahi, gelişmiş telekomünikasyon ve bilgisayar hizmetleri sayesinde, 
alıcı satıcı arasında hızlı bir iletişim sağlayarak tıpkı borsalar gibi sürekli 
müzakere piyasası oluşturup etkin olarak çalışabilirler.  

Tezgahüstü piyasada günümüzde tüm menkul kıymetler işlem görebilmektedir. 
Fakat, özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların, kotasyon koşullarını yerine 
getiremeyen hisse senetleri bu piyasalarda işlem görmektedirler. Öte yandan, 
bazı hisse senetleri borsa kotasyon koşullarını karşılayabildiği halde, bilinçli 
olarak  tezgahüstü piyasada işlem görmek isterler. Bunun birincil sebebi ihraççı 
firmaların tezgahüstü piyasanın müzakereci ve çoklu piyasa yapıcı sistemini 
tercih etmesidir (Yalçıner, 1996 : 12).  

Bugün artık tezgahüstü hisse senedi piyasasının, organize ve işlemlerin daha 
hızlı , daha az karmaşık ve daha ucuz bir şekilde gerçekleştiği düşünülür ise, 
prensip olarak şu avantajlarının olduğu görülebilir (Wilmot, 1985 : 39-42) : 

 Tezgahüstü hisse senedi piyasası, bir firmaya geleneksel kaynak bulma 
(banka ve borsa kanalı) yollarından farklı olarak gelişme sürecinin ilk 
yıllarında öz sermayesini kuvvetlendirecek finansman sağlar. 

 Firmalar yeterli aktif büyüklüğüne erişemeden önce dahi bu piyasada hisse 
senetlerini ihraç edebilirler. 

 Bu piyasaya kote olan firmalar borsalardaki kadar kamuoyu ve finans 
medyası tarafından izlenmezler. Böylece kamuoyu ve basından gelecek 
olan baskılar daha az olacaktır. 

 Bu piyasa özel sektörün küçük firmaları için finansal piyasaların katı ku-
rallarına uyum sağlama açısından ideal bir zemin hazırlar. 

 Piyasanın yapısı gereği, aracı kurumlar piyasa yapıcı hisse senetlerinde zo-
runlu portföy tutuyor olmaları ve çift taraflı kotasyon verme zorunlu 
koşulundan ötürü, fiyat istikrarının sağlanması mümkün olacaktır. Ayrıca, 
aşırı fiyat dalgalanmalarının (volatilite) önüne geçilmesi sağlanacaktır.  

 Bu piyasada işlem gören firmaların hisse senetlerine aracılar tarafından 
hem likidite sağlanır hem de Pazar yaratılmış olur. 
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 Son olarak, bu piyasa firmaların finansal prestijini artırarak bankalardan 
daha kolay finansman bulma imkanını sağlar.  

Her ne kadar tezgahüstü hisse senedi piyasasının en önemli dezavantajının, 
yüksek riskli ve spekülatif bir piyasa olması dense de, firmalar açısından banka 
finansmanı ile karşılaştırıldığında finansal risklerin bu piyasada daha minimize 
edildiği gerçeğini gözden kaçırmamak gerekir. Tabiidir ki, firma hisselerinin 
özellikle ilk halka açılmada düşük değerlenme (underpricing) olasılığının olması 
bile organize tezgahüstü hisse senedi piyasasının cazibesini yok etmemektedir.  

3. ABD ORGANİZE HİSSE SENEDİ TEZGAHÜSTÜ PİYASASI : NASDAQ 

Bundan 46 sene önce 1971 yılında kurulan Nasdaq ( National Association of Se-
curities’ Dealers Automated Quotation = Ulusal Menkul Kıymet Aracıları Birliği 
Otomatik Kotasyon) sistemi , bugün sadece hisse senetleri değil diğer menkul 
kıymetlerin de işlem görebildiği global bir elektronik işlem platformudur 
(Nasdaq, 2017 : 1-3).  

Nasdaq, şirketleşme ve halka açılma sürecini tamamlayarak 2017 itibari ile 
piyasa kapitalizasyonu 10 milyar $ olan dev bir tezgahüstü işlem platformu şir-
ketine dönüşmüştür. Nasdaq aynı zamanda işlem aracılığı dışında finansal 
teknoloji üreten ve bunu global ölçekte ihraç eden büyük bir teknoloji devine 
evrilmiştir.  

4.SONUÇ 

Dünya ekonomisinde yaşanan değişimler her geçen yıl hızlanarak artmakta olup 
bu değişim sermaye piyasalarına da yansımıştır. İşte bu hızlı değişime çabuk 
ayak uyduran ülkeler kalkınma ve refah açısından da ileri gitmiştir.  

Türkiye’de henüz organize bir tezgahüstü piyasa sistemi yoktur. Dolayısıyla, ülke 
ne kadar hızlı bir şekilde bu piyasa sistemini oluşturabilirse kalkınma basamak-
larını o kadar hızlı çıkacaktır. 
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TÜRKİYE’NİN KREDİ DERECELNDİRMESİNİN 

SEMİPARAMETRİK LOGİT MODELLERİ İLE OLASILIĞI 

Yrd. Doç. Dr. Tuğba Dayıoğlu Öğr. Gör. Elçin Gülbahar 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; Türkiye için kredi derecelendirme kuruluşları tarafından 
verilen kredi oranlarını etkileyen faktörler ile kredi oranlarının artış ve azalış 
olasılıklarını ekonometrik metotlarla göstermektedir. Ülkelerin kendi kaynak-
larının finansal ekonomik büyüme için yeterli olmadığı durumlarda ülkelerin 
yabancı yatırımlara ihtiyacı vardır. Ülkelerin ekonomilerine yatırım yapıla-
bilmesi için birtakım kriterleri tamamlayabilmiş olmaları gerekmektedir. Bu 
nedenle her bir ülkenin yatırım güvenliği için belirli indikatörlere sahip olması 
beklenir. Kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen kredi oranları, 
ülkeler için önemli bir indikatördür ve gelişme seviyelerini göstermektedir. Bu 
çalışmada Türkiye için 2000-2017 yıllarına ait GSYİH, Cari Denge, Yabancı Dış 
Borçlanma ve Enflasyon oranlarına bakılarak üç büyük kredi derecelendirme ku-
ruluşu; Moody’s, Fitch ve Standard & Poor’s Türkiye için verilen kredi artış ya da 
azalış olasılıklarını ve Semiparametrik Logit Modelleri ile tahmin etmektir.  

Anahtar Kelimeler; Kredi Derecelendirme Kuruluşları, Kredi Skorlama, Semi-
parametrik Logit. 

Abstract 

The aim of this study issued by the credit rating agencies the credit rating for 
Turkey with the factors that affect your credit rates of increase and decrease in 
accordance with the methods of econometrics and illustrates the possibilities for. 
Their financial resources are not sufficient for economic growth of countries in 
cases where countries needs foreign investment. In order to invest in the econo-
mies of countries must be able to complete certain criteria. Therefore, specific 
indicators of each country for the safety of the investment is expected to have. 
Credit ratings issued by credit rating agencies, is an important indicator for the 
countries development levels. In this study, for the years 2000-2017 Turkey GDP, 
current account balance, foreign borrowing and foreign inflation rates by looking 
at the three major credit rating agency; Moody's, Fitch and Standard &Poor’s and 
the semiparametric logit models to estimate the increasing and decreasing prob-
abilities for Turkey given credit for. 

Keywords: Credit Rating Agencies, Credit Scoring, Semiparametric Logit 

1.Giriş 

Kredi derecelendirme, bir kişi, şirket hatta bir ülkenin kredi itibarının belirlen-
mesidir. Kredi derecelendirmesi (Credit rating) en basit tanımıyla borçlunun 
kredi riski hakkında kredi derecelendirme kuruluşları tarafından oluşturulmuş 
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görüşleridir. Standard & Poor’s (S&P) yayınladığı dereceleri “kuruluşun borçlu-
nun finansal yükümlülüğünün tamamını zamanında geri ödeme kapasitesi ve 
istekliliği hakkındaki görüşü” olarak tanımlamaktadır.*Kredi derecelendirme 
faaliyetini Sermaye Piyasası Kurulu da şöyle tanımlamaktadır; İşletmelerin risk 
durumlarını ve ödeyebilirliklerinin veya borçluluğu temsil eden sermaye 
piyasası araçlarının anapara, faiz ve benzeri yükümlülüklerinin vadelerinde 
karşılanabilirliğinin derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve 
adil olarak değerlendirmesi ve sınıflandırması faaliyetidir. 

Kredi derecelendirme kuruluşlarının sağladığı pek çok yarar bulunmaktadır; 
yatırım yapılacak ülke ve şirketler hakkında yatırımcıların yapamayacağı ana-
lizleri yapmak ve bu yolla yatırımcıların düşük maliyetle bilgi edinmelerini sağla-
mak, finansal sistemin gelişmesine ve sermaye piyasalarının daha şeffaf, sağlıklı 
ve istikrarlı olmasına katkı sağlamak, yabancı yatırımcılar için güven ortamı 
yaratarak sermayenin ülkeye girişi için çekim gücü oluşturmak, yüksek kredi 
notu sayesinde ülkenin uluslararası piyasalarda borçlanmak için ödemek zo-
runda olacağı faizi düşürmek gibi faydalar sayılabilir. 

Derecelendirme kuruluşları, belirli ölçüt ve kriterlere dayanarak kişilerin, şir-
ketlerin ve ülkelerin borçlarını geri ödeyebilme kapasitelerini ölçmektedir. 
Günümüzde dünya finans piyasalarında çok sayıda değerlendirme kuruluşu 
faaliyet göstermektedir. Bunlar içerisinde üç büyük yatırım kuruluşu; Moody’s, 
Standard & Poor’s ve Fitch dünyada genel kabul görmüş ve çalışmaları yakından 
izlenmektedir. Fitch 1973’de, Standard & Poor’s 1974’de ve Moody’s 1982’de 
çeşitli sembolleri kullanarak değerlendirme kriterleri oluşturmuşlardır. Bu üç 
büyük derecelendirme kuruluşu farklı ölçüm skalaları kullansalar da skalalarda 
notların mukayesesini mümkün kılacak bir eşdeğerlik söz konusudur. Örneğin 
Moody’s’in Baa1 notu S&P’nin BBB+ ve Fitch’in BBB+ notuna eşdeğerdir. 
Tablo1’den de görüldüğü üzere alınabilecek en yüksek kredi notu AAA (ya da 
Aaa), en düşük not ise D’dir. S&P ve Fitch’de + ve - işaretleri, Moody’s’de 1,2 veya 
3 sayıları geleceğe ilişkin ekonominin görünümü hakkında ipuçları vermektedir.  

Tablo 1’de yatırım yapılabilir seviyenin altında not alan ülkeler, yüksek faiz 
verseler dahi birçok yatırımcı tarafından tercih edilmemekte ve uluslararası 
piyasalardaki mevcut fon arzından yeteri kadar faydalanamamaktadır. Bundan 
dolayıdır ki ülke kredi notu artışı özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik 
büyüme üzerinde olumlu bir etki yapmaktadır.  

 

                                                           
* Standard & Poor’s, Guide to Credit Rating Essentials, 2010. 
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Tablo1: Kredi Derecelendirme Kuruluşları Not Sistemi 

 

Kaynak: S&P, Moody‟s ve Ftich; akt: Karagöl ve Mıhçıokur, 2012:16. 

Kredi derecelendirme kuruluşları kredi notlamasında benzer metodolojiler 
kullanmakla birlikte, birbirlerinden bağımsız faaliyet gösterdiklerinden kredi 
riskine ilişkin görüşlerinde not görünümleri farklı olabilmektedir. Kredi de-
recelendirme kuruluşlarının değerleme kriterlerini üç ana başlık altında ele alır-
sak;, politik ve çevresel göstergeler, ekonomik göstergeler ve ülkelerin küresel 
piyasalardaki dalgalanmalara karşı gösterdiği dayanıklılık yani ülke ekonomis-
inin esnekliğidir. 

Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerleme kriterlerinden politik ve 
çevresel göstergelerin başında siyasi risk unsuru gelmektedir. Ülkenin yönetim 
biçimi, ülkedeki iktidar ve muhalefet partilerine olan güven, hükümetin milli, 
politik ya da devletin yapısındaki bir değişiklik nedeniyle mevcut borçlarını geri 
ödememesi olasılığı, darbe, koalisyon çatışmaları gibi iç karışıklıklar ve isti-
krarsız politikalar politik riski oluşturmaktadır. Politik risk, özellikle yabancı 
yatırımcıların ülkeyi terk etmesine, ülkenin itibar ve maddi kayıp yaşamasına 
neden olmaktadır. Politik riskin ölçülmesi ve değerlendirilmesi oldukça güç olup 
sistematik bir yaklaşım gerektirmektedir.  

Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerleme kriterlerinden bir diğeri 
ekonomik göstergelerdir. Bunlar ülkenin makroekonomik anlamdaki gelişimi ile 
ilgilidir. GSMH, Enflasyon, merkez bankası rezervleri, cari açık, kapasite kullanım 
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oranı, döviz kurları, ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği, gelir dağılımında adalet, fi-
nans sektörünün yapısı ve gelişmişlik düzeyi, fon dağıtımındaki etkinlik ve kredi 
olanakları, kamu sektörünün verimliliği, işgücü piyasasının işleyişi ve esnekliği, 
uzun süreli ve kısa vadeli sermaye hareketleri olarak sayılabilir. 

Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerleme kriterlerinin sonuncusu, 
ülkelerin küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı gösterdiği dayanıklılık 
kriteri; bankacılık sisteminin, uluslararası platformda güven ve mali sağlamlığını 
tanımlayan sermaye yeterliliğidir. Kredi derecelendirmede bankaların sermeye 
yeterliliği oranları önemli bir kriter ve gösterge olmaktadır. Bankalar için yapılan 
bu derecelendirme ülke ekonomisini ve dolaylı olarak da o ülkenin kredi notunu 
etkilemektedir. Yüksek ülke kredi notuna sahip bankalar uluslararası bankacılık 
işlemlerinde daha etkin olmakta, işlem maliyetlerini düşürerek daha yüksek 
karlılık düzeyine ulaşmaktadırlar.  

 Kredi derecelendirme kuruluşlarının güvenilirliliği son yıllarda 
tartışmaya açık hale gelmiştir. Amerika’da 2001 yılında iflas eden Enron, 2002 
yılında iflas eden Worldcom, 2003 yılında İtalya’da iflas eden Parmalat gibi dev 
kuruluşlara iflaslarından çok kısa bir süre önce yüksek notlar verilmesi bu ku-
rumların güvenilirliğini sarsmıştır. Ancak yine de dünyanın birçok ülkesindeki 
yatırımcılar bu kuruluşların değerlendirmelerini dikkate almakta ve yatırım 
kararlarında bu kuruluşların öngörülerinden etkilenmektedirler.  

Kredi değerlendirme kuruluşları, kazançlarını borçlanıcı ülkelerin ya da ku-
ruluşların kendilerini değerlendirmeleri için ödedikleri ücretlerden sağla-
maktadır. Bu durumda değerlendirme kuruluşları, kendilerine ücret ödeyen bor-
çlanıcıları yani müşterilerini değerlendirmek ve hak ettikleri kredi notunu ver-
mekle yükümlüdür ve bir yandan yatırımcılar açısından güvenirliliklerini 
korumaya çalışırken diğer taraftan müşterileri olan ülkeler tarafından daha 
yüksek kredi notu almak için ekonomik ve politik baskılarla karşılaşmaktadırlar. 
Ayrıca, kredi derecelendirme kuruluşları not verme sistemlerinin şeffaf ol-
maması, bazı ülkelere yapılan pozitif ayrımcılık, krizleri önceden görememeleri 
ve öngöremedikleri krizleri sonradan daha da derinleştirmeleri gibi birçok 
eleştiriye maruz kalmaktadırlar (Alexe ve ark., 2003; Balıkçıoğlu, 2013).  

2.Türkiye’nin Kredi Notu Geçmişi 

Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından birisi sermaye yetersizliğidir. 
Gelişmekte olan ülkeler ekonomik büyümelerinin finansmanı için sermaye biri-
kimleri yeterli olmadığından dış finansmana yönelmektedirler .O nedenle 
sermaye hareketlerinin hacimce artışı ve istikrarı gelişmekte olan ülkelerde 
daha da önemli hale gelmektedir.  

Yüksek kar beklentisi olan yabancı yatırımcılar için gelişmiş ülkelerdeki düşük 
faiz oranları gelişmekte olan ülkeleri yatırımlar açısından daha cazip hale 
getirmiştir. Türkiye’de 1980 sonrası gerçekleştirilen finansal liberalizasyon ha-
reketleri ile serbest piyasa prensiplerine dayalı, dışa dönük ekonomi politikaları 
uygulanmaya başlanmış ve yüksek faiz oranları verilerek ülkeye yabancı 
yatırımcı çekilmesi yönünde politikalar uygulanmıştır.  
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Türkiye’nin 1980’li ve 1990’lı yıllardaki düşük cari açık düzeylerinden 2000 
yıllarda yüksek cari açık düzeylerine çıkması, cari açığın finansmanı için dış 
kaynak aramak zorunda olan Türkiye için kredi notunda yapılacak bir artış, 
düşük maliyetli finansman sağlanabilmesi açısından önemlidir. Tasarruf yeter-
sizliği Türkiye’deki cari açık başta olmak üzere pek çok ekonomik sorunun 
kaynağı olarak gösterilmektedir.  

Türkiye’nin kredi notları zaman içinde dalgalı bir seyir izlediği aşağıdaki Tablo 
2’de görülmektedir. Tabloya göre Moody’s Baa3 yatırım yapılabilir notu ile 
başladığı kredi notunu 1994 yılında düşürerek yatırım yapılabilir seviyeden 
spekülatif seviyeye indirmiş, 1997 yılında Türkiye’nin notunu bir basamak daha 
düşürerek B1 seviyesine indirmiş ve 2005 yılına kadar kredi notu B1 seviyesinde 
kalarak görünüm negatif, pozitif ve durağan olmak üzere değişiklik kaydetmiştir. 
2005 yılında kredi notunu bir basamak artırarak 2009 yılına kadar Ba3 se-
viyesine yükseltmiş, 2013 yılında Baa3 yatırım yapılabilir seviyeye yükselen 
kredi notu 2016 yılında Ba1 yatırım yapılabilir seviyenin altına inmiştir. 

S&P’ye bakıldığında 1994 krizinde S&P Türkiye’nin notunu yatırım yapılabilir 
seviyeden BBB spekülatif seviye olan B’ye indirmiş, 2004 yılına kadar aynı se-
viyede kalan kredi notu 2004 yılında BB-‘ye yükselmiştir. 2010 yılında BB se-
viyesine yükselmiş ve görünüm pozitif olarak belirlenmiş, 2013 yılında BB+ 
olarak yükseltilmiş ve 2016 yılında BB’ye indirilmiştir. 

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu 1994 yılında spekülatif seviye olan B olarak be-
lirlemiş, 1995 yılında kredi notu artırılarak BB olarak belirlenmiş ancak 1996 
tekrar B seviyesine indirilmiş, 2000 yılında kredi notu BB- seviyesine yükselmiş, 
2001 yılında tekrar B seviyesine indirmiştir.2012 yılında Türkiye’nin notunu 
yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti.2017 yılında kredi notu BBB- seviyesinden 
BB+ seviyesine indirilerek yatırım yapılamaz düzeyindedir. 

Yabancı yatırımcılar tarafından, yatırım yapılacak ülkenin kredibilitesi sürekli 
takip edilir. Ülke rating notlarının yanında CDS primleri de yabancı yatırımcılar 
için önemli bir göstergedir. CDS (Credit Default Swap) alacaklı bir kurumun 
alacaklarını herhangi bir geri ödenmeme durumuna karşı sigortalanmasıdır. 
Yani bir alacaklının üçüncü bir kişiye belli bir ücret ödeyerek, alacağını garantile-
mektedir. CDS primi adı verilen bu tutar risk algısı ile doğru orantılı bir trend 
izlemektedir. Yani makroekonomik göstergelere ve politik gelişmelere duyarlı 
CDS primleri için, risk algısındaki artış, primleri de yükseltmektedir.  

Türkiye’nin CDS risk primi yıldan yıla değişmekle birlikte, küresel krizin 
yaşandığı 2008 yılında 321, 2010 yılında 167 ve 2017 yılı için 230 civarındadır. 
Türkiye’nin CDS primleri ile kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri not-
lar karşılaştırıldığında çok daha iyi durumda olduğu görülmektedir.  
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Tablo:2 Türkiye’nin Kredi Notu Gelişimi 

 
Kaynak: www.mahfiegilmez.com 

3.Uygulama Ve Yöntem  

Çalışmanın bu bölümünde Fitch, Moody’s ve S&P tarafından ülkelere verilen 
kredi notlarında uygulanan maliye politikalarının ne kadar etkili olduğu incele-
necektir. Bu doğrultuda notları yatırım yapılabilir düzeyde olup olmadığı ve 
kredi notunun arttırma ya da azaltma olasılıklarını Türkiye üzerine bir çalışma 
yapmaktır. Bu analiz için Türkiye’den oluşan  2000-2017 yılları arasındaki 
GSYİH büyüme hızları, enflasyon oranları, işsizlik düzeyleri, cari açıkları, kamu 
gelirleri, kamu giderleri, bütçe dengeleri  kredi derelendirme üzerinde bakılan 
başlıca indikatörler olarak ele alınmıştır. Kredi notlarının belirleyicileri üzerine 
yapılan çalışmalar incelendiğinde daha çok panel veri analizi ve probit ve logit 
modelli analizler gözlenmektedir. Bu doğrultuda çalışmamızda parametrik ve 
nonparametrik logit modelinin birleşimi olan semiparametrik  logit modeli uy-
gulanmaktadır.  

Bu çalışmada semiparametrik logit modeli, uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşlarının ülkeler için verdikleri notlarda değişiklik yapıp yapmama kriter-
lerine yönelik bir model oluşturmak amacıyla kullanılmıştır. Buradan hareketle, 
kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarında ülkelerin hangi ekonomik ve 
mali  göstergelerinin etkili olduğu ve bu etki doğrultusunda daha önce yapmış 
oldukları not değerlendirmelerinde tutarlı olup olmadıkları sorgulanmaktadır.  
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4. Data 

Bu çalışmada kredi derecelendirme kuruluşlarının S&P, Fitch ve Moody’s 2016-
2017 yılları arasında Türkiye için verdiği kredi notları değerlendirmeye 
alınmıştır.  

Bu notların oluşumunda ülkeler için sayısal olarak elde edilebilen büyüme, 
işsizlik, enflasyon, cari açık, kamu gelirleri, kamu giderleri, bütçe açığı ve kamu 
borcunun GSYİH’ ya oranlarındaki değişim oranları ele alınmıştır.  

Ele alınan bu belirleyici indikatörlerde meydana gelen değişmelerin kredi de-
recelendirme notları artış ya da azalışları üzerindeki olasılıkları parametrik ve 
nonparametrik logit modellerinin birleşimi olan Semiparametrik Logit model-
leri ile incelenmiştir. Parametrik ve Semiparametrik logit modelleri 
karşılaştırılarak ele alınan indikatörlerin parametrik mi yoksa nonparametrik 
mi alınması gerektiği bu modellerde görülecektir.  

5. Parametrik Ve Semiparametrik Logit Modelleri  

Semiparametrik logit yaklaşımı için ilk önce parametrk logit ve nonparametrik 
logit kavramı ele alınmıştır. 

5.1. Parametrik Yaklaşım  

Parametrik yaklaşımda çok fazla varsayıma ihtiyaç duyulduğundan dolayı 
sonuçların güvenilirliği de giderek azalmaktadır. Parametrik olmayan yak-
laşımda hiçbir varsayım yapılmamakta fakat açıklayıcı değişken sayısının fazla 
olması durumunda model tahmini zorlaşmaktadır. 

Parametrik logit modellerinde Y’nin iki düzeyli bir değişken olması durumunda, 
X açıklayıcı değişkenlere bağlı olarak koşullu ortalama fonksiyonu yazıldığında, 
bir olasılık [P (.)] ifadesine ulaşılır. Sözkonusu parametrik  logit modeli , 

E(Y/ X = x) = P[Y = 1X = x] = F(XTβ+ε)                                                                 (5.1.1) 

Olarak ele alınmaktadır. 

X, açıklayıcı değişkenler vektörünü; β , açıklayıcı değişkenler ile ilgili para-
metreler vektörünü; T, transpozu; ε, hata terimini ve G, hata teriminin dağılım 
fonksiyonunu göstermektedir. 

Model tahmini için üç temel yaklaşım vardır. Bunlar, parametrik, parametrik 
olmayan ve yarı parametrik yaklaşımlardır. 

Parametrik yaklaşım tümüyle varsayımlara dayalıdır. Eşitlik (1)’de, F bilinen bir 
fonksiyon olup ve X açıklayıcı değişkenler arasındaki fonksiyonel yapının da XTβ 
biçiminde doğrusal olduğu ve β parametrelerinin sonlu sayıda olduğu var-
sayılmaktadır. 

Parametrik olmayan yaklaşımda, Eşitlik (1)’de, F  hata dağılımı ile ilgili herhangi 
bir varsayım 

yapılmamakta, β parametreler vektöründen bahsedilmemekte ve açıklayıcı 
değişkenler arasındaki fonksiyonel yapı da bilinmemektedir. Hiçbir varsayım 
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gerektirmediğinden dolayı bu yaklaşımın uygulamalarda daha fazla tercih 
edilmesi birçok problem ile karşılaşılmasından dolayı nadiren kullanılmaktadır. 
Bu yapıdaki en büyük sorun  açıklayıcı değişken sayısının fazla olması duru-
munda tahmin ve yorumlamada güçlük çekilmesidir. Bu soruna,  Dimensiality 
Curse yani “Boyutluluk Sorunu” olarak adlandırılmaktadır .* 

F dağılım fonksiyonu ile ilgili herhangi bir bilgi yoksa  ve dağılım varsayımı yapıl-
madan açıklayıcı değişkenler arasındaki fonksiyonel yapı doğrusal var-
sayıldığında, başka hiçbir varsayım gerektirmeyen semiparametrik yöntemler 
kullanılmaktadır.† 

Bu çalışmada sözkonusu parametrik ve semiparametrik logit modeli ile kredi 
derecelendirme kuruluşlarının kredi puanlarında değişiklik olup olmayacağının 
olasılıkları Türkiye için incelenmiştir. 

5.2. Semiparametrik Yaklaşım 

Parametrik yaklaşımda belirli varsayımların yerine gelmesi gerektiren yak-
laşımdır ayrıca Parametrik olmayan yaklaşımda ise hiçbir varsayım yapıl-
mamakta fakat açıklayıcı değişken sayısının fazla olması durumunda model tah-
mini zorlaşmaktadır. Bu iki durumun dezavatajını ortadan kaldırabilmek 
amacıyla semiparametrik yaklaşım ele alınmıştır. 

 Yarı parametrik yaklaşım, parametrik veparametrik olmayan yaklaşım arasında 
bir orta yol bulmayı amaçlamaktadır.‡   

  Semiparametrik yaklaşımda, açıklayıcı değişkenler arasındaki fonksiyonel 
yapının parametrik yaklaşımda olduğu gibi XTβ biçiminde doğrusal olduğu ve 
bilinmemesi durumunda “g” ile gösterilen hata dağılımı G’nin, modelden tahmin 
edildiği varsayılmaktadır. 

Yarı parametrik Logit modeli, 

E(Y /X = x) = P[Y = 1X = x]= g(𝑋𝑇β)                                                                        (5.2.1) 

Şeklinde gösterilmektedir. 𝑋𝑇β doğrusal indeks varsayımından dolayı para-
metrik modelin bir özelliğini gösterirken ve bilinmeyen “g” bilinmeyen hata 
dağılımını göstermektedir.  

Semiparametrik model tahmini iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada uygun 
bir yarı parametrik yöntem ile β parametreler vektörü tahmin edilmekte (�̂� ) ve 
her bir gözlem için 𝑋𝑇β değerleri hesaplanmakta, ikinci aşamada ise bağımlı 
değişken Y’nin 𝑋𝑇β üzerine parametrik olmayan regresyonu uygulanarak 
gözlemlerin bağımlı değişkende “1” olarak kodlanan düzeye ait olma olasılıkları 
tahmin edilmektedir. 

                                                           
*J. L.Horowitz, (1998), Semiparametric Methods in Econometrics, Springer-Verlag, New York. 
† W. Hardle, M. Müller, S. Sperlich, A. Werwatz, (2004), Nonparametric and Semiparametric Models, 
Springer-Verlag, New York. 
‡ I. Proença, A. Werwatz, (1994), Comparing Parametric and Semiparametric Binary Response Models, 
Sonderforschungsbereich, Humboldt Universitaet, Berlin. 
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�̂�parametre tahminleri, parametrik yaklaşımda En Çok Olabilirlik Tahmin Edi-
cisi  ile; yarı parametrik yaklaşımda ise açıklayıcı değişkenlerin karma (kesikli-
sürekli) olması durumunda Klein ve 

Spady (KS) (1993) tarafından geliştirilen Semiparametrik En Çok Olabilirlik Tah-
min Edicisi ile elde edilmektedir. 

5.3.Parametrik ve Semiparametrik Logit Modelinde Parametre Tahminleri  

Logit modellerinde sözkonusu parametre değerlerinin negatif ya da pozitif ol-
ması durumuna göre yorumları yapılmatadır. Pozitif parametre katsayısı olayın 
gerçekleşme olasılığında artış sözkonusu iken negatif olması ise olayın 
gerçekleşme olasılığının azalacağını göstermektedir. Parametrik Logit model-
lerinde olduğu gibi Semiparametrik logit modellerinde de odds oranlarından 
yararlanılmaktadır. 

5.3.1 . Odds Oranları  

Parametrik lojistik regresyon analizinde olduğu gibi yarı parametrik alter-
natifinde de odds oranları yorumlanabilmektedir.  Odds oranı, değişkenlerin ref-
erans düzeylerine oranla diğer düzeylerinin varlığında, bağımlı değişkende “1” 
olarak kodlanan ( kredi notunda değişiklik var  ) düzeyin ortaya çıkması ihtima-
lini vermektedir.  

Yarı parametrik modelde parametre tahminleri ve odds oranlarının yorumu par-
ametrik alternatifinden farklı değildir. Buradaki amaç, doğru istatistiksel modeli 
kurabilmek, doğru tahminleri yorumlayabilmek ve bu modelin uygulanabil-
irliğini göstermektir.  

6. Veri ve Uygulama Yöntemi 

Bu çalışmada  Standart&Poor’s ,Moodys ,Fitch kredi derecelendirme ku-
ruluşlarının Türkiye için kredi oranlarındaki artış ya da azalış  değişme olup ol-
mama olasılıklarını sözkonusu ülkelerin kredi notlarını etkilyen başlıca indi-
katörleri  olan Gayri safi Milli Hasıla, Cari Açık, Yurt Dışı Borçlama , Enflasyon 
gibi başlıca bağımsız değişkenleri ele alarak bağımlı değişkeni kredi ku-
ruluşunun kredi değiştirme olasılığını parametrik ve semiparametrik Logit mod-
elleri ile 2016-2017 yılları arasında ele alarak olasılıklarını bulmaktır.    

Bu çalışmada biz kredi kuruluşlarının notlarında değişme olup olmama olasılığı 
parametrik logit ve semiparametrik logit modelinde bağımlı değişken olarak ele 
alınmıştır. Kredi notlarında değişme ‘ 1’ ve değişme olmaması ‘0’ olarak ko-
dlanarak oluşturulmuştur. Bu modelleri kullanarak S&P, Fitch ve Moody’s kredi 
derecelendirme kuruluşlarının ülkelere verdikleri kredi notlarının değişme 
olasılığını bulabiliriz. 

Tablo 1 değişkenleri ve açıklamalarını göstermekte olup değişkenlerin kısa isim-
leri ve tanımlaması yer almaktadır. Bazı değişkenler sürekli değişken kategoris-
inde olup  bağımlı değişken olan sözkonusu kuruluşların kredi dereceleri kukla 
değişken olarak elde edilmiştir. Bağımlı değişkenler kredi derecelendirmede 
değişiklik vardır ya da değişiklik yoktur şeklinde kodlanmıştır.  
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Kredi değişimi Standart&Poors için kredi koşulunda finansal sorumluluklar için 
tam kapasiteye sahiptir fakat ekonomik pozisyonlardan etkilenmekte olup olma-
dığını göstermektedir. Moody’s  yüksek kalite yatırım yapılabilir düzeydedir ya 
da yatırım riski vardır şeklinde yorumlama n yapmaktadır. Fitch oranlaması 
yüksek kalite finansal tam bağlılık veya varsayılan risk durumu olarak kredi de-
recelendirmesini açıklar. Diğer bağımsız değişkenler ise Gayri Safi Milli Hasıla, 
Enflasyon Oranları, Cari Denge, Yabancı  Dış Borçlanma verilerinin Gayri Safi 
Yurt İçi Hasıla oranlanarak değişim oranları ele alınmıştır.  

Tablo 3. Açıklayıcı Değişkenler 

7.Deneysel Sonuçlar  

Bu çalışmada büyüme oranı, enflasyon, cari denge ,yabancı dış borçlanmanın 
GSYİH ‘ya oranlanmasıyla değişim oranları ele alınarak  kredi kuruluşlarının ayrı 
ayrı kredi oranlarında değişiklik yapma olasılıkları parametrik ve semipara-
metrik logit modelleri ile ele alınmıştır.  

Tablo 4 bize parametrik logit ve semiparametrik logit modellerini sözkonusu 
açıklayıcı değişkenleri nonparametrik şekilde ele alarak modele konulmasıyla 
elde edilen  semiparametrik model katsayılarını göstermektedir. Tüm katsayılar 
istatiksel olarak %1 düzeyinde anlamlıdır. Tablo 2 Moody’s in kredi de-
recelendirme olasılıklarına ait modelleri içerir. Model I parametrik logit modeli 
olup tüm katsayılar istatiksel olarak anlamlıdır. Model II,III,IV,V,VI semipara-
metrik logit modelleridir. Model II’de de tüm katsayılar anlamlıdır ve 
GDP,FB,CAB,INF değişkenleri hep birlikte nonparametrik olarak ele alınmıştır. 
Model III ,IV ,V ‘de  enflasyon/GSYİH değişkeni anlamsızdır bu nedenle 
katsayıları modele katılmamıştır.Model IV’de ise sadece enflasyon/gsyih ‘nın 
nonparametrik alındığı semiparametrik logit modeli anlamsız çıktığı için 
katsayılar yorumlanamaz. 

Tablo 4’nin amacı Moody’s için kredi derecelendirme olasılığında meydana gelen 
artış ya da azalış olasılığını en iyi gösteren parametrik ya da semiparametrik logit 
modelini ele almaktır. Burada en iyi model Cari denge/GSYİH ‘nın nonparametrik 
olarak alındığı semiparametrik logit modeli en iyi modeldir. Bunu belirlemek için 
bazı kriter olarak en iyi  maksimum 𝑅2,Adj 𝑅2 ,parametrik ve nonparametrik F 
değeri ,minimum kalıntı sapmasını veren model en iyi model olarak ele alınır. Bu 
durumda en iyi model en yüksek 𝑅2(0.7801), Adj𝑅2(0.8819) ,parametrik F 

Bağımlı Değişkenler  Değişkenler  Tanımlanması  

S&P Kredi Notu  YSP  Değişiklik yok=0 Değişiklik var =1  

Fitch Kredi Notu YF  Değişiklik yok=0 Değişiklik var =1 

Moody's Credit Notes  YM  Değişiklik yok=0 Değişiklik var =1 

Bağımsız Değişkenler      

Büyüme/GSYİH değişim oranı GDP    

Dış Borçlanma/GSYİH  değişim 
oranı 

FB    

Enflasyon oranları/GSYİH değişim 
oranı 

IR    

Cari Denge /GSYİH değişim oranı  CAB    
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(130.15) ve nonparametrik F(162.0221) değerlerine sahip olan, minimum 
kalıntı sapması (62.9978) olan Büyüme/GSYİH’nın nonparametrik olarak ele 
alındığı semiparametrik logit modeli (model VI) en iyi olasılık değişimini 
gösteren model olacaktır. 

Bu modelde GDP ‘de meydana gelen 1 birimlik artış Moody’s in kredi de-
recelendirmesinde değişiklik oranınında 8.22 birimlik artışa neden olacaktır. 
Ayrıca enflasyon/gsyih oranında meydana gelen 1 br lik artış sözkonusu 
olduğunda kredi değişim oranında oranında azalış sözkonudur. Cari 
denge/GSYİH oranında  meyedana gelen 1 birimlik artış kredi değiştirme 
olasılığını artış oranında olacaktır.Dış borçlanmada meydana gelen bir artış 
kredi değişim olasılığını artıracaktır. Cari denge/gsyih da meydana gelen bir bi-
rimlik artış sözkonusu olduğunda kredi değişim olasılığında artış yaratacaktır.  

Table 4.Parametrik ve Semiparametrik Regresyon Modelleri (Moody’s) 
 
  

Değişkenler  

Model I 
Paramet-
ric Logit  

Model II  
Semiparametric 
Logit 
(GDP,FB,CAB,INF) 
Nonparametric)  

  

Model III  
 Semipara-

metric 
Logit(GDP  

Nonparamet-
ric)  

  

Model IV  
SemiparametricLo-
git  
(FB Nonparamet-
ric)  

Model  V  
Semiparamet-

ric logit  
(INF Nonppa-
raetric) 

Model VI  
Semiparametric Logit  
(CAB Nonparametric)  

 
    

Katsayılart (standart hata)   

GDP 7.2217 
 (3.2177)  

6.1277 
(1.1633)  

7.2802  
(5.8292)  

4.1266 
(2.3367) 

-  8.2213 
(0.0042)* 

INF         
4.7642   
(1.0078)  

3.4623 
( 0.6744)  

-   -  -3.4577 
(1.7463)* 

FB (Dış Bor-
çlanma) 

6.3318 
(2.0011)  

4.1209 
(1.2265)  

4.4465 
(1.6709)  

3.5644 
(0.3409) 

-  4.4218 
(1.7432)* 

CAB 
(Cari Denge) 

-1.3356  
(0.0009)  

           -1.0822 
(0.0042)  

-3.1255 
(1.0092)  

-2.5606 
(1.0052) 

-  1.4233 
(0.3116) 

  Sabit  -1.8223  
(0.0066)  

6.2355 
(5.1288)  

1.7844 
(0.00075)  

1.6711 
(0.3256) 

-  1.4523 
(0.2219) 

R2  
  

0.01322  
  

0.2245 0.4589 0.6512 -  0.7801 

Adj R2  58.5713 63.1120 0.7133 0.7803 -  0.8819 

F(parametrik)  38.1255 
  

127.528 112.3312 136.5621 -  139.1543 

F(nonpara-
metrik) 

  -  154.213 131.5612 148.2376 -  161.0221 

Kalıntı Sapması  77.4599 101.896  82.1886 72.1455 -  62.9978 

Not: Kalın (bold) sayılar semiparametrik logit modelinde düzgünleştirme para-
metresini tanımlar.Tüm katsayılar %1 anlamlılık seviyesinde istatiksel olarak 
anlamlıdır. 

Bu durumda biz parametrik logit modeline bakarsak yanlış fikirler elde ede-
biliriz. Bu nedenle değişkenlerin parametrik ya da nonparametrik alınması ger-
ekliliği semiparametrik logit modellerinin elde edilen sonuçlarda daha doğru ve 
hassas bilgi vereceğini kanıtlamaktadır. Bu durumda semiparametrik logit mod-
elde sadece Cari denge/Gsyih oranının nonparametrik olarak ele alınması ger-
ekliliği daha anlamlı sonuca varmanın nedeni olarak Tablo 4 de görülmektedir. 
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Tablo 5’e baktığımızda ise sözkonusu Standart &Poor’sa ait parametrik ve sem-
iparametrik logit modelleri sonuçları görülmektedir. Enflasyonun sadece non-
parametrik alındığı semiparametrik logit modeli hariç tüm modeller anlamlıdır. 
Standart& Poors için tahmin edilen parametrik ve semiparametrik logit model-
lerine baktığımızda Cari Denge/Gsyih değerinin nonparametrik alınması gerek-
tiği ve en iyi modelin de bu değişkenin nonparametrik alındığı semiparametrik 
logit modelinin Standart & Poors ‘un kredi derecelendirmesini en iyi açıkladığı 
görülmektedir. 

Parametrik logit modelinin 𝑅2 ve Adj 𝑅 2(0.2245 ,0.3145), model II ‘nin 𝑅2 ve 
Adj𝑅2 (0.6523, 0.6021)  ,model VI ‘in 𝑅2 ve Adj𝑅 2(0.7718, 0.8144) olarak 
hesaplanmıştır. Bu durumda CAB’nin yani Cari Denge /Gsyih oranının nonpara-
metrik olduğu semiparametrik logit modeli maksimum değerlere sahip olup ve 
minimum kalıntı sapmasına (70.2375) sahip olan model kredi değiştirme 
olasılığını en iyi gösteren modeldir.  

Table-5. Parametrik ve Semiparametrik Regresyon Modelleri (Standart&Poors) 

 

Not: Kalın (bold) sayılar semiparametrik logit modelinde düzgünleştirme parametresini tanımlar. Tüm 
katsayılar  %1 anlamlılık seviyesinde istatiksel olarak anlamlıdır. 

Tablo 6 ise bize Fitch için parametrik ve semiparametrik logit modellerini 
göstermektedir. Model II büyüme , yabancı borçlanma cari dengenin Gsyih ‘ya 
oranlarının hep birlikte nonparametrik olarak ele alındığı semiparametrik logit 
modelini gösterir. Enflasyon değişkeni model I,II,III için anlamlı olmadığı için 
modellerde yer verilmemiştir. Büyüme değişkeni ise sadece V. Modelde anlamlı 
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çıkmadığı için modele katılmamıştır. IV. Modelde ise Cari denge değişkeni an-
lamlı çıkmamıştır. Fitch için en iyi model olarak tanımlanan model Büyüme 
/gsyih oranının (GDP) nonparametrik olarak alındığı model III semiparametrik 
logit modeli en iyi modeldir. Maksimum R2(0,8533,0,9211) ,anlamlı yüksek par-
ametrik ve nonparametrik F istatistiği (173,66,312,990), minimum kalıntı sap-
ması (60.2355) olan modeldir. 

Tablo-6 Parametrik ve Semiparametrik Regresyon Modelleri (Fitch) 

 
 

Değişkenler 

Model I 
Parametric 

Logit 

Model II 
Semiparametric 

Logit 
(GDP,FB,CAB) 

Nonparametric) 
 

Model III 
Semiparametric 

Logit(GDP 
Nonparametric) 

 

Model IV 
SemiparametricLogit 
(FB Nonparametric) 

Model  V 
Semiparametric 

logit 
(INF 

Nonpparaetric) 

Model VI 
Semiparametric 

Logit 
(CAB 

Nonparametric) 
 

Katsayılar (standart hata)  

GDP(GSMH) 
-1.0098 

(0.0012) 
-1.5589 

(0.0023) 
-1.6678 

(0.0023) 
-2.1134 
(0.0023) 

- 
2.1566 

(0.0045) 

INF (Enflasyon) - - - 
2.6655 

(0.0023) 
3.5466 

(0.0540) 
3.4566 

(0.0028) 

FB (Dış 
Borçlanma) 

-3.2119 
(0.0121) 

-5.3455 
(0.0033) 

-4.2278 
(0.0033) 

-7.2255 
(0.0021) 

-4.1233 
(0.0022) 

-2.4566 
(0.2377) 

CAB 
(Cari Denge) 

1.1877 
(0.0016) 

1.8845 
(0.0067) 

2.7756 
(0.0045) 

- 
3.1277 

(0.0121) 
1.3367 

(0.0004) 

Sabit - - - - - - 

R2 0.0218 0.7918 0.8812 0.5643 0.7733 0.8533 

Adj R2 0.0321 0.8312 0.9123 0.59.456 0.7918 0.9211 

F(parametrik) 79.122 178.331 134.667 101.228 98.168 102.5578 

F(nonparametrik) - 211.99 223.900 132.445 133.678 211.543 

Kalıntı Sapması 79.1266 65.901 56.955 71.6654 68.3321 60.3342 

Ele alınan modellerde  semiparametrik logit modellerinin katsayıları parametrik 
logit modellerindeki odds oranları gibi hesaplanmaktadır. Odds oranları bağımlı 
değişkende ‘1’ olarak kodlanan değerin olasılığını bize vermektedir. Odds oran-
ları sadece sürekli değişkenler için farklı düzenlenmektedir. Sözkonusu sürekli 
değişken durumunda bir kota konularak bu kotaya göre sürekli değişken kesikli 
değişken haline getirilerek hesaplanır. 

Semiparametrik logit modelinde en iyi performansı gösteren model Cari 
Denge/Gsyih oranının nonparametrik alındığı modeller ön planda olduğu görül-
müştür. Açıklayıcı değişkenler sürekli değişkenler olup olasılık değişimini açıkla-
mak için elimizde bir kota değeri bulunmadığından dolayı ele alınmamıştır. 

Tablo 4’de Moody’s için en iyi semiparametrik logit modeli  model VI olup CAB 
‘nin nonparametrik alındığı semiparametrik logit modelidir. İstatiksel olarak an-
lamlı katsayılara baktığımızda GDP değişkeni (Büyüme/gsyih)  katsayısı 
(8.2213)  1 birimlik GDP de meydana gelen değişmenin  Moody’s in kredi değişim 
olasılığını 8.22 birim artıracağını göstermektedir. Enflasyon katsayısı INF ‘nin  (-
3.4577) 1 birimlik değişme sonucu  3.45 birim kredi değişim olasılığında düşüş 
olacaktır. Yabancı dış borçlanma katsayısı  (4.4218) olup Dış borçlanma/Gsyih 
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oranında meydana gelen 1 birimlik değişme sonucu kredi değişim olasılığını 4.42 
birim artıracağını göstermektedir. CAB katsayısı (1.4233) ise Cari denge/gsyih 
oranında meydana gelen 1 bierimlik değişimin Moody’s in Türkiye için kredi 
değişim olasılığını 1.42 birim artıracağını göstermektedir.  

Tablo 5 ise Standart &Poors için en iyi modelin CAB’nin yani caridenge /gsyih 
nın nonparametrik alındığı semiparametrik logit modelidir. Katsayılarına bak-
tığımızda  GDP katsayısı (2.1888) meydana gelen 1 birimlik değişim sonucu kredi 
değişim olasılığını 2.18 birim artış sözkonusu olduğu görülmüştür. INF katsayısı 
(2.5543) ise meydana gelen 1 birimlik değişim sonucu kredi değişim olasılığını 
2.55 birim artıracağını göstermektedir. FB değişkeni katsayısı(-2.5568) ise dış 
borçlanma/gsyih oranında meydana gelen 1 birimlik değişim sonucu kredi 
değişim oranında 2.55 birim azalış sözkonusu olmuştur. CAB değişkeni katsayısı 
(1.3477) ise meydana gelen 1 birimlik değişimin kredi değişim oranını 1.34 bi-
rim artıracağını göstermektedir. Tablo 6 ‘de en iyi modelin Fitch için model III 
olup GDP ‘nin nonparametrik olarak ele alındığı semiparametrik logit modelidir. 
Bu modelin katsayılarına baktığımızda GDP katsayısı (-1.5589) olup  GDP/Gsyih 
oranında meydana gelen 1 birimlik değişimin Fitch ‘in Türkiye kredi değişim 
olasılığında 1.55 birim azalışı  göstermektedir. FB değişkeni katsayısı (-5.3455) 
1 birim değişim sonucu kredi değişim olasılığını 5.34 birim azalttığını 
göstermiştir. Enflasyon değişkeni anlamlı çıkmadığı için modelde yer almaktadır. 
CAD değişkeni katsayısı (1.8845)  ise Cari denge/Gsyih oranında 1 birim değişim 
sonucu Fitch’in Türkiye üzerine kredi değişim olasılığını 1.88 birim artıracağını 
göstermektedir. 

8. Sonuç 

Türkiye’nin kredi derecelendirilmesinde kredi kuruluşlarının dikkat ettiği hu-
suslar arasında ekonomisindeki dengelerin olumlu yönde gerçekleşip 
gerçekleşmediği önemli bir faktör olarak yer almaktadır. Moody’se baktığımızda 
özellikle cari dengelerde meydana gelen değişimin değişimi üzerinde etkisi mod-
ellerde görülmüştür. Bu durumda 2016 son aylarında durağan şeklinde olan 
kredi notu Baa3 iken  sözkonusu ele aldığımız modelde değişim olasılığının artışı 
olacağı yönündeki etkisi notunun 2017 ilk ayında Ba1 yani yatırım yapılamaz 
olarak değişmiştir. Standart &Poors’a baktığımızda ise 2016’nın son ayları Tü-
rkiye  için BB kredi notu ile yani yatırım yapılamaz şeklinde olmuştur. Kredi se-
viyesi 2016 Kasımda durağandan negatife çekmiştir. Sözkonusu 2017 ocak 
ayında Türkiye kredi notunu korurken Türkiye’nin not görünümünü durağan-
dan negatife indirerek BB seviyesinde tutup merkez bankası para politikasında 
yeterli olmadığı düşüncesinde olduğundan uyarı yapıp seviyeyi durağandan 
negatife indirmiştir. Standart& Poors için yapılan modelde de kredi değişim 
olasılığında  Cari Dengenin ve Yabancı Dış Borçlanmaların etkili olduğu görül-
müştür. Fitch ise daha çok Büyüme üzerinde kredi notunun etkili olacağını elde 
ettiğimiz modelde göstermiştir. Bu durumda  Fitch 2016 son aylarında  temmuz 
,eylül aylarında  yatırım yapılabilir seviyesinde olan BBB- notunu 2017 yılında 
ise negatiften  durağana BB+ olarak çekmiştir. Bu durumda yatırım yapılabilir 
ülke notu geri çekilmiştir. Fitch daha çok büyüme oranlarının baş indikatör ol-
ması yönünde modelimizde sinyalini vermiştir ve sözkonusu oranların istenilen 
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düzeyde olmadığı görülmüş ve bu durum genel dengeleri olumsuz yönde 
etkilediğinden Türkiye için kredi değişim olasılıklarının büyüme oranından çok 
cari denge durumunun baş indikatör olduğu ve kredi değişim olasılığını 
artırdığını ve modellerimizde bu değişkenin tüm kredi derecelendirme ku-
ruluşları için yapılan modellerde nonparametrik olarak ele alınması gerektiği 
açıkça görülmektedir. 
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BANKALAR ARASI REKABET DÜZEYİNİN REEL SEKTÖR FİRMALARI 
ÜZERİNE ETKİSİ 

*Yrd.Doç.Dr. Özlem ÖZTÜRK ÇETENAK  †Mine IŞIK 

ÖZET 

1980’li yıllardan itibaren hız kazanan küreselleşme sürecinin bir sonucu olarak 
yaşanan finansal krizlerin hızla ülkeler arasında yayılması, finansal sistemin kü-
resel düzeyde sağlamlığının ve istikrarının sağlanması amacıyla uluslararası fi-
nans sisteminin temelini oluşturacak olan yapısal standartların belirlenmesi ve 
hazırlanmasına yönelik çalışmalarla hız kazanmıştır. Dünya’da finansal piyasalar 
sektör bazında değerlendirildiğinde, ülkelerin büyümeleri ile doğru orantılı ola-
rak finans kuruluşları büyüme göstermiş, gerilemeleri ile de finans kuruluşları 
küçülmüştür. Yine gerek küresel boyutta gerekse ülkeler bazında yaşanan eko-
nomik krizlerin yönetiminde finans kuruluşları etkin rol oynamışlardır.  

Finansal sistem içerisinde yaşanan küreselleşme ve serbestleşme bankacılık sek-
töründe rekabetin temel unsurlarındandır. Dolayısıyla bankalar, finansal sistem 
içerisinde fon aktarımındaki aracılık rolü nedeniyle reel sektör firmalarının ya-
tırım kararları ve büyüme hedefleri üzerinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu 
çalışmada seçilen ülke grubu için finans piyasalarında yaşanan gelişmelerini in-
celemek adına bankalar arası rekabet düzeyinin reel sektör firmaları üzerine et-
kisi 1994-2014 yılları arasını kapsayan dönem itibariyle incelenmiştir. Yapılacak 
analizlerde bankaların rekabet düzeyini temsilen Lerner’in ortaya koyduğu, oli-
gopol rekabet modellerinin nispi marj ile piyasanın yapısal ve rekabetçi koşulları 
arasındaki denge ilişkisini tanımlayan Lerner Endeksi ve Beş Büyük Bankanın 
Piyasa Oranı diğer taraftan bu piyasadaki rekabetin reel sektör firmaları üzerine 
etkisini ölçmek amacıyla ise özel sektöre açılan krediler değişkeninden yararla-
nılmıştır. Analiz sonucunda kurulan Model 1'de bağımsız değişkenlerden Lerner 
Endeksi ve Ticari Banka Borç Verme Oranı değişkenlerinin bağımlı değişken ile 
aralarındaki ilişkinin anlamlı fakat negatif yönlü olduğu görülmüştür. Model 2'de 
ise bağımsız değişkenlerden Beş Büyük Bankanın Piyasa Oranı ve Ticari Banka 
Borç Verme Oranı değişkenlerinin ise Özel Sektöre Açılan Banka Kredileri ile 
aralarındaki ilişkinin anlamlı fakat negatif yönlü olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, Lerner Endeksi, Rekabet   

The Effect Of The Level Of Competition Between Banks On The Real Sector 
Firms 

ABSTRACT 

As a result of the globalization process that has accelerated since the 1980s, it 
has gained momentum with the efforts to identify and prepare the structural 
standards that will form the basis of the international financial system in order 
to rapidly spread the financial crisis among the countries and ensure the stability 
                                                           
* Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  ozlemcetenak@nevse-
hir.edu.tr 
† mineisiik@gmail.com 
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and stability of the financial system at global level. When financial markets in the 
world are evaluated on a sector basis, financial institutions have grown in line 
with the growth of countries and financial institutions have contracted with their 
growth. Again, financial institutions have played an active role in the manage-
ment of economic crises, both at the global level and at the national level. 

Globalization and liberalization in the financial system are the basic elements of 
competition in the banking sector. Therefore, banks play an important role on 
investment decisions and growth targets of real sector companies due to their 
intermediary role in transferring funds within the financial system. In order to 
examine the developments experienced in the financial markets for the selected 
country group in this study, the effect of the level of competition between banks 
on the real sector firms was examined during the period covering 1994-2014. 
The Lerner Index, which defines the balance between the relative margin of the 
oligopoly competition models and the structural and competitive conditions of 
the market, which Lerner represents in terms of the level of competition of the 
banks in the analyzes to be done in the analysis, and the Market Ratio of the Five 
Major Banks on the other hand, in order to measure the effect of the competition 
on this market on the real sector firms, opened loans variable. As a result of the 
analysis, it is seen that the relationship between the independent variables in the 
Model 1 and the Lerner Index and the Commercial Bank Lending Ratio is signifi-
cant but negative. In Model 2, it is seen that the relationship between the inde-
pendent variables and the Market Ratio of the Five Major Banks and the Com-
mercial Bank Lending Ratio are significant but negatively related to the Private 
Bank Loans. 

Keywords: Banking Sector, Lerner Index, Competition 

1. GİRİŞ 

Dünya ekonomileri içerisinde bankacılık sektöründe sürekli ve hızlı bir değişim 
yaşanmaktadır. Bankalar risk çeşitlemesi yoluna gitmek için yeni mali hizmetler 
ortaya çıkarmakta, bankaların faaliyette bulunduğu alanlara sigortacılık şirket-
leri ve banka dışı mali kurumlar giriş yapmakta, bankaların yurtdışı faaliyetleri 
artış göstermekte ve bankalar yabancı ortaklarıyla hızlı bir birleşme sürecine 
girmektedir. Serbestleşme faaliyetleri sonucunda bir taraftan bankalar arası re-
kabet artarken diğer taraftan da piyasa içerisinde rekabet endişesini artıracak 
düzeyde banka birleşmeleri yaşanmaktadır. Bilgi teknolojilerinde oluşan yenilik-
lerin ve serbestleşme faaliyetlerinin tetiklediği bu gelişmeler bankacılık sektörü-
nün de ortamını değiştirerek pek çok politika önceliğini gündeme getirmektedir 
(Demirguc-Kunt ve Huızınga, 2000: 56). 1980 ve 1990’lı yıllarda yaşanan finan-
sal krizler birçok gelişmiş ve gelişen ülkelerin bankacılık sektöründe artan reka-
betin düzeyi, hızlı bir değişme gösteren piyasa yapısında istikrar sağlama araç-
ları ve bankacılık sektöründeki rekabet ve istikrar arasındaki ilişkinin incelen-
mesi gibi konular oldukça önem kazanmış ve ciddi bir biçimde sorgulanmaya 
başlanmıştır. Bankacılık sektöründe ortaya çıkabilecek olan ufacık bir tedirginlik 
bile ekonomik yapının tamamında istenmeyen sonuçlara sebep olabilecektir 
(Tunay, 2009: 30). 
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Bankacılık sektörünün finansal sistem içerisindeki önemi ve yoğunluğundan do-
layı, finansal sistemin sağlıklı ve etkin bir şekilde faaliyet göstermesi ile yükümlü 
politik güçler, bankaların etkinliği, karlılığı ve istikrarı konularına ciddiyetle göz 
gezdirmekte, ekonomik yapı içerisinde verimli bir şekilde faaliyetlerini yerine 
getirebilmeleri için uygun ortamları sağlamaya ve korumaya çalışmaktadırlar. 
İşte tam bu hususta rekabet, olumlu ve olumsuz sonuçları ile sektörü etki altına 
alan ve günümüz ekonomik koşullarında uzak durulması neredeyse imkansız 
hale gelen bir unsur olarak algılanmaktadır. Rekabetin yol açtığı olumsuz etkile-
rin elimine edilmesi ve olumlu etkilerinin arttırılabilmesi için, sektörel yapının 
içinde bulunduğu durumu doğru analiz edip, bankaların rekabet düzeylerinin be-
lirleyicilerinin ortaya konulması, politika yapıcıların sektöre yönelik ortak ve 
doğru bir tavır sergileyebilmeleri açısından önemlidir (Selvi, 2012: 14). 

Dünya ekonomilerinde bankacılık sektörü rekabet açısından oldukça farklı sü-
reçler yaşamıştır. 1980 sonrası benimsenen liberalleşme sürecine uygun olarak 
gelişmiş ülke ekonomileri bankacılık sektöründe de piyasaya giriş, faiz oranları 
ve döviz kurları üzerindeki baskıların azaltılması vb. gibi sektörü olumlu etkile-
yecek düzenlemeler yapılmış olup yerli ve yabancı bankaların piyasaya girişi hız-
lanmıştır. Buna ek olarak 1990’larda gelişen teknolojiye ayak uydurmak adına 
sektörde meydana gelen hızlı bir otomasyon süreci ile beraber yeni finansal araç-
ların sektörde kullanımı, rekabeti arttırmıştır. 2000 sonrası dönemde ise sek-
törde yaşanan büyük kriz sonrasında birçok bankanın piyasadan çekildiği birçok 
bankanın ise birleşme yoluna gittiği görülmektedir. Ayrıca kamu sektörünün 
sektör üzerindeki ağırlığı ise azalmıştır. Böylece bankaların finansal yapılarının 
güçlendirilerek asli görevlerini yerine getirebilecek fonksiyonlarına dönmeleri 
ve bunun haricinde daha başka fonksiyonlar üstlenmelerinin önüne geçebilmek 
hedeflenmiştir. Sektörün son 30 yıllık dönemi değerlendirildiğinde farklı piyasa 
yapılarından geçtiği görülmektedir (BDDK, 2010: 26). Dolayısıyla sektörün reka-
bet düzeyi ile birlikte piyasa yapısının belirlenerek geçmiş yıllar ile bugün ara-
sındaki rekabet düzeylerinde yaşanan değişikliklerin reel sektör üzerindeki et-
kisi değerlendirilebilecektir. Böylece sektör üzerindeki rekabet düzeyi ile ilgili 
teorik görüşlerin geçerliliği test edilmiş olacaktır. 

Tüm bunların ışığında bu çalışmanın amacı, gelişmiş ülke ekonomilerinin banka-
cılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların rekabet dinamiklerini ortaya koya-
rak reel sektör firmaları üzerine etkisini, dinamik panel tahmin yöntemlerinden 
biri olan Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM) kullanılarak incelemektir. 
Çalışma 1980-2014 yılları arasını kapsamaktadır. 

2. Literatür 

Dünyadaki gelişmiş yani yüksek gelirli ülke ekonomilerinde, sermaye piyasası ve 
finans kurumlarının ekonomi içindeki yeri ve boyutu incelendiğinde, bankacılık 
kesiminin diğer ülkelere nispeten daha ileride olduğu görülmektedir. Bunun do-
ğal bir sonucu olarak, bankacılık sektörünün yaşadığı her türlü olumsuzluk reel 
sektöre doğrudan ve olumsuz olarak yansımaktadır (Erdönmez, 2004: 21). 

Literatürde finansal kurumların kaynak yapısı, özel sektöre kullandırabilecekleri 
kredilerin sınırını belirlerken, piyasanın rekabetçi bir yapıya sahip olması ise fi-
nansal kurumların kredi kullandırma işleminden elde ettikleri karı düşüren ve 
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kaynakların dağılımı konusunda daha etkin sonuçlar türeten bir etken olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

Örneğin, Beighley ve McCall (1975) yapmış oldukları çalışmalarında tekel gücü 
oluşturan asli nedenin, bir malın fiyatı ile marjinal maliyeti arasındaki fark oldu-
ğunu ileri süren, bu farkın ölçüsü olarak ifade edilen Lerner Endeksini veri al-
mışlardır. Yapılan analiz ile Lerner Endeksi ile rekabet düzeyinin taksitli kredi 
piyasaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Analiz sonucunda banka pazar payı ile 
Lerner Endeksi arasındaki ilişki anlamlı bulunmamış olup, piyasa gücünü açıkla-
yan temel unsurun bunun aksine piyasadaki yoğunlaşma derecesi olduğu sonu-
cuna varmışlardır. Daha yüksek piyasa gücünün ise piyasada faaliyet gösteren 
öncü bankaların uyguladığı sonucuna varmışlardır. Öte yandan buna ek olarak, 
piyasa içerisinde faaliyet gösteren banka sayısının artış göstermesi ile piyasa gü-
cünün azalacağını, bankacılıkta şubeleşme faaliyetlerinin ise piyasa gücü üze-
rinde herhangi bir etkisinin olmadığını ifade etmişlerdir. 

Arestis ve Demetriades (1997) yapmış oldukları çalışmada, Almanya’ya ait 
1979:2- 1991:4 ve Amerika Birleşik Devletleri’ne 1979:4-1991:4 ait üçer aylık 
dönemsel verilere ek olarak Güney Kore’ye ait 1956-1994 dönemi yıllık verile-
rini, reel yurtiçi hasıla, banka kredileri/nominal gayrisafi milli hasıla, menkul 
kıymetler borsası kapitalizasyonu ve menkul kıymetler borsası endeksi verile-
rini kullanarak bir VAR modeli oluşturmuşlardır. Yapılan analiz sonucunda, men-
kul kıymet borsalarının gelişimi ve ekonomik büyüme arasında anlamlı bir iliş-
kinin olduğunu bulmuşlardır. 

Fisman ve Love (2003) yaptıkları çalışmada 43 ülkeye ait 37 endüstri alanından 
oluşturulan 13 değişken ile firmaların arasındaki finansman ilişkilerini ve büyü-
melerini ele alarak, firmaların büyümesi üzerinde ticari kredilerin önemini ve 
rolünü incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, hipotezin tersine ticari kredilere 
göre banka kredilerinin firmaların büyümesinde daha etkili ve büyümeye katkı 
sağladığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Gischer ve Stiele (2004) yaptıkları çalışmada Almanya bankacılık sektöründe fa-
aliyet gösteren tasarruf bankaları üzerinde 1993-2002 yılları arasını kapsayan 
dönem itibariyle P-R yaklaşımını kullanarak rekabetçi koşulları incelemişlerdir. 
Yapılan çalışmada 400’ün üzerinde kredi kuruluşuna ait yıllık veriler kullanıla-
rak rekabet yapısının tam rekabet mi yoksa tam monopol mü olduğu analiz edil-
miştir. Uygulama sonucunda iki hipotez reddedilerek sektördeki rekabetin mo-
nopollü rekabet olduğu sonucuna varılmıştır. Tasarruf bankalarının, ölçek bü-
yüklüğü ele alındığında küçük ve orta ölçekli işletmelere ve özel müşterilere 
kredi verdiği ve bu kapsamda rekabet ortamı ile karşılaştıkları gözlemlenmiştir. 
Buna ek olarak küçük ölçekli bankaların piyasa gücünden şikayetçi olmadıkları 
bilgisine de ulaşmışlardır. Fakat buna ek olarak büyük bankaların nasıl bir reka-
bet ortamı içerisinde daha iyi bir performans sergileyeceklerine ilişkin anlamlı 
ve yeterli bir kanıt bulamamışlardır. 

Chan vd. (2007) yapmış oldukları çalışmalarında Yeni Zelanda’ya ait 1996-2005 
dönemini kapsayan verileri ve Avustralya’ya ait 1998-2005 dönemini kapsayan 
verileri için bankacılık sektöründe rekabet koşullarını incelemişlerdir. Yapılan 
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çalışmada Panzar-Rosse yaklaşımı kullanmıştır fakat söz konusu yaklaşımda li-
teratürde yer alan ölçeklendirilmiş bağımlı değişkeni içermesi durumunda reka-
bet düzeyinin daha yüksek çıktığı yönündeki tartışmaya katılmışlar ve ölçeklen-
dirilmemiş değişkenlerin kullanılması yönünde tercihte bulunmuşlardır. İncele-
nen dönemde Yeni Zelanda ülkesinde bankacılık sektöründeki rekabetin mono-
pollü rekabet olduğu sonucuna varmışlardır. Buna karşın Avustralya ülkesinde 
bankacılık sektöründeki rekabetin konjonktürel oligopol koşullar veya monopol 
olduğunu tespit etmişlerdir. Ulaşılan sonuçların ön görülebilir olduğunu her iki 
piyasada da az sayıda büyük bankaların var olduğu şeklinde açıklamaktadırlar. 

Jimenez vd. (2007) yapmış oldukları çalışmalarında İspanyol bankacılık sektö-
ründeki rekabet düzeyinin bankaların risk alma davranışı üzerindeki etkilerini 
incelemişlerdir. Çalışmada piyasa gücünün ölçülmesi için Lerner Endeksinden 
faydalanmışlardır. Yapılan çalışma sonucunda bankacılık sektöründe piyasa 
gücü arttıkça, risk alma eğiliminin azaldığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Güngör ve Yılmaz (2008) yapmış oldukları çalışmada, 1987:1-2005:4 dönemini 
kapsayan üçer aylık verilerle, banka kredileri/gayrisafi yurtiçi hasıla, İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören hisse senetlerinin piyasa değeri/gayri 
safi yurtiçi hasıla verilerini kullanarak bir VAR modeli oluşturmuşlardır. Çalış-
manın sonucunda, menkul kıymet piyasasındaki ve bankacılık sektöründeki ge-
lişmelerin ekonomik büyüme ile uzun dönemde ilişkili olduğu sonucunu bulmuş-
lardır. Bu ilişkinin menkul kıymet piyasa gelişimi ve ekonomik büyüme arasında 
karşılıklı bir nedensellik şeklinde var olduğunu ve ekonomik büyümeden banka 
kredilerine doğru tek yönlü bir nedenselliğin olduğunu belirtmişlerdir. 

Greenberg ve Simbanegavi (2009) yapmış oldukları çalışmada Güney Afrika ül-
kesindeki bankacılık sektörünün rekabet düzeyini belirlemeye çalışmışlardır. 
Çalışmada yöntem olarak yapısal olmayan P-R modeli ve Breshanan modellerini 
kullanmışlardır. P-R modeli sektör içerisindeki her bir karar birimini dikkate ala-
rak karar birimleri arasındaki rekabet düzeyini belirlemek için kullanılmıştır. 
Breshanan modeli ise sektör düzeyinde piyasanın bir bütün olarak rekabetçi 
olup olmadığını belirlemek için kullanılmış olan bir yaklaşımdır. Çalışma sonu-
cunda ölçek büyüklüğü göz ardı edildiğinde yüksek H istatistiği ile rekabetin yük-
sek düzeyde olduğunu bulmuşlardır. Bankalar arasında büyük ve küçük ölçek ay-
rımı yapıldığında ise büyük bankalar üzerinde H istatistiği verisi yüksek çıkarken 
bunun aksine küçük bankalar üzerinde H istatistiği verisi küçük değerler almış-
tır. Yapılan çalışmada yararlanılan her iki yapısal olmayan model ile bulunan so-
nuçların birbiri ile uyumlu olduğu görülmüş ve böylece çalışma sonuçlarının 
doğruluğu sağlanmıştır. 

Bikker vd. (2009) bankacılık sektörü içerisinde ki rekabet düzeyini ölçmede kul-
lanılan iki yaklaşımın olduğunu belirtmişlerdir. Bunlardan birinin yapısal yakla-
şım yani yapı-davranış-performans paradigmasına dayandığını diğerinin ise ya-
pısal olmayan yaklaşım olarak bilinen Panzar-Rosse yaklaşımı olduğunu ifade et-
mişlerdir. Yapısal yaklaşım içerisinde rekabet düzeyinin, bankacılık konsantras-
yon ölçümlerini temsil edilen Herfindahl-Hirschman Endeksinin analizlerde re-
kabet düzeyini ölçmede zayıf kaldığını belirtmektedirler. Panzar-Rosse ve Bres-
hanan-Lau yaklaşımlarının  ise literatüre uygun şekilde rekabet düzeyini ölçen 
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yapısal olmayan yaklaşımlar olduğunu ifade etmişlerdir. Daha avantajlı oldu-
ğunu düşündükleri için çalışmalarında yapısal olmayan Panzar-Rosse yaklaşı-
mını kullanmayı tercih etmişlerdir. Bikker vd., yapmış oldukları çalışmada 1986-
2004 dönemini kapsayan 67 ülkeye ait olan 18000 banka üzerinde rekabet dü-
zeyini incelemişlerdir. Çalışmada özellikle ölçeklendirilmemiş gelir denklemini 
rekabet davranışını ölçmek için kullanmışlar ve kullanmış oldukları denklemin 
rekabetin düzeyini ölçmede daha etkili bir yaklaşım olduğu sonucuna varmışlar-
dır. 

Çelik ve Kaplan (2010) yapmış oldukları çalışmalarında 2002-2007 dönemini 
kapsayan veriler ile Türk Bankacılık Sektöründe ki rekabet ve etkinlik ilişkisini 
incelemişlerdir. Yapılan çalışmada yatay kesit veriler kullanılmıştır. Sonuç olarak 
rekabet ve etkinlik arasında doğrusal bir ilişki olduğu belirlenmiş ve etkinliğin 
arttığı 2005 ve 2006 yıllarında rekabetin de arttığı ifade edilmiştir. 

Vadym (2010) yapmış olduğu çalışmasında Ukrayna ülkesine ait 2005-2009 dö-
nemini kapsayan çeyrek veriler ile bankacılık sektörünün piyasa yapısını ince-
lenmiştir. Yaptığı analizde Panzar Rosse tarafından geliştirilmiş olan H istatisti-
ğini kullanarak rekabet düzeyini incelemiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara 
göre,  H istatistik değerleri 0,11 ile 0,62 arasında değişme göstrmektedir. Çalış-
mada bulunmuş olan önemli bir diğer sonuç ise piyasa yapısının tam rekabetçi 
ve saf monopol yapıya sahip olup olmadığının tespit edilmesidir. Sonuçta iki hi-
potez birden reddedilirken piyasa yapısının monopolcü rekabet piyasası olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

3. Veri Seti ve Yöntem  

Bu çalışmada, banka sektöründeki rekabet düzeyinin reel sektör firmalarının 
kredi kullanımına etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla Dünya Bankasından elde edi-
len, yüksek gelir grubundaki 30 ülkenin 1980-2014 yılları verileri örneklem ola-
rak kullanılmıştır. Söz konusu ilişkiyi test etmede sistem GMM dinamik panel 
veri yöntemi kullanılmıştır. Dünya Bankasının yüksek gelirli ekonomiler grubun-
dan seçilen 30 örneklem ülke; Antigua- Barbuda, Avustralya, Avusturya, Barba-
dos, Belçika, Kanada, Şili, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yuna-
nistan, Hong Kong SAR- Çin, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Kore, Kuveyt, Lük-
semburg, Malta, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, Birleşik Krallık, Amerika 
Birleşik Devletleri, Uruguay ve İsveç’ten oluşmaktadır. Yüksek gelirli ülkeler sı-
nıflandırmasında yer alan 79 ülke içerisinden, 30 ülkenin seçilmiş olmasının se-
bebi verilerin bu ülkeler için ulaşılabilir olmasından kaynaklanmaktadır. Çalış-
mada bankalar arası rekabet düzeyini belirlemek için Lerner Endexi ve Beş Bü-
yük Bankanın Piyasa Oranı değişkenleri kullanılmıştır.  

Lerner Endeksi (LE), maksimum karı amaçlayan bir firmanın hedeflediği marji-
nal getiriye denk bir marjinal maliyet uygulamasıdır. (Shaffer, 1993: 54). Lerner 
Endeksi’nin bankalar arası rekabet düzeyinin göstergesi olarak tercih edilmesi 
iki nedenle ilişkilendirilir. İlk olarak Lerner Endeksi seçilen örneklem içerisin-
deki her banka için hesaplanabilmekte ve böylece firma yapısındaki bilgilerden 
yararlanılarak, piyasa gücünün belirleyicileri ve bankalara özgü değişkenlerin 
etkileri analiz edilebilmektedir. İkinci olarak ise, Lerner Endeksinden yararlanı-
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larak yıllar itibariyle piyasa gücünün gelişimi değerlendirilebilmektedir (Mau-
dos ve Nagore, 2005: 26). Genel olarak ifade etmek gerekirse Lerner Endeksi, 
amacı karını maksimize etmek olan bir firma denge noktasında, söz konusu iş-
birliğinin tam olması durumunda sektörün marjinal gelirinin, tam rekabetin ha-
kimiyeti altındaki talep fiyatına denk olduğu, beklenen marjinal getiriyi marjinal 
maliyete eşitleyen fiyat düzeyini seçecektir (Delis vd., 2008: 1025). Lerner En-
deksi ‘0’ ile ‘1’ arasında bir değer alır. Tam rekabet piyasasını ‘0’, tekel durumunu 
ise ‘1’ ifade eder. Lerner Endeksinin ‘0’ın altında bir değer alması durumu firma-
ların optimum fiyatlama davranışının dışına çıkmış olduğunun bir göstergesidir 
(Delis vd., 2008:1026). Lerner Endeksi piyasa gücünün hesaplanmasında yaygın 
olarak kullanılan bir ölçüdür (Maudos ve Nagore, 2005: 26). Bankacılık rekabeti 
ile ilgili değişkenler son yıllarda hesaplandığı için çok daha fazla geriye gitmiyor 
ve bu değişkenler arasında Lerner endeksi daha fazla gözleme sahip. Dolayısıyla 
bankalar arası rekabeti belirlemek için kurulan Model 1’de Lerner endeksi kul-
lanılmıştır. 

Beş Büyük Bankanın Piyasa Oranı (5BPO), beş büyük bankanın varlıkları toplam 
ticari bankacılık varlıklarının bir payı olarak ifade edilir. Toplam varlıklar, top-
lam kazançlı varlıklar, nakit ve bankalardan alacaklar, duran varlıklar, şerefiye, 
diğer maddi olmayan duran varlıklar, cari vergi varlığı, ertelenen vergi, durdu-
rulan faaliyetler ve diğer varlıklardan oluşmaktadır (WB, 2017: 3).  

Özel Sektöre Açılan Banka Kredileri (ÖSBK), Bankalar tarafından özel sektöre ya-
pılan iç borçlanma, krediler, sınırsız menkul kıymet alımları ve ticaret kredileri 
ve diğer alacaklar gibi diğer mevduat şirketleri (merkez bankaları hariç depo sa-
hibi şirketler) tarafından özel sektöre sağlanan finansal kaynakları ifade eder 
(WB, 2017: 3).  

Sermaye Yatırımları (SY), brüt sermaye oluşumu (eski gayri safi yurt içi yatırım), 
ekonominin sabit varlıklarına yapılan eklemelere ek olarak stok seviyesindeki 
net değişimlerden kaynaklanmaktadır. Burada ifade edilen duran varlıklar, arazi 
iyileştirmelerini (çitler, hendekler, kanalizasyon boşaltmaları vb.), bitki, makine 
ve teçhizat alımları, ofisler, hastaneler, özel yerleşim konutları ve ticari ve en-
düstriyel binalar da dahil olmak üzere yolların, demiryollarının ve benzerlerinin 
inşaatını ifade etmektedir. Stoklar ise, firmaların üretim veya satıştaki geçici 
veya beklenmedik dalgalanmaları karşılamak üzere tuttuğu mal stoklarını ifade 
etmektedir (WB, 2017: 3).  

Borç Verme Oranı (BVO), özel sektörün kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçla-
rını sıklıkla karşılayan banka oranıdır. Bu oran genellikle borçluların kredi itibarı 
ve finansman amaçlarına göre farklılık göstermektedir. Bununla birlikte, bu 
oranlara ekli şartlar ve koşullar ülkeye göre farklılık gösterir, karşılaştırılabilme 
imkanını kısıtlar (WB, 2017: 3). 

Analizde kullanılan değişkenler aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir. Yapılan analiz-
lerde kullanılan özel sektöre açılan krediler, Lerner endeksi, beş büyük bankanın 
piyasa oranı sermaye yatırımları, ticari banka borç verme oranı verileri Dünya 
Bankası’ndan alınmıştır. Bu verileri temsil eden kısaltmalar da Tablo 1’de veril-
miştir.  
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Tablo 1:Kullanılan Değişkenler 
Kullanılan Değişken Adı Kısaltması 
Özel Sektöre Açılan Banka Kredileri ÖSBK 
Lerner Endeksi LE 
Beş Büyük Bankanın Piyasa Oranı 5BPO 
Sermaye Yatırımları SY 
Ticari Banka Borç Verme Oranı BVO 

Bankalar arası rekabet düzeyinin reel sektör firmaları kredi kullanımına etkisi-
nin incelendiği çalışmada, dinamik panel tahmin yöntemlerinden biri olan Genel-
leştirilmiş Momentler Metodu (GMM) kullanılarak analiz yapılmıştır. Bağımlı de-
ğişkenin gecikmeli değerlerinin bağımsız değişken olarak ifade edildiği modeller 
dinamik modeller olarak adlandırılmaktadır. Dinamik modeller genel olarak şu 
şekilde gösterilmektedir (Dökmen, 2012).  

𝑌𝑖𝑡 = 𝑌𝑖,𝑡−1 + 𝛽1𝑥𝑖𝑡 + 𝑛𝑖 + 𝜆𝑡 + 𝜖𝑖𝑡           i=,….,N    t=1,….,T 

Bu denklemde 𝑥𝑖𝑡 Kx1 boyutundaki bağımsız değişkenin vektörünü; 𝛽1, Kx1 bo-
yutundaki katsayılar matrisini; 𝑌𝑖,𝑡−1, bağımlı değişkeni 𝑌𝑖𝑡’nin gecikmeli değe-

rini; 𝑛𝑖 , gözlenemeyen bireysel etkileri; 𝜆𝑡, gözlenemeyen zaman dair etkileri, 𝜖𝑖𝑡 
ise yatay kesitler arası ve zaman göre değişiklik gösterdiği gözlenemeyen değiş-
kenlerin etkisini (hata terimini) ifade etmektedir. Denklemde 𝑛𝑖   ve  𝜆𝑡 değerle-
rinin sabit olduğu varsayılmıştır.  

Genellikle kullanılan dinamik modellerde bağımlı değişkenin gecikmeli değeri ile 
hata terimi arasında bir ilişkinin bulunması, EKK metodunda sonuçların sapmalı 
ve tutarsız olmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla yöntemden kaynaklanan söz 
konusu bu sıkıntıları gidermek için dinamik panel veri analizlerinde GMM yön-
temi kullanımı öne çıkmıştır. GMM yöntemi diğer tahmincilerin gerektirdiği 
güçlü varsayımların aksine basit varsayımlara dayandığından dinamik modelle-
rin analizlerinde yaygın bir şekilde uygulanmıştır.  

GMM yönteminde kullanılan temel tahmin edici modellerden biri olan Arellano 
ve Bond (1991) tahmincisi, fark GMM tahmincisi olarak da ifade edilen sıklıkla 
kullanılan bir yaklaşımdır. Bu modelde bağımsız değişkenlerin gecikmeli değer-
leri araç değişken olarak ele alınmakta ve bileşenlerin spesifik etkilerini mini-
mize etmek için değişkenlerin birinci farkları kullanılmaktadır. Bir başka dina-
mik model tahmincisi, GMM için kullanılan temel tahmin edici modellerinden 
Arellana ve Bover (1995) tarafından geliştirilen sistem GMM tahmincisidir. Bu 
model, fark ve düzey olmak üzere iki sistemli bir denklemin birleştirilmesinden 
türetilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda fark GMM tahmincisinden elde edi-
len sonuçların zayıf tahminlerle birlikte sapmalı sonuçlar olduğu gözlemlenmiş-
tir. Sistem GMM tahmincisinin ise daha güçlü sonuçlar ortaya koyduğu tespit 
edilmiştir (Dökmen, 2012). 

Çalışmada kullanılan yöntemin dinamik panel veri yöntemi olmasının nedenle-
rini sıralayacak olursak; açıklayıcı değişkenlerin egzojen değişkenler olduğu var-
sayımı gerçeği yansıtmayabilir ve teorik olarak incelendiğinde mali bir takım de-
ğişkenler ile ekonomik büyüme arasında ters yönlü bir ilişki olabilir (Narvaez, 
2004). İklim, nüfus gibi sabit demografik etkilerin ülke üzerine etkileri açıklayıcı 
değişkenler ile bağlantılı olabilir. Örneğin açıklayıcı değişken olarak kullanılan 
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okullaşma oranı (beşeri sermaye) ülkenin coğrafi ve demografik yapısından et-
kilenebilir. Kullanılan modele açıklayıcı değişkeni temsilen, bağımlı değişkenin 
gecikmeli değerinin ilave edilmesi içsel bağıntı düzeyinde aksaklıklar olma ihti-
malini arttırır (Akbulut ve Güran, 2015). 

Dolayısıyla, ifade edilen tüm bu iktisadi ve ekonometrik gerekçelere dayanarak 
çalışmada kullanılan yöntem, dinamik panel veri yöntemi olan GMM yöntemi ve 
GMM tahmin edici modeller arasında daha güçlü sonuçlar ortaya koyduğu tespit 
edilen sistem GMM yöntemi olarak belirlenmiştir. 

Yapılan çalışmada bankalar arası rekabet düzeyinin reel sektör firmaları üzerine 
etkisini incelemek adına yapılan analiz için sistem GMM yöntemine bağlı olarak 
oluşturulan iki ayrı ekonometrik model aşağıdaki gibidir: 

Ö𝑆𝐵𝐾𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑆𝑌𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐵𝑉𝑂𝑖,𝑡 + 휀𝑖,𝑡 
i=,….,N    t=1,….,T                 (1) 

Ö𝑆𝐵𝐾𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽15𝐵𝑃𝑂𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑆𝑌𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐵𝑉𝑂𝑖,𝑡 + 휀𝑖,𝑡 

i=,….,N    t=1,….,T 
(2) 

Model 1’de,   Ö𝑆𝐵𝐾𝑖,𝑡 i ülkesinin t dönemine ait özel sektöre açılan banka kredileri 
değeri bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Lerner endeksi olarak adlandırdı-
ğımız 𝐿𝐸𝑖,𝑡 modelde bağımsız değişken olarak yer almaktadırlar. Diğer bağımsız 

değişkenler olan  𝛽2𝑆𝑌𝑖,𝑡 sermaye yatırımları ve 𝛽3𝐵𝑉𝑂𝑖,𝑡  ticari banka borç verme 
oranı kontrol değişkenleri temsil etmektedir. 휀𝑖,𝑡 ise yatay kesitler arası ve zaman 

göre değişiklik gösteren gözlenemeyen değişkenlerin etkisini (hata terimimi) 
ifade etmektedir.  

Model 2’de,   Ö𝑆𝐵𝐾𝑖,𝑡 i ülkesinin t dönemine ait özel sektöre açılan banka kredileri 
değeri bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Beş büyük bankanın piyasa oranı 
olarak adlandırdığımız 5𝐵𝑃𝑂𝑖,𝑡 modelde bağımsız değişken olarak yer almakta-
dırlar. Diğer bağımsız değişkenler olan  𝛽2𝑆𝑌𝑖,𝑡 sermaye yatırımları ve 𝛽3𝐵𝑉𝑂𝑖,𝑡  

ticari banka borç verme oranı kontrol değişkenleri temsil etmektedir. 휀𝑖,𝑡 ise ya-
tay kesitler arası ve zaman göre değişiklik gösteren gözlenemeyen değişkenlerin 
etkisini (hata terimimi) ifade etmektedir.  

4. Ampirik Bulgular 

Bankalar arası rekabetin reel sektör firmaları üzerine etkisinin incelendiği bu ça-
lışmada dinamik panel veri yöntemlerinden biri olan sistem GMM tahmincisi kul-
lanılmıştır. Yapılan analizin tahmin sonuçlarına değinmeden önce, kurulan iki 
modelde kullanılan değişkenlere ait ortalama, gözlem sayısı, standart sapma, 
varyans, medyan, max. ve min. değerler gibi tanımlayıcı istatistiklere ilişkin bil-
giler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 



1049 
 

1049 

Tablo 2: Kullanılan Değişkenlere ilişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

 ÖSBK LE 5BPO SY BVO 

Gözlem 
Sayısı 

1245 578 544 1292 1060 

Ortalama 74.08885 .2474818 82.3972 23.95869 11.94237 

Std. Sapma 42.58213 .176768 17.18245 6.23095 13.46794 

Medyan 65.53001 .2228915 87.95119 23.04284 9.083333 

Varyans 1813.237 .0312469 295.2368 38.82474 181.3854 

Max. 202.2927 .7970575 100 44.24551 88.95412 

Min. 9.54804 -.073895 29.37792 11.82745 1.598333 

Tablo 2‘de kullanılan değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Tablo 
3’te değişkenler arasında gözlemlenen ilişkinin yönünü gösteren korelasyon 
matrisi verilmiştir. Değişkenlerin birbiriyle ilişkisi hakkında fikir veren korelas-
yon matrisi incelendiğinde LE ve ÖSBK değişkenleri arasında yüksek korelasyon 
dikkat çekmiş, ilişkinin pozitif yönlü olduğu görülmüştür. 

Tablo 3: Değişkenlere İlişkin Korelasyon Matrisi 

Değişkenler    ÖSBK       5BPO  LE         SY       BVO 

ÖSBK 1.0000     

5BPO 0.0418 1.0000    

LE 0.6485 0.2189 1.0000   

SY 0.1686 0.0656 0.1791 1.0000  

BVO -0.3000 -0.0323 -0.2961 -0.2188 1.0000 

Çalışmada öncelikle birim kök testleri gerçekleştirilmiştir. modelde ki değişken-
lerin dengesiz panel olması nedeniyle Im-Peasaron-Shin ve Fisher birim kök test-
leri yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda sadece ÖSBK değişkeni içerisinde bi-
rim kök tespit edilmiştir. Modelde ÖSBK bağımsız değişkeni serisinin durağan 
olmadığının gözlemlenmesi sebebiyle farkı alınmıştır. Diğer tüm değişkenlerde 
birim kök bulunmamıştır.  
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Tablo 4: Sistem GMM Tahmin Sonuçları 

Bağımlı Değişken: ÖSBK 
 

Model 1 

Bağımsız Değişkenler  Katsayı  z İstatistikleri  P >  

LE 
 

-.0773993  -5.43***  0.000 

SY 
 

.0064889  11.42***  0.000 

BVO  -.0045617  -5.92***  0.000 

Arellano-Bond Test AR 
(1) 

   -2.44 
 
 

0.015 

Arellano-Bond Test AR 
(2) 

   -1.17  0.241 

Grup Sayısı       31 

Gözlem Sayısı       388 

Wald İstatistiği 

Wald olasılık değeri 

  
 

307.57 
0.000 

Sargan Testi p değeri   0.315 

Bağımlı Değişken: ÖSBK  Model 2  

    

5BPO 
 

-.0004501 -3.67***  0.000 

SY 
 

.0024397   4.37***  0.000 

BVO 
 

-.0033192 -13.88***  0.000 

Arellano-Bond Test AR 
(1) 

 
 -1.98  0.048 

Arellano-Bond Test AR 
(2) 

 
 -1.15  0.249 

Grup Sayısı     30 

Gözlem Sayısı     303 

Wald İstatistiği 

Wald olasılık değeri 

 
   

442.50   
0.000 

Sargan Testi p değeri     0.806 

Not: ***,**,* sırasıyla %1, %5, %10 düzeyinde istatistiki anlamlılığı ifade eder. 

 

Değişkenlerin birim kök testlerinin de incelenmesinin ardından Sistem GMM di-
namik panel veri yöntemi ile tahmin edilen Model 1’in ve Model 2’nin sonuçları 
Tablo 4’te verilmiştir. Sistem GMM tahmincilerinin tutarlılığını değerlendirmek 
üzere her bir model için Wald Testi, Sargan Testi ve Arellano-Bond Testi AR (1), 
Arellano-Bond Testi AR (2) incelenecektir. 

Bankalar arası rekabet düzeyinin reel sektör firmaları üzerine etkisini Lerner en-
deksi ile açıklamak üzere kurulan Model 1 Wald olasılık değerine göre %1 düze-
yinde bir bütün olarak anlamlı bulunmuştur.  Sistem GMM yönteminde kullanı-
lan araç değişkenlerin geçerliliğini test etmek amacıyla Sargan Testi incelenmiş 
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ve araç değişkenlerin %0.05 anlamlı düzeyde geçerli olduğu sonucuna ulaşılmış-
tır. Modelde otokorelasyon sorunu olup olmadığını gösteren Arellano-Bond Testi 
AR (1) beklendiği üzere %0.05 anlamlı iken AR (2) anlamsızdır. Bu da modelde 
otokorelasyon sorunu olmadığını göstermektedir.   

Tahmin sonuçlarına göre bağımsız değişkenleri temsil eden LE, SY, BVO değer-
leri istatistiki açıdan anlamlı bulunmuş olup bağımsız değişkenlerden SY değiş-
keninin özel sektöre açılan banka kredilerini temsil eden ÖSBK bağımlı değişkeni 
ile aralarındaki ilişkinin anlamlı ve pozitif yönlü olduğu görülmüştür. Bağımsız 
değişkenlerden LE ve BVO değişkenlerinin ise bağımlı değişken ile aralarında ne-
gatif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Yani elde edilen bu sonuç ile Lerner En-
deksi değerinde meydana gelen bir düşüş, ÖSBK bağımlı değişkenini temsil eden 
özel sektöre açılan banka kredileri oranı üzerinde ters yönlü bir değişmeye se-
bep olacağını ifade etmektedir. Aynı şekilde ticari bankaların borç verme oranını 
temsil eden BVO değişkeninde meydana gelen bir artışta bağımlı değişken ÖSBK 
üzerinde ters yönde bir artışa sebep olmayacağı görülmüştür. 

Tahmin sonuçlarına göre bağımsız değişkenleri temsil eden 5BPO, SY, BVO de-
ğerleri istatistiki açıdan anlamlı bulunmuş olup bağımsız değişkenlerden SY de-
ğişkeninin özel sektöre açılan banka kredilerini temsil eden ÖSBK bağımlı değiş-
keni ile aralarındaki ilişkinin anlamlı ve pozitif yönlü olduğu görülmüştür. Ba-
ğımsız değişkenlerden 5BPO ve BVO değişkenlerinin ise bağımlı değişken ile ara-
larında negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Yani elde edilen bu sonuç ile 
beş büyük bankanın piyasa oranı değerinde meydana gelen bir değişmenin, 
ÖSBK bağımlı değişkenini temsil eden özel sektöre açılan banka kredileri oranı 
üzerinde aynı yönlü bir değişmeye sebep olmayacağını ifade etmektedir. Aynı şe-
kilde ticari bankaların borç verme oranını temsil eden BVO değişkeninde mey-
dana gelen bir artışta bağımlı değişken ÖSBK üzerinde aynı yönde bir artışa se-
bep olmayacağı görülmüştür. 

5. Sonuç 

Rekabetin varlığı Adam Smith’in rekabetçi piyasa analizine göre, toplumun iste-
diği miktar ve fiyat düzeyinde mal ve hizmetin sağlanmasına olanak vermekte ve 
toplumsal refahı arttırmaktadır. Bunun yanı sıra rekabete dayalı olan piyasa me-
kanizması toplumun talep ettiği malları üreterek, kaynakların etkin dağılımının 
sağlanmasına da imkan sağlamaktadır (Işık, 2006: 48). 

Küreselleşme sonucunda firmalar üzerindeki rekabet baskısını arttırarak, etkin 
olmayan firmaları performanslarını geliştirme yoluna veya birleşerek ya da iflas 
ederek sektörden dışlanma yoluna götürür. Daha etkin firmalara doğru yeniden 
dağıtılan ve yeniden yapılandırılan pazar payı, sektörel ya da piyasa düzeyinde 
verimliliğin sağlanmasındaki en önemli role sahiptir. Daha etkin firmalar diğer-
lerine nazaran daha hızlı büyüyerek daha yüksek oranda pazar payı kazanır ve 
bu da ortalama performansa doğrudan arttırıcı bir etki yapar. Nispi performan-
sını yükselten bazı firmalar ölçek olarak da büyüme sağlarlar (Stiroh ve Strahan, 
2003: 822).  

Dünya ekonomisinin gittikçe liberalleşen ve küreselleşen bir yapı haline gelme-
sinin diğer sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektörü üzerinde de dikkat çeken 
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en önemli etkisi bankalar arasında artan rekabettir. Küreselleşme ile birlikte 
bankalar farklı piyasalara girerek kar fırsatlarından yararlanma olanağı bulur-
ken, işlem yaptıkları kendi ülke piyasalarında da dış rakiplerin piyasaya giriş teh-
didi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bankacılık sektöründe rekabet olgusu, iste-
nen ve teşvik edilmesi gerektiğine düşünülen bir husustur. Bankacılık siste-
minde var olan rekabetçi bir yapı ile kredi faizlerinin düşmesi ve mevduat faizle-
rinin yükselmesi beklenir. Böylelikle bankalarda toplanmış olan tasarruflar artış 
gösterirken, işletmelerin ve firmaların banka kredilerine olan talepleri de yükse-
liş gösterir. Bu sayede bankaların asıl görevi olan aracılık fonksiyonu etkin bir 
şekilde yerine getirilmiş olur. Tasarrufların üretime dönüştürülerek değerlendi-
rilmesi de ülkenin ekonomik büyümesine ve refah artışına katkı sağlamış olur. 
Bu durumun aksi söz konusu olması durumunda ise, rekabetin az olduğu piyasa-
larda bankaların kendi aralarında oluşturdukları gizli fiyat anlaşmaları ile marj-
larını yükselttikleri görülür. Sonuç olarak bu durum ekonomik ve sosyal refah 
kayıplarına sebep olmaktadır. 

Bankacılık sektörünün verimliliğini ve etkinliğini belirleyen en önemli unsur 
hangi piyasa koşullarında faaliyet gösterdiğidir. Reel kesimin ihtiyaç duyduğu fi-
nansmanın minimum maliyetle elde edilmesi yatırımların beklenen karlılığını 
arttıracaktır. Dolayısıyla bankacılık sektöründe yaşanan yüksek verimlilik eko-
nominin diğer sektörlerini de etkileyecektir. 

Bu teorilerin günümüzdeki doğruluğunu incelemek adına yapılan bu çalışmada 
yüksek gelirli ülkeler grubundan seçilen 30 ülke verileri ile çalışılmıştır. 1980-
2014 dönemine ait verilerle bankalar arası rekabet düzeyinin reel sektör firma-
ları üzerine etkisi incelenmiştir. Kullanılan verilerin zaman boyutunun kısa, ülke 
ve firma boyutunun ise daha uzun olması ve tahmin edici modeller arasında daha 
güçlü sonuçlar ortaya koyması nedeniyle yöntem olarak sistem GMM yöntemi 
kullanılmıştır. Literatüre uygun olarak yapılan uygulamada rekabet düzeyinin 
belirleyicisi olarak Model 1’de Lerner Endeksi ve Model 2’de beş büyük bankanın 
piyasa oranı alınmıştır. Analiz sonucunda Model 1’de SY bağımsız değişkeninin 
ÖSBK bağımlı değişkeni ile aralarındaki ilişkinin anlamlı ve pozitif yönlü olduğu 
görülmüştür. Yani Sermaye yatırımları arttıkça/azaldıkça Özel sektöre açılan 
banka kredilerinde de artış/azalış olacaktır. Bağımsız değişkenlerden Lerner En-
deksi (LE) ve Ticari Banka Borç Verme Oranı (BVO) değişkenlerinin ise bağımlı 
değişken ile aralarındaki ilişkinin anlamlı fakat negatif yönlü olduğu görülmüş-
tür. Yani sonuç olarak Lerner Endeksi ile özel sektöre açılan krediler arasında 
ters yönlü bir ilişkinin bulunmuştur. Lerner Endeksinin düşmesi rekabetin art-
ması anlamına geldiğinden, rekabetin artması ile birlikte özel sektöre açılan kre-
diler de artmaktadır. 

Model 2’de Sermaye yatırımları (SY) ile Özel Sektöre Açılan Banka Kredileri 
(ÖSBK) arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Bağımsız 
değişkenlerden Beş Büyük Bankanın Piyasa Oranı (5BPO) ve Ticari Banka Borç 
Verme Oranı (BVO) değişkenlerinin ise Özel Sektöre Açılan Banka Kredileri ile 
aralarındaki ilişkinin anlamlı fakat negatif yönlü olduğu görülmüştür. Bu du-
rumda Finansal piyasalarda en büyük paya sahip olan Beş bankanın bu payları 
ne kadar yükselirse kullandırılan krediler de o kadar azalacaktır. Çünkü bu gös-
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terge ne kadar yüksekse piyasanın belirli ellerin kontrolünde olduğu yani reka-
betçi bir piyasa olmadığı anlamına gelmektedir.  

Yüksek gelirli ülke grubu üzerine yapılmış olan bu çalışma sonucunu değerlen-
direcek olursak, seçilen ülkelerde faaliyet gösteren bankalar arası rekabet düze-
yindeki bir artış özel sektöre açılan banka kredileri üzerinde bir artışa sebep ola-
caktır. Yine aynı şekilde bankalar arası rekabet düzeyindeki bir azalış da özel 
sektöre açılan banka kredileri üzerinde bir azalışa sebep olacaktır.  

Bu sonuç rekabet arttıkça özel sektöre açılan krediler artar tezi ile tutarlı bir ol-
gudur. Rekabet düzeyinin yüksek olduğu bir bankacılık sisteminde, mevduat fa-
izlerinin yükselmesi beklenirken kredi faizlerinin ise düşmesi beklenir. Böyle-
likle bankalarda toplanan tasarruf düzeyi artış gösterirken, özel sektöre açılan 
banka kredileri de artış gösterir. Dolayısıyla firmalar ve işletmeler tarafından 
banka kredilerine yönelik olan talep de artış göstermektedir. Böylelikle banka-
lar, aracılık fonksiyonu olan asli görevlerini etkin bir şekilde yerine getirerek, ta-
sarrufların üretime dönük alanlarda değerlendirilmesine olanak sağlamış olur-
lar. Bu durum ülkede ekonomilerinde büyümeyi ve refah artışını destekler. 

Bütün bu olumlu etkilerine rağmen bankacılık sektörü bakımından rekabete 
karşı temkinli yaklaşılmasına sebep olan faktörlerde mevcuttur. Rekabetin 
olumsuz etkilerini ele alacak olursak, yüksek rekabet düzeyi, asimetrik bilginin 
neden olduğu ahlaki tehlike ve ters seçim problemlerini arttırabilir. Örneğin, 
müşteri çekmek adına yaşanan rekabet yüksek düzeyde ise, bankalar izleme ça-
balarını azaltabilirler. Bu durumda ters seçim artar ve banka yapısı içerisindeki 
portföy kalitesi azalır. Borç alan taraflar, kredi alma şanslarını arttırabilmek için 
muhtemeldir ki kendilerini en iyi şekilde sunmaya çalışırlar. Kötü olan durum, 
nitelikleri zaten iyi olan borçlular kendilerini olduğu gibi sunarlar, çünkü onlar 
geri ödeme yapma düşüncesindedirler ve böylece istedikleri düzeyden daha 
fazla kredi almak onlara bir yarar sağlamaz. Görüldüğü üzere burada bankaların 
temel problemi, iyi borçluları kötü borçlulardan ayırt etmek istemeleridir. Çünkü 
borçlular içinde bulundukları durum hakkında bankadan daha fazla bilgiye sa-
hiptirler (Kraft, 2006: 54). Rekabet düzeyinin artış göstermesi ile birlikte banka-
cılık sektöründe özel sektöre verilen kredi miktarının da artması durumu da göz 
önünde bulundurulması gereken bir husustur. 

Literatüre baktığımızda bir başka göz önüne alınması gereken husus ise Boyd ve 
De Nicolo (2005), ahlaki tehlikenin artan rekabet düzeyiyle birlikte daha da şid-
detlendiğini ve bankaların bilinçli olarak daha fazla risk aldığını ifade etmeleri-
dir. Rekabet düzeyinin artması ile birlikte marka değerlerinin azalacağını ve risk 
alma eğilimlerinin yükseleceğini ortaya koymaktadırlar. Bu durumda rekabet 
düzeyi daha yüksek olan bankacılık sisteminin aynı şartlar altında, daha düşük 
marka değerine ve daha yüksek portföy riskine sahip olacağı ifade edilmiştir. 
Ampirik sonuçlar, piyasa gücünü ifade eden Lerner ölçülerinin özel sektöre açı-
lan banka kredileri ile negatif bir ilişkisi olduğunu göstermektedir. Bu durum 
teknolojik gelişmelere bağlı olarak banka ürünlerinin ve sunulan hizmetlerin çe-
şitlenmesinin yanı sıra bankacılık sektöründe yaşanan rekabetin kredi ve mev-
duat yarışının sonucunda özel sektör tarafından açılan banka kredilerinin arttır-
mıştır şeklinde değerlendirilebilir. 
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TÜRKİYE’ DE HAVAYOLLARINDA UYGULANAN REKABET STRATEJİLERİ 
İLE AĞ YAPILARININ HAVAYOLU MALİYET İLİŞKİSİ: SEKTÖRDEN 

KARŞILAŞTIRMALI BİR UYGULAMA 

 

Tuncel ÖZ * 

 

ÖZET 

Dünyada havayolu taşımacılığı hizmeti veren işletme sayısı artmış ve ülkemizde 
de 2003 yılı itibariyle sektör liberal hale gelmiştir. Ülkemizde havayolu işletmel-
erinin iç ve dış hatlarda taşıdıkları yolcu sayıları hızla artmakta ve doluluk oran-
ları artan talebe bağlı olarak yükselmektedir. Serbestleşen pazarda Türk Hava 
Yolları dışında havayolları hizmet vermeye başlamış ve rakipler çeşitli rekabet 
stratejileri uygulamak zorunda kalmışlardır. Havayolları, maliyetleri azaltarak 
bilet fiyatlarında esneklik yaratmak istemektedir. Yolcuların beklentileri doğrul-
tusunda, ülkemizdeki havayolları da belirli stratejiler belirleyerek, uçuş ağ 
yapılarını planlamaktadırlar. Rekabette öne çıkabilmek ve maliyetleri kontrol 
edebilmek için havayollarının uçuş noktaları, rakiplerin uçuş ağ yapıları, uygu-
ladıkları stratejileri, doluluk oranları ve hava aracı sayıları incelenmektedir. Bu 
çalışmada; ülkemizdeki havayollarının uyguladıkları stratejiler ortaya konarak, 
havayolu maliyetlerine etkilerinin karşılaştırılması ve ağ yapısı-maliyet 
ilişkisinin ortaya konması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Havacılık, Topla-Dağıt, Strateji, Havayolu Maliyeti 

COST RELATION BETWEEN THE COMPETITIVE STRATEGIES AND AIRLINE 
NETWORK STRUCTURES IN TURKEY: A COMPARATIVE PRACTICE FROM 

THE SECTOR 

ABSTRACT 

The number of businesses that provide air transportation has increased all over 
the globe and the sector has become liberal in Turkey as of 2003. In our country, 
airlines carry an increasing number of passengers each day, both domestically 
and internationally, and occupancy rates consistently rise based on the increas-
ing demand. Companies other than Turkish Airlines have started to provide air 
transport services in the now free market and competitors have had to imple-
ment various competitive strategies. Airlines seek to reduce costs and create 
flexibility in ticket prices. They choose certain strategies, take expectations of 
their passengers into consideration and plan their flight network structures ac-
cordingly. To be able to compete in the market and manage costs, they analyze 
flight destinations of airlines and their competitors’ network structures, strate-
gies, occupancy rates and the number of aircraft they have. This study aims to 
display the strategies employed by airlines in Turkey and compare their effects 
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on airline operating expenses, and present the relation between costs and net-
work structures. 

Key Words: Aviation, Hub and spoke, Strategy, Aviation Costs 

1. GİRİŞ 

Günümüzde sivil havacılık sektöründe havayolu işletmeleri, birbirleriyle rekabet 
edebilmek ve sektörde var olabilmek için belirli stratejiler geliştirmişlerdir veya 
bilinen belli başlı stratejileri uygulamışlardır. Tüm havayolu işletmeleri var olan 
bu belli başlı stratejilerden işletmenin yapısına uygun olan birini seçmeli ve çok 
iyi analiz ederek orta ve uzun vadeli planlar yapmalıdırlar. Havayolu işletmeleri 
ile ilgili olan en önemli etki yolcuların istek ve ihtiyaçlarının giderek küresel 
baskılar altında şekillenmeye başlamış olmasıdır. Yolcular giderek havayolu hiz-
met sunumunun tarife temelli parçalarına daha çok önem vermektedir. Bu yol-
cuların büyük bir bölümünü havayolu işletmeleri için son derece önemli olan iş 
amaçlı yolcular oluşturur. Diğer yandan, yolcuların bu tür istekleri küresel bir 
ölçeğe yayılmaktadır. Yolcular daha fazla noktaya uçuşu olan, uçuş ağı küresel 
bir alanı kapsayan ve uçuş sıklığı daha fazla olan havayolu işletmelerini tercih 
etmektedir. Bu durumda havayolu işletmelerinin daha fazla yolcu çekebilmek 
amacıyla küresel pazarlarda hizmet verebilmeleri ve uçuş ağlarını küreselleştir-
meleri gerekir. Her havayolunun uyguladığı stratejiye bağlı olarak uçuş ağ yapısı 
şekillenmekte ve faaliyet giderleri etkilenmektedir (Cento, 2009:51). 

2. REKABET STRATEJİLERİ 

Adam Smith, “işletmeler arasındaki savaş” olarak tanımladığı rekabeti, “en iyi 
düzenleyici gizli el” olarak görür. Bir sektörde rekabet eden her firmanın, açıkça 
tanımlanmış olsun veya olmasın, bir rekabet stratejisi vardır. Bu strateji, bir 
planlama süreci ile açıkça geliştirilmeksizin, firmanın çeşitli işlevsel bölüm-
lerinin etkinlikleri ile çevrilmiş olabilir. Geçmişten günümüze kadar rekabet an-
layışında bir takım değişiklikler gözlenmiştir. Porter’ a göre rekabet gücüyle başa 
çıkmada, sektördeki diğer rakipleri devre dışı bırakmak için potansiyel olarak 
başarılı olacak üç strateji yaklaşımı vardır (Porter, 1980:63): 

 Maliyet liderliği 

 Farklılaşma  

 Odaklanma  

İşletmenin bu üç yönden en azından birinde kendi stratejisini geliştirememesi, 
arada sıkışıp kalan bir firma son derece zayıf bir stratejik durumdur. Bu firmanın 
pazar payı, sermaye yatırımı ve düşük maliyet oyununu oynamak için azmi, 
düşük maliyetli bir konum elde etme ihtiyacını çözecek sektör çapında 
farklılaştırma yapma isteği veya daha dar bir alanda farklılaştırma ya da düşük 
maliyetli bir pozisyon yaratacak odaklanması yoktur. 
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Şekil 1: Üç Genel Strateji 

 

Kaynak: Radnoti, 2002:101. 

2.1. Maliyet Liderliği Stratejisi 

Maliyet en geniş anlamıyla, “belirli bir amaca ulaşmak için katlanılan feda-
kârlıkların toplamı” olarak tanımlanabilmektedir. İktisadi anlamda ise, “satış 
değeri olan bir mal veya hizmete sahip olabilmek için katlanılan ölçülebilir feda-
karlıkların toplamı” dır. Düşük maliyetli bir konuma sahip olmak, büyük rekabet 
güçlerinin varlığına rağmen, işletmeye ortalamanın üstünde getiriler sağla-
maktadır. Rekabet sonucunda rakipleriniz kârlarını kaybederken işletmeler 
düşük maliyetler sayesinde getiriler elde edebilmektedir. Düşük maliyet, işlet-
meye girdi maliyetlerindeki artışla başa çıkabilmede daha fazla esneklik kazan-
dırmakta ve güçlü tedarikçiler karşısında da bir savunma gücü sağlamaktadır. 
Düşük maliyet konumunu sağlayan faktörler, sektöre girmek isteyenlere önemli 
giriş engeli yaratmaktadır. Düşük maliyetli konum, genellikle işletmeyi ikame 
ürünler karşısında sektördeki rakiplerine göre daha avantajlı bir konuma 
oturtmaktadır. Dolayısıyla düşük maliyetli bir konum işletmeyi tüm rekabet 
güçlerine karşı korumakta ve uzun vadede büyük kârlar getirmektedir. İşletmel-
erin bu konuma ulaşabilmesi için çoğu kez rakiplere göre yüksek bir pazar payı, 
büyük sermaye ve hammaddelere daha kolay erişim gibi avantajlarının olması 
gerekmektedir. Maliyet Liderliği stratejisini izleyen şirketin, başarmak için bir 
takım gereklilikleri yerine getirmesi gerekmektedir. İlk olarak, rakiplerinin 
karşısında daha düşük faaliyet maliyetlerini sağlamayı başarması ve bunu sürdü-
rebilmesi gerekmektedir. İkinci ve en önemli gereklilik olarak da,  şirketin, 
müşterilerinin hangi hizmetlerinden vazgeçeceği ve şirketin hangi hizmetlerin-
den vazgeçmediği sorularına net bir yanıt bulmasıdır (Shaw, 1999:25). 

Maliyet liderliği stratejisi havacılık sektöründe yeni olan bir kavram değildir. 
1973 yılında yeni havayolu şirketi olan Southwest Havayolu, A.B.D.’ nin Texas 
pazarında faaliyetine başlamıştır. 1975 yılında havayolu olağanüstü bir şekilde 
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kazançlı olmuştur ve o zamandan beri şirket kazançlı olmaya devam etmektedir. 
1991-1994 yılları arasındaki ekonomik durgunluk sürecinde ve 2000 yılından 
bugüne kadar ABD’ nin diğer havayolu şirketlerinin çoğunluğu zarardayken söz 
konusu şirketin borcu bile bulunmamaktadır. 1990’ lı yılların ortalarına kadar 
olan zaman zarfında maliyet liderliği stratejisi dünya çapında hızlı bir şekilde 
yayılmıştır. Avrupa’da hızlı bir şekilde gelişmekte olan iki büyük havayolu şirketi 
Ryanair ve Easyjet, pazara yeni giren birçok küçük havayolu şirketinin bu 
stratejiyi uyguladığı kadar uygulamıştır. O zamanlarda ABD’ de yeni bir şirket 
olan JetBlue, pazarda belirmiş, şirket başarılı ve kazançlı bir başlangıç yapmıştır. 
Dünya çapında pazara yeni giren maliyet liderlerine yer vermek gerekirse; 
Kanada’da Westjet, Avustralya’da Virgin Blue, Brezilya’da Air Asia, Malezya’da iç 
hat ve bölgesel taşıyıcılar örnek olarak verilebilir. 1993 yılında Avrupa Birliğinin 
“Tek Havacılık Pazarı” anlaşmasının kurulması daha önce pazarda bulunmayan 
yeni havayolu şirketlerine fırsatlar vermiştir. Başta Kanada ve Avustralya olmak 
üzere çeşitli iç hat pazarlarının liberalizasyonu yeni girişimcilerin amaçlarını 
gerçekleştirmede yardımcı olmuştur (Güvenç, 2003:28). 

Düşük maliyetli taşıyıcıların çok farklı özellikleri olmakla birlikte genel olarak şu 
şekilde özetlenebilir (Gillen, 2003:32): 

 Düşük Fiyat 

 Uçuş Boyunca Verilen Hizmetler 

 Doğrudan Bilet Satış ve Rezervasyon 

 Uçak Kullanım Oranı ve Yüksek Kapasite 

 İkincil Havaalanlarının Kullanılması 

 Kısa Mesafede Doğrudan Uçuş  

 Filo Benzerliği 

2.1.1. Düşük Fiyat 

Maliyet liderliği stratejisini uygulayan havayolu şirketleri geleneksel havayolu 
şirketlerinin fiyat politikalarından tamamen farklı bir strateji izlemektedirler. 
Düşük maliyetli taşıyıcılar, basitleştirilmiş fiyat politikasına sahip olma 
eğilimindedirler. Örneğin, Amerika’da Southwest Havayolları hemen hemen 
uçtuğu tüm hatlarda en düşük fiyatı sunarak, serbestleşmeden bugüne kadar bi-
let fiyatlarının düşmesinde büyük bir rol oynamıştır. 1995 yılının ilk çeyreğinde 
tüm iç hat yolcularının yaklaşık %37’si Southwest ve diğer düşük maliyetli 
taşıyıcıların sunduğu düşük fiyatlardan yararlanmıştır. Bunun dışında 
Amerika’da hizmet vermeye başlayan bir diğer düşük maliyetli taşıyıcı JetBlue 
Havayolları’ nın kıtayı kateden hatlardaki bilet fiyatları 99 USD ile 299 USD 
arasında değişmektedir. 99 USD diğer havayolu işletmelerinin en ucuz tarifesin-
den %62 daha düşük, 299 USD ise aynı hatta hizmet veren diğer taşıyıcıların ben-
zer ücretlerinden %74 kadar daha düşük bir fiyattır. 

Düşük maliyetli taşıyıcılar gelir yönetimi tekniklerinin uygulanmasında gele-
neksel taşıyıcılarla kıyaslandığında farklılıklar göstermektedirler.  Eğer müşter-
iler düşük maliyetli taşıyıcılarının internet sitesine bakarsa, ilgilendikleri uçuş 
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için sadece tek bir fiyatın sunulduğunu göreceklerdir. Onlar, bu nedenle net bir 
şekilde “bileti al ya da bırak” seçeneğiyle yüzleşmektedirler (Fischer, 1997:101). 

2.1.2. Uçuş Boyunca Verilen Hizmetler 

Düşük maliyetli taşıyıcıların bazıları ikram hizmetini seçerken, bazıları tama-
mıyla ikramsız hizmeti seçmektedirler. Bu durum, uçağın kullanılabilirlik mali-
yetlerini düşürmekte, galleylerin olmamasını, daha hızlı olmayı, uçak temizliğini 
ve ekstra koltuk avantajını sağlamaktadır. Uçuş boyunca verilen birçok hizmetin 
sınırlandırılması ve hatta kaldırılması, kabin içinde görevlendirilecek personel 
sayısından ve ikram masraflarından da tasarruf edilmektedir. Uçuş esnasında 
yemek hizmeti sunmamanın bir diğer faydası da, ikram yükleme boşaltma işlem-
leri yapılmayacağı için iniş sonrası uçağın sefere hazırlık zamanının kısaltıl-
masıdır. Sunulan içecekler de çoğu zaman ücret karşılığında verilmekte ve bu 
yolla ek gelir elde edilmektedir.  

Örneğin, Debonair gibi bazı düşük maliyetli taşıyıcılar kısıtlı ikram verme yolunu 
seçmektedirler. Maliyet düşürmede lider olan Southwest Airlines yolcu ikramı 
olarak sadece fındık vermektedir. Ryanair ve Pegasus havayolları ise uçak içinde 
ikram hizmetlerini ücret karşılığında vererek ek gelir sağlama yolunu seçmiştir. 

2.1.3. Doğrudan Bilet Satış ve Rezervasyon 

Düşük maliyetli taşıyıcıların maliyeti azaltıcı diğer bir özelliği de hizmet verdiği 
kentlerde bilet satış ofislerine sahip olmaması, seyahat acenteleri ve aracı 
komisyon ücreti ödememeleridir. Bu sebeple internet ve telefon aracılığı ile 
doğrudan satış özendirilmektedir. Ancak bu stratejiler havayolundan 
havayoluna değişmektedir. Örneğin Debonair’ in doğrudan satış oranı %38 iken 
EasyJet’ in doğrudan satış oranı %100’e yakındır. Bunun yanında tarifeli 
taşıyıcılar tarafından kullanılan ve satılan bilet başına pay verilen bilgisayarlı 
rezervasyon sistemleri (Computer Rezervation System-CRS) düşük maliyetli 
taşıyıcılar gibi kar marjı düşük havayolu işletmeler için dağıtım maliyetlerini 
kıstığı diğer bir alandır (Hanlon, 2007: 70). 

2.1.4. Uçak Kullanım Oranı ve Yüksek Kapasite 

Uçakların yüksek kullanım oranı, uçakların yerde bekleme zamanını kısaltarak 
sağlanmaktadır. İki sefer arasındaki hazırlıklar genel olarak, yolcuların inişinden 
sonra kabin temizliği, kullanılmış yemek servis arabalarının ve diğer bütün 
ürünlerin boşaltılıp yerine yenilerinin yüklenmesinden ve yeni yolcuların uçağa 
kabulünden oluşmaktadır. Düşük maliyetli taşıyıcıların kabin içi hizmetlerden 
yoksun olmaları ya da bu ürünleri oldukça kısıtlı tutmaları nedeniyle yerde 
geçirilen süreyi azaltmaktadırlar. Bazı düşük maliyetli taşıyıcılar, normal koşull-
arda temizlik firmalarından alınan temizlik hizmetlerini kabin görevlilerine 
yaptırmak suretiyle bu sureyi daha da azaltmışlardır. Örneğin 15 dakika gibi bir 
sürede 137 yolcu, bunlara ait 97 bagaj, 450 kg ağırlığında posta ve 230 kg 
ağırlığında 25 parça yük uçaktan indirilmekte ve bunların yerine 137 yolcu ve 
123 bagaj ile 300 kg. posta uçağa bindirilmekte, uçak 2 ton ağırlığında yakıt 
almakta ve uçuşa hazır hale gelmektedir. 
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Aynı zamanda düşük maliyetli taşıyıcılar business ya da first-class sınıfı uçak 
düzeni seçenekleri yerine tek sınıf, yani sadece ekonomi sınıf seçeneği olan uçak 
kabin düzenlemesini tercih ederek uçak kapasitesini maksimum kullanmak-
tadırlar. Hatta tek sınıflı uçak düzeninde de koltuk aralarını küçülterek uçağın 
yolcu kapasitesini daha da arttırmaktadırlar. 

2.1.5. İkincil Havaalanlarının Kullanılması 

Düşük maliyetli taşıyıcıların çoğu maliyetlerden tasarruf sağlamak ve dönüş sü-
relerini daha hızlı kılmak amacı ile ikincil havaalanlarını tercih etmektedirler. 
İkincil havaalanlarının kullanılması daha düşük havaalanı ücretlerinin 
sağlanmasının yanında kalabalığın az olması nedeniyle de geri dönüş süresinin 
kısalmasına da katkıda bulunmaktadır Ayrıca ikincil havaalanı kullanımı slot 
tahsisinde de kolaylıklar sağlamaktadır. 

2.1.6. Kısa Mesafede Doğrudan Uçuş 

Düşük maliyetli taşıyıcılar genellikle kısa mesafelerde noktadan noktaya 
uçuşlarla hizmet vermektedirler. Örneğin, Southwest Havayolları’ nın hizmet 
verdiği hatların % 91’i 700 mil/1300 km’nin altında bulunmaktadır. Kısa 
mesafelerde uçan düşük maliyetli taşıyıcılar filolarını da yine kısa mesafede 
uçabileceği Boeing 737 ve Airbus 319-320 tipi uçaklardan oluşturmuşlardır. 
Avrupa’daki düşük maliyetli taşıyıcıların uçtukları hatlara bakıldığında genelli-
kle kıta Avrupa’sı dışına ve hatta Avrupa’nın doğu ve güneydoğusundaki 
nispeten uzak hatlara pek uçmadıkları gözlenmektedir. 

2.1.7. Filo Benzerliği 

Düşük maliyetli taşıyıcıların tek tip uçak kullanmalarının sebebi bakım giderle-
rini düşük tutmaktır. Tek tip uçak kullanmaları; tek tip eğitim lisansı, tek tip ye-
dek parça gereksinimi demektir. Ayrıca çalışanların bu konudaki uzmanlaşma-
ları daha verimli ve etkin bir faaliyetin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

Tek tip uçak seçiminde genellikle Boeing 737 ailesinin üyeleri seçilmektedir. 
Örneğin, Southwest Havayolları 186 adet B737-300, 25 adet B737-500 ve 327 
adet B737-700 Boeing uçakları ile faaliyetlerini sürdürmektedir. EasyJet 
Havayolu’ nun ise eskiden tüm uçakları Boeing serisinden oluşmaktaydı fakat 
107 adedi A319 ve 30 adedi B737 olmak üzere toplam 137 uçakla faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Şirket, uçak filosunu yenileyip Airbus uçakları ile faaliyetlerini 
sürdürmeyi düşünmektedir. 

2.2.  Farklılaşma Stratejisi 

Farklılaşma stratejisini uygulayan birçok havayolu işletmesi, faaliyetlerini çok 
düşük kar marjlarıyla sürdürmektedir ve hatta bazıları zarar etmektedir. Bu du-
rum, Amerikalı taşıyıcılar arasında büyük oranda ve daha az miktarda ise Avru-
palı havayolu işletmeleri arasında görülmektedir. Farklılaşmış havayolu işlet-
meleri için finansal sonuçlar hiç iyi değilken, 1996’dan 1999’a kadar ki zaman 
dilimi bu işletmeler için adeta bir refah dönemiydi. Aslında bu dönem bu işlet-
melerin iş modellerinin de son ve gelişmiş halinin ortaya çıktığı bir dönemdi.  
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Farklılaşma sektöründe başarılı olmak isteyen havayolu işletmelerinin her za-
man yenilikçi olması gerekliliği söz konusudur. Aslında, yenilikçilik alanında 
yüksek itibarlı Emirates ve Singapur Havayolları’ nın farklılaşma konusunda dü-
nyanın en başarılı iki işletmesi olması rastlantı değildir. Bu işletmelerin her ikisi 
de müşterilerine daha proje aşamasındayken A380 ile hizmet vereceklerini 
açıklamışlar ve sürekli olarak kabin konforu, uçak içi hizmet ve uçak içi eğlence 
konularında öncü olmak için çabalamışlardır. 

Pazarda zaman geçtikçe tüm yenilikler rakipler tarafından taklit edilebilir ve 
edilmektedir. Fakat, Emirates ve Singapur Havayolları ortaya koydukları “İlk 
Hamle Avantajı” adlı konsept ile hizmetlerini rakipleri tarafından taklit edilseler 
bile yenilikçiliklerinin faydalarını görmeye devam etmektedirler. Bu işletmeler 
yenilik yaptıkları alanlarda tek olduklarını düşünmekte ve yenilik yapmak için 
aldıkları risk ve harcadıkları kaynakların müşterileri tarafından göz önünde 
bulundurulacağını düşünmektedirler. 

Personel hizmet standartları çok önemli bir rekabet aracı olarak kabul edilir, bu 
standartlar işletmeye sürekli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Bir havayolu 
işletmesi, en yakın rakibindeki koltuk konforunu sağlayacak koltukları temin et-
melidir. Ayrıca, müşteri ile iletişim kuran personel disiplinsiz ve düşük motivasy-
ona sahipse rekabet üstünlüğünün elde edilmesi olanaksızdır. Eğer havayolu 
işletmeleri için konuşursak, operasyonda ön saflarda yer alan personel de aynı 
özeliklere sahip ise, bu işletmelerin de rakiplerine karşı üstünlük sağlaması im-
kânsızdır. 

Havayolu sektöründe, marka oluşturma da farklılaşma için bir diğer çok önemli 
iş modeli unsurudur. Tüm havayolu işletmelerinin aynı ve ortak ürün ve hiz-
metleri sunduğunu ve bunların benzerlik gösterdiği düşünülürse, yolcular 
havayolu işletmeleri arasında bir fark gözetmeyecek ve tercih için bir sebepleri 
olmayacaktır. 

İkinci stratejik seçenek çok açık ve uygulanabilirdir. Eğer bir havayolu şirketi 
kısa mesafeli pazarlarda kendi pazarının bir düşük maliyetli taşıyıcı tarafından 
alındığını fark ederse, işletme rakibini kendi yöntemiyle vurmalıdır. Yani kendi 
sahipliğinde bir düşük maliyetli işletme kurarak rakibine karşı ko-
numlandırmalıdır. Örneğin; Delta “Song”, SAS “Snowflake”, ve Air Canada da 
“”Tango” ve “Zip” adlı kendi düşük maliyetli taşıyıcılarını kurmuşlardır. 
Avrupa’da da British Airways Ryanair’e karşı “Go” adlı şirketi, Hollandalı KLM ise 
“Buzz Air” şirketlerini kurmuşlardır. Ülkemizde ise bayrak taşıyıcı THY tarafın-
dan “Anadolu Jet” adlı düşük maliyetli bir işletme hayat geçirilmiştir. Fakat bu 
uygulamanın özelde THY’ nin genelde ise bu stratejiyi kullanan diğer işletmeler 
için birkaç sakıncası vardır. İlki, yolcuların düşük maliyetli taşıyıcı ile seyahat 
ederken geleneksel taşıyıcı ile ilgili algılarını göz önünde bulundurmalarıdır. 
İkinci olarak bu seçenek oldukça iyi düşünülmelidir. Çünkü düşük maliyetli 
taşıyıcı geleneksel işletmenin sahipliğinden ayrıldığında, sendikaların yoğun 
eleştirisine maruz kalmaktadır (Porter, 2008:19). 

Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer stratejik opsiyon, bu işletmelerin 
sahip olduğu yüksek işgücü maliyetleridir. Bu işletmelerin toplam maliyetlerinin 
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neredeyse %30’ unu ücretler ve maaşlar oluşturmaktadır. En önemlisi ise işlet-
melerin bu konuda pazarlık gücü yok denecek kadar azdır çünkü havayolu 
sektöründe özellikle bu işletmelerde yoğun sendikalaşma görülmektedir. Bu da 
sendikaların pazarlık gücünü artırmaktadır. İşletmeler bu maliyeti düşürmek 
için etkinli ve verimliliği artırabilir. Ayrıca, bu maliyetleri düşürmek için kendi 
temel yeteneklerini belirleyip, bu alanda faaliyet göstermeli ve diğer faaliyetleri 
dışarıdan satın almalıdır. Düşük maliyetli taşıyıcıların stratejilerin temelini bu 
oluşturmaktadır.  

Son stratejik opsiyon ise, bu tür işletmeler bir topyekün (Ölümcül) pazarlama 
anlayışı benimsemelidir. Eğer uzun zaman önce kurulmuş olan bir havayolu 
işletmesi yeni girenler tarafından saldırıya uğramaya başlamışsa buna agresif bir 
şekilde cevap vermelidir. Bu aşağıdaki uygulamalar ile gerçekleştirilebilir (Shaw, 
2007:94): 

 Bilet fiyatları yeni giriş yapanların seviyesine hatta daha da altına 
çekilmelidir. 

   Kapasite arttırılmalıdır. 

 Yeni giren işletmeleri piyasadan silmek için bir politika geliştirilmelidir. 

Ancak, bu taktikleri uygularken dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta 
mevcuttur. O da ulusal ya da uluslar arası yasal düzenlemelerin yaptığımız uygu-
lamalara aykırılık teşkil etmemesidir. Örneğin; THY Anadolu Jet’i kurduktan 
sonra TÖSHİD tarafından rekabeti engellediği gerekçesiyle dava edilmiştir. Aynı 
şekilde Pegasus Havayolu işletmesi 19.99 TL’den sattığı biletler sebebiyle yıkıcı 
rekabet yapmakla suçlanmıştır. 

2.3.  Odaklanma Stratejisi 

Genel rekabet stratejilerinden üçüncüsü olan odaklaşma (focus) stratejisi diğer 
iki stratejiden faaliyet alanının kapsamı bakımından farklılık gösterir. Bu 
stratejinin temelinde geniş tabanlı bir strateji izlemek yerine daha dar piyasa 
bölümlerine yoğunlaşma vardır. Hedef alınan bu dar piyasa bölümünün ih-
tiyaçları ve giderilme şekilleri üzerinde yoğunlaşılarak uzmanlaşma sağlanmaya 
çalışılır. Diğer bir ifade ile odaklaşma stratejisinde, pazarın belirli bir yönü 
üzerinde yoğunlaşma, yoğunlaşılan alan üzerinde uzmanlaşma, uzmanlık ve 
tanınmışlık destekli imaj yönetimi yardımıyla da rakiplerin pasifizasyonu söz ko-
nusudur. Odaklanma stratejisinin riskleri aşağıdaki gibidir (Stragier, 2001:45): 

 Geniş ürün yelpazesi olan rakiplerle, odaklanmış işletme arasındaki maliyet 
farklılığı, dar bir hedefe hizmet vermenin maliyet avantajlarını ortadan 
kaldıracak veya odaklanmayla ulaşılan farklılaştırmayı dengeleyecek kadar 
genişletilir. 

 Stratejik hedefle pazar arasında istenen ürünlerde veya hizmetlerdeki 
farklılıklar bir bütün olarak daralır. 

 Rakipler stratejik hedef dâhilinde alt pazarlar bulurlar ve odaklananın 
odağını dışarıda bırakırlar. 
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3. AĞ YAPILARI 

Ağ, çeşitli noktaların birbirleri ile bağlantısını ifade eder. Havayolu 
taşımacılığında doğrusal, çapraşık ve topla dağıt olmak üzere üç farklı ağ yapısı 
kullanılmaktadır. 

3.1.  Doğrusal Hat Yapısı 

Doğrusal hat yapısında, merkez havaalanından ayrılan uçaklar varış noktasına 
kadar arada kalan havaalanlarına yakıt ya da trafik almak amacıyla uğrarlar. Bazı 
uzun mesafeli uçuşların ara noktalarda durmaksızın yapılması operasyonel ve 
ekonomik açıdan mümkün olmayabilir. Hava araçlarının menzilleri arttığı sürece 
ve yeterince yolcu talebi olduğu sürece bu tür bir ağ yapısı gereği azalır. Halen 
bu tür ağ yapısını kullanan havayolu işletmeleri olmasına rağmen eğilim T-D sis-
temine doğru gitmektedir.  

 Bu tür ağ yapısının bazı dezavantajları vardır: 

 İstasyon giderleri daha az yolcu-km üzerine dağıtılabileceği için birim mali-
yetler yüksektir. Çünkü bu tür bir ağ yapısında uçuş sıklığı oldukça azdır. 
Belki bir havaalanı haftada sadece birkaç kez kullanılır. 

 Diğer doğrudan ve dolaylı sabit maliyetler (pazarlama gibi) daha az üretim 
miktarı üzerine dağıtılabilir. 

 Uçuş ekibinin kullanım miktarı azalır. 

 Uçuş ekibi yatı sayısı artar. 

 Bunların konumlandırılması sunulan yolcu-km değerini azaltabilir. 

 Uçuş sıklığının az olması gelirleri de azaltacaktır. Özellikle iş amaçlı yolcu-
lar sık uçuşu tercih edeceklerinden bu tür yolcular kaybedilir. 

3.2.  Çapraşık Hat Yapısı 

Çapraşık ağ yapısı genellikle iç hat taşımacılıkta tercih edilir. Örneğin ABD’de de-
regülasyon öncesi pek çok havayolu işletmesi bu tür ağ yapısını tercih etmiştir. 
Bu tür ağ yapısı doğrusal hat yapısına göre daha avantajlıdır.  

 Uçakların ve uçuş ekibinin kullanım oranı artırabilir. 

 İstasyon giderleri daha fazla çıktı üzerine dağıtılabilir fakat pazarlama faali-
yetlerindeki etkinlik bunda da azdır. 

3.3.  Topla-Dağıt Sistemi 

T-D sisteminde merkez olarak seçilmiş bir havaalanı vardır. Uydu havaalan-
larında bulunan yolcular önce merkez havaalanına taşınarak burada toplanma-
ları sağlanır. Daha sonra, merkezden tekrar gitmek istedikleri uydu havaalan-
larına dağıtılır. Böylece bir merkez etrafındaki uydu havaalanları birbirleri ile 
bağlanmış olur. Elde edilen şehir çifti sayısı doğrusal hat yapısına göre çok daha 
fazladır. Doğrusal hat yapısında 10 havaalanı ile 5 şehir çifti üretilirken, T-D sis-
temi ile bu sayı 55’e çıkar. Sisteme dâhil edilen her uydu havaalanı, şehir çifti 
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sayısını 11 kat artırmaktadır. Bu sistemin en önemli avantajı, uçuş ağını 
büyütmesi ve genişletmesidir.  

T-D sistemi hem havayolu işletmelerine, hem yolculara, hem de havaalanlarına 
önemli avantajlar sunar. Havaalanları bu sistemden hem olumlu hem de olumsuz 
yönde etkilenmektedir. 

T-D sistemi ilk kez ABD’de ve serbestleşme hareketinden sonra uygulanmaya 
başlamıştır. Çünkü havayolu işletmeleri uçuş ağlarını ancak liberal bir ortamda 
istedikleri gibi belirleyebilirler. T-D sisteminin en çok kullanıldığı yer ABD ol-
masına karşın, özellikle liberalleşme ve işbirlikleri eğilimlerinin artmasıyla 
birlikte, sistem uluslar arası alanda da giderek yaygınlaşmaktadır. Bu sistem 
günümüzde küresel havayolu işletmelerinin en önemli özelliklerinden birisi du-
rumuna gelmiştir. 

T-D sistemi ilk bakışta havayolu işletmelerinin maliyetlerini artırır. Bu durumun 
sebepleri aşağıda belirtilmiştir (Şengür, 2004:78): 

 Ortalama uçuş uzunluğunu azaltır. 

 Havaalanlarında yolcu akışını artırır. 

 Bu akışın artması yolcu hizmetleri giderlerini artırır. 

 Artan yolcu sayısı daha kısa bir süre içinde handle edilmek zorundadır. 

 Yer hizmetlerinin daha kısa bir süre içinde gerçekleşmesi zorunluluğu daha 
fazla personel ve daha high – tech donanım kullanılmasını gerektirebilir. 

 Bu gereklilik maliyetleri artıracaktır. 

 T-D sistemi içinde merkez havaalanı aracılığıyla yolculuk yapan her yolcu 
iki kez boarding ve disembarkation işlemine tabii olur. 

T-D sisteminin ilk bakışta maliyetleri sözü edilen bir biçimde artırması eksik bir 
yaklaşım olur. Çünkü birim maliyetleri belirleyen faktörler sadece bunlar 
değildir. Bu konuda yapılan birçok araştırma T-D sisteminin kapsam ve yoğunluk 
ekonomileri yarattığını göstermektedir. Trafik yoğunluğu, üretilen yolcu*km’ 
nin uçuş yapılan şehir çifti sayısına bölünmesi ile bulunur. T-D sistemindeki 
şehir-çifti sayısı 55’dir ve ve bu şehir çifti sayısında çok daha fazla yolcu*km 
üretilecektir.  Uçuş yapılan şehir sayısı aynı kaldığı halde şehir-çifti sayısı 
dolayısı ile üretilecek yolcu*km değeri artacaktır. Bu durumda uçakların 
kullanım miktarları ve doluluk oranları artacaktır. Bu da birim maliyetleri 
önemli ölçüde azaltacaktır. Merkezde toplanan çok sayıda yolcu non-stop ve 
daha uzun mesafeli hatlardaki verimliliği çok yüksek olan geniş gövdeli uçakların 
doluluk oranlarını artıracaktır. Böylece doluluk oranının çok yükseldiği hatlarda 
verim de artacaktır. Birim maliyetler ise çok daha fazla azalmış olacaktır. 

T-D sistemi sayesinde belirli sayıda yolcunun verilen bir yolculuk programında 
taşınabilmesi için gerekli uçuş sayısı azaltılmış olur. Çok daha sık uçuş 
yapılıyorken doluluk oranı artacaktır. Bu da birim maliyetleri azaltır. Ayrıca, bu 
sistemde uçuş sıklığı diğer ağ yapılarına göre daha fazladır. Büyük uçaklarda 
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daha sık uçuş yapılmasına rağmen doluluk oranının yüksek olması birim mali-
yetleri azaltacaktır. Bu sayede maliyetlerin daha fazla yolcu üzerine dağıtılması 
mümkün olur. 

T-D sisteminde uçakların ve personelin günlük kullanım oranları daha yüksektir. 
Ayrıca, uçuş ağının büyümesi istasyon giderleri gibi sabit maliyetleri artırma-
yacağı için havayolu işletmeleri kapsam ekonomilerinden yararlanabilir. T-D sis-
temi sayesinde uçuş ağının büyütülmesi pazarlama faaliyetleri açısından da 
önemli miktarda kapsam ekonomileri yaratır. Buna verilebilecek ilk örnek 
reklam kampanyalarıdır. Büyük çaplı reklam kampanyaları daha başarılı olacağı 
için, büyük bir uçuş ağına sahip olan havayolu işletmesinin kampanyaları daha 
başarılı olacaktır. 

Pazarlama faaliyetleri sırasında oluşan giderler batık maliyetler yaratır. Bu 
nedenle, uçuş ağı ne kadar büyük olursa pazarlama faaliyetleri de o kadar verimli 
olur. Bağlılık programları ile desteklenen T-D sisteminin getirdiği diğer bir 
avantaj havayolu işletmelerinin pazar güçlerinin artmasıdır. Havayolu işletmel-
eri, yolculara ve seyahat acentelerine bir takım avantajlar sağlayarak onları uçuş 
ağlarına bağlamaya çalışırlar. Bu durumda yolcular farklı bir havayolu işlet-
mesini tercih etmeyecektir. 

Genellikle T-D sisteminin merkez havaalanı tek bir havayolu işletmesinin ege-
menliğindedir. Diğer işletmelerin bu tür havaalanlarına girmeleri ve başarılı 
olma olasılıkları azdır. Özellikle söz konusu bölgeden başlayan uçuşlarda T-D sis-
temini kullanan havayolu işletmelerinin mutlak üstünlükleri vardır ve bilet fi-
yatlarının daha fazla olması nedeniyle gelirleri daha fazladır. Böylece bu tür 
hatlar uzun mesafeli küresel hatları besleyecek, trafik yoğunluğu ve şehir-çifti 
sayısı artacaktır. Başka bir deyişle, uçuş ağı küreselleşecektir. 

T-D sisteminin diğer bir avantajı kısa ve orta mesafeli hatları da verimli bir 
biçimde uçuş ağına katabilmesidir. Diğer yandan, işletmelerin T-D sistemi ile 
yarattıkları küresel ağlar işbirlikleri sayesinde giderek birbirleri ile bağlantılı 
hale gelmektedir.  

T-D sistemi uçuş sıklığı ve şehir-çifti sayısını önemli ölçüde artırmaktadır. 
Örneğin, 1990 – 1998 yılları arasında Avrupa’daki tüm tarifeli uçuşları kapsayan 
bir araştırma, merkez-merkez ve merkez-uydu havaalanları arasındaki uçuş 
sıklığının arttığını göstermektedir. Uçuş ağının büyümesi ve daha geniş bir alana 
yayılması yolcuların istedikleri yere gitme olanaklarını artırır. Uçuş sıklığının 
artması ise, yolcuların istek ve ihtiyaçlarına göre istedikleri saatte yolculuk yap-
malarını sağlar. Böylece T-D sistemi sayesinde, havayolu hizmet sunumunun ta-
rife temelli parçalarına daha çok önem veren yolcuların bu konudaki ihtiyaçları 
karşılanmış olur. 

T-D sistemi içindeki merkez havaalanlarını kullanan havayolu işletmelerinin pa-
zar güçleri artmaktadır. Bu sistem sayesinde uçuş ağını genişletmiş olan 
havayolu işletmesi merkez havaalanından başlayan uçuşlarda rakiplerine göre 
inanılmaz bir avantaj elde etmiş durumdadır. Uçuş ağı hem büyümüş hem de 
genişlemiştir. Böyle bir durumda yolcular özellikle FFP kullanımlarını söz ko-
nusu havayolu işletmesi üzerinde yoğunlaştırırlar. Böyle bir durumda başka bir 
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havayolu işletmesinin söz konusu havaalanındaki havayolu işletmesi ile rekabet 
etmeleri çok zordur. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkemizde iç hatlar pazarına girerek maliyet liderliği stratejisini benimseyen 
havayolu işletmeleri bulunmaktadır. Pazara girmeden önce yapılan rekabet ana-
lizleri sonucu, Atatürk Havalimanı’ ndan uçuş gerçekleştirmek yerine, Sabiha 
Gökçen Havalimanı uçuş operasyonlarının merkezi olarak seçilmiştir. Hava-
limanı, düşük yoğunlukta uçak trafiğine sahip olması nedeniyle havayolu uçak-
larının yerde kalma süresini azaltarak, gün içinde uçakların kullanım oranını art-
tırmaktadır. Uçuşlarını doğrusal hat yapısı şeklinde noktadan noktaya 
gerçekleştirmektedir. Tek tip filo sayesinde bakım ve eğitim maliyetleri 
düşürülerek, verilen hizmet standart hale getirilmiştir. Ekonomik sınıf gibi tek 
sınıflı uçuşların olması, koltuk arası mesafelerin dar alması, uçak yolcu kapa-
sitenin geniş olması ve ücretli ikram uygulaması maliyetleri azaltmaktadır.  

Farklılaşma stratejisini izleyen havayolları, hizmet kalitesinden ödün vermeden 
maliyetleri azaltıcı yöntemlere odaklanmıştır. Bu strateji de, yolcuların göre-
bileceği hizmetlerin kaldırılması ile değil, süreçlerde yapılan değişiklikler ile 
maliyetlerin azaltılacağı görülmüştür. 

Çalışmada farklı stratejileri ve ağ yapılarını benimseyen havayollarının maliyet 
analizleri yapılmıştır. Havayollarında her strateji sonucu önem verilmesi gere-
ken maliyet kalemlerinin farklı olduğu görülmüş ve özellikle operasyon mali-
yetleri için her havayolunda verimlilik çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 
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TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ İÇERİSİNDE TÜRKİYE’DE KİBRİT İNHİSARI 
(1923-1950) 

Yrd. Doç. Dr. Nadir YURTOĞLU* Yrd. Doç. Dr. Mustafa EĞİLMEZ** 

 

ÖZET 

Bu araştırmada Cumhuriyetin ilk yılları ve sonrasında kibrit inhisarının (tekel) 
tarihsel gelişim süreci ve bunun ekonomiye olan etkileri ele alınmıştır. Konu, 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) döneminde kibrit inhisarı ve üretimi (1923-
1950) ile sınırlandırılmış ve bu başlık etrafında incelenmiştir. Kibrit üretimi ele 
alınırken sayısal veriler üzerinde değerlendirilmeler yapılmıştır. Araştırmanın 
konusu hakkında literatürde yer alan eksiklikler resmi yayınlardan kanunlar ve 
tutanak dergileri, zabıt ceridesi, resmi gazete, istatistik verileri, ayın tarihi ve dö-
nemin süreli yayınlarından olan çeşitli dergilerinin makaleleri gibi birincil 
kaynakların kullanılması yoluyla giderilmiştir. Konu incelenirken dönemin Tü-
rkiye’sinde İstanbul Büyükdere Kibrit Fabrikasının tarihsel gelişimi süreci göz 
önüne getirilerek gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmada elde edilen 
sonuç şudur: Cumhuriyet döneminin daha başlangıcında yürürlüğe konulan 490 
sayılı Kanunun sekizinci maddesi uyarınca 1924 yılının Mart ayından itibaren 
kibrit imalatı, ithali ve satışı devlet inhisarı altına alınmıştır. Maliye Bakanlığı 8 
Aralık 1924 tarihinde kısa adı Ozin olan bir Belçikalı şirketle yaptığı sözleşme 
gereği kibrit inhisarını adı geçen şirkete devretmişse de şirketin taahhütlerini 
yerine getirememesi üzerine 8 Haziran 1929 tarih ve 1503 sayılı Kanunla kibrit 
üretimi, ithalatı ve satımı tekrar devlet tekeli altına alınmıştır. Akabinde 14 
Haziran 1930 tarihinde aynı Bakanlığının The American-Turkish Investment 
Corporation adlı bir Amerikan şirketi ile yaptığı sözleşme ve sonrasında çıkarılan 
1722 sayılı Kanun gereği kibrit inhisarı işletmesi adı geçen şirkete 
devredilmiştir. Şirketle yapılan sözleşme içerisinde İstanbul’da bir kibrit fabri-
kasının kurulması taahhüdü yer aldığından 1932 yılında Büyükdere’de bir kibrit 
fabrikası faaliyete geçirilmiş, imal edilen kibritlerle milli ekonomiye önemli kat-
kılar sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kibrit, İnhisar, Büyükdere Kibrit Fabrikası, Cumhuriyet 
Halk Partisi 

THE HISTORICAL DEVELOPMENT PROCESS OF MATCH MONOPOLY IN 
TURKEY (1923-1950) 

ABSTRACT 

This study deals with the historical development process of match monopoly in 
Turkey in the first years of Republic and its aftermath and its effects on economy. 
The subject is limited to and discussed under the title of match monopoly and 
production in the period of Republican People’s Party (CHP) (1923-1950). Eval-
uations have been made based on numeric data in discussing match production. 

                                                           
* Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, nyurtoglu@kastamonu.edu.tr 
** Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, megilmez@kastamonu.edu.tr 
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The gap in the literature about the research subject has been filled through use 
of primary sources such as official publications, laws, journals of official reports, 
proceedings of memorandum, official gazettes, statistical data, Ayın Tarihi jour-
nal (government’s dating publication), and articles from the magazines of the pe-
riod. Relevant evaluations have been made considering the historical develop-
ment process of İstanbul Büyükdere Kibrit Fabrikası (Istanbul Büyükdere Match 
Factory) in Turkey in the period under discussion. It has been found out that 
match production, export, and sales were monopolized by the state as of March, 
1924 pursuant to the eighth article of the Law no. 490 put into force at the be-
ginning of the Republic period. Though the Ministry of Finance transferred match 
monopoly to a Belgian company whose short name was Ozin in accordance with 
the contract signed with it on 8 December 1924, match production, import, and 
sales were again monopolized by the state with the Law no. 1503 dated 8 June 
1929 as the said company failed to fulfill its commitments. Then match monopoly 
was transferred to an American company titled The American-Turkish Invest-
ment Corporation with the contract made by the above-mentioned ministry with 
it on 14 June 1930 and as per the Law no. 1722 introduced after it. As the contract 
involved a commitment to set up a match factory in Istanbul, a match factory was 
put into operation in Büyükdere in 1932. Match production performed there 
made considerable contributions to national economy. 

Keywords: Match, Monopoly, Büyükdere Match Factory, Republican People’s 
Party  

GİRİŞ 

Dünyada ilk kez kibrit üretiminde promethean kibrit patentini 1828 yılında İngil-
tere’nin Londra şehrinde Samuel Jones almıştır. Tarihin bu ilk kibritleri taşıdığı 
yoğun kimyasallardan ötürü tehlikeli olmalarının yanı sıra aynı zamanda hesaplı 
değilken, ekonomik anlamda ilk kibritler 1825-1835 yılları arasında icat 
edilmiştir. İlk sürtünme kibritleri ise bir kimyacı olan John Walker tarafından 7 
Nisan 1927 yılında icat edilmiştir (Deniz; İmamoğlu, 2016: 101-102). 

Osmanlı Devleti’nde 19. ve 20. yüzyılda teşkil edilen bir kısım sanayi kuruluşları, 
kibrit üretiminde olduğu gibi Avrupa devletlerine imtiyazlar verilmesi şeklinde 
ortaya çıkmıştır. İlk kibrit imtiyaz hakkı talebi Kibrit Narı ve Kimyevi Kav imalatı 
adı altında 1854 yılında elde edilmiştir. 1875 yılına gelindiğinde ise kibrit fabri-
kası kurma izni İzikor Krikon adlı bir şahıs ile ortaklarına verilmiştir. Beykoz’da 
başlanan bu kibrit fabrikasının inşaatında kullanılmak üzere dış ülkelerden 
getirilen mallara gümrük kolaylıkları istenirken, ilerleyen yıllarda farklı 
şahıslara kibrit imtiyaz hakkı tanınmıştır (Deniz; İmamoğlu, 2016: 101-102). 

1886 yılında bu kez 40 yıl süre ile Mösyö Letranej ve arkadaşlarına verilen kibrit 
imtiyazı üzerine, 1888 yılında 44.000 lira sermaye ile bir Fransız şirketi tarafın-
dan Küçükçekmece’de büyük bir kibrit fabrikası kurulmuştur. Ancak, fabrika 
yabancı ülkelerden fosfor getirmesi,  eski yönetimin çıkardığı zorluklar ve 
yabancı rekabeti nedeniyle 3-4 ay ancak ayakta kalarak faaliyetini durdurmak 
zorunda kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı başlarında atıl durumda bulunan fabri-
kanın tayyare fabrikasına tahsis edilmesi düşünülmüştür. 1903 yılında kibrit 
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üretimi ve imtiyazı konusunda Belçikalı bir müteşebbis tarafından Osmanlı 
Devleti’ne, 250 bin Osmanlı altınının dört taksit halinde ödenmesi, iki milyon Os-
manlı lirasının borç olarak verilmesi ve Hicaz Demiryoluna defaten 50.000 altın 
ödenmesi teklifinde bulunulmuştur. (Deniz; İmamoğlu, 2016: 102). 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) DÖNEMİNDE KİBRİT İNHİSARI VE 
ÜRETİMİ (1923-1950) 

Milli Mücadele yıllarında ülkenin gelir kaynaklarını artırmak maksadıyla kibrit 
tüketim vergisinde olduğu gibi bazı vergi türlerinin artırılma yoluna gidildiği 
görülür. 30 Eylül 1920 tarihinde çıkarılan ve ülkenin ilk kanunları arasında yer 
alan 32 sayılı Kibrit İstihlak Resminin Tezyidi Hakkındaki Kanun ile çeşitli türde 
kibritlerden bir kutu için beş para olarak alınan tüketim vergisi on paraya 
çıkarılmıştır (TBMMKD, 1920: 34); (Resmi Gazete, 28 Şubat 1921). 16 Nisan 
1922 tarih ve 220 sayılı Kibrit İstihlak Resminin Tezyidi Hakkındaki Kanunla da 
10 para olan tüketim vergisi 20 paraya yükseltilmiştir (TBMMKD, 1922: 260).  
15 Nisan 1922 tarih ve 215 sayılı Kanunla sigara kâğıdı, kibrit ve kav kutularının 
tüketim vergisine dair 12 ve 14 Mart 1918 tarihli kanunların beş ve altıncı mad-
delerinde belirtilen el koyma hükümleri kaldırılmıştır. Altıncı madde gereğince 
belirli miktardan her elli ve altmışa kadar küsuratlı fazlalar için bir kat tüketim 
vergisi alma ve elliden noksan kutuların her biri için beşer ve defterlerin her biri 
için onar kuruş para cezası alınmıştır (TBMMKD, 1922:253).   

Cumhuriyetin ilk yıllarında savaştan çıkmış ve yıkıma uğramış bir ülkenin 
bayındır hale getirilmesi ve ekonomik alanda kalkındırılması için üretim unsur-
larının harekete geçirilmesi ve fabrika kurma girişimlerinin hız kazandırılmasına 
ihtiyaç vardır. Bunun için alt yapısı yetersiz olan ülkede fabrika tesisi için inhisar 
adı verilen yarı devlet yarı yabancı ortaklıklar tekel özelliğine sahip olarak ku-
rulmuştur. Ülke içerisinde bir işi başkası yapmamak üzere tek bir kişiye veya bir 
müesseseye verme, yani tekel anlamına gelen ve her türlü ticari ayrıcalığı kazan-
dıran “inhisar” anlayışı, bilhassa o dönemde yabancı işletmeler için oldukça karlı 
bir yapıyı ifade etmiştir ( Develioğlu, 1997:438). 

20 Nisan 1924 tarihinde çıkarılan 490 sayılı Muvazene-i Umumiye Kanununun 
sekizinci maddesi uyarınca 1924 yılının Mart ayından itibaren kibrit imal, ithal 
ve satışı devlet tekeli altına alınmıştır (TBMMKD, 1924: 354). 8 Aralık 1924 tari-
hinde merkezi Brüksel’de bulunan S.A. Usines Allumettiere de Flanders/ Ozin- Al-
lumetier de Flandre S.A.adında bir şirketle, sözleşme imzalanmış aynı şirket 
tarafından 18 Ocak 1925 tarihinde Türkiye Kibrit İnhisarı TAŞ kurulmuştur. 
Belçikalı şirketin sonraki yıllarda adı Societe Generale Allumetiere et Forestiere 
dönüşmüştür. Şirketin 7.929 olan hisse sayısına yerli ve yabancı sermaye iştirak 
etmiştir. Kibritin imali, ithali ve satılması için her türlü imtiyazı alan Societe Gen-
erale Allumetiere et Forestiere adlı şirket aynı zamanda bir kibrit fabrikası tesis 
edecek, fabrika yapılana kadar da kibrit ithali işini yürütecektir. Sinop’ta bir 
kibrit fabrikasının temelini atan şirket, fabrikayı üretime açma konusunda işi 
ağırdan alırken inşaatı bir türlü bitirememiş, 1 Ocak 1928 üretime geçmesi plan-
lanan fabrika faaliyete geçirilememiştir. Kibritin ithali ve ülke içerisinde satışının 
üretiminden daha karlı durumda bulunması, şirketin fabrikayı faaliyete geçirme 
konusunda ağır davranmasına neden olmuştur. Bu durum büyük bir sorun teşkil 
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ettiğinden TBMM’nin gündemine taşınmıştır. Cumhuriyet tarihinin ilk kibrit fab-
rikasının kurulması teşebbüsü bu vesileyle bir sonuca ulaştırılamamıştır. Türkiye 
Kibrit İnhisarı TAŞ, 18 Ocak 1925 tarihinde kurulması ve üç yıldan fazla bir süre 
geçmesine rağmen, halen fabrika inşaatının tamamlanamaması 1928 yılının 
Mayıs ayında şirketin sözleşmesinin feshedilerek yetkisinin Maliye Vekâleti’ ne 
devredilmesine yol açmıştır (Deniz; İmamoğlu, 2016: 103-107; (Demirbilek, 
2012:210). 

8 Haziran 1929 tarihinde yürürlüğe girilen 1503 sayılı Kibrit ve Çakmak İnhisarı 
Kanunu ile kibrit, çakmak ve suni çakmak taşlarının imal, ithal ve satılması faali-
yeti tekrar devlet tekeline alınmıştır (TBMMKD, 1929:932); (Resmi Gazete, 10 
Haziran 1929). Akabinde 14 Haziran 1930 tarihinde Maliye Bakanlığının The 
American-Turkish Investment Corporation adlı bir Amerikan şirketi ile yaptığı 
sözleşme ve sonrasında çıkarılan 21 Haziran 1930 tarih ve 1722 sayılı Kanun ile 
kibrit ve çakmak inhisarı işletmesi adı geçen şirkete intikal etmiştir.  25 yıllık 
süre için işletme imtiyazı elde eden şirket, buna karşılık Türk Hükûmetine %6,5 
faiz ve 25 yıl vade ile 10 milyon dolarlık bir kredi açmıştır. Amerikan şirketi bu 
antlaşma ile iki yıl içinde İstanbul’da bir kibrit fabrikası kuracak ve her yıl devlete 
1.750.000 lira ödeyecektir (TBMMKD, 1930: 886-893); (Resmi Gazete, 30 
Haziran 1930). 

Merkez Bankası’nın kuruluş sermayesinin önemli bir kısmı bu inhisardan alınan 
kredi ile oluşturulmuştur. Türkiye Amerikan şirketinin iflas etmesi ve 
başkanının da vefat etmesi sebebiyle kredinin 8,5 milyon dolarlık kısmını kullan-
abilmiştir. Amerikan şirketinin kibrit tekeline, imtiyaz süresi dolmadan 28 Mayıs 
1943 tarihinde kabul edilen 4426 sayılı Kibrit ve Çakmak İnhisarı İşletme 
İmtiyazının Kaldırılmasına ve Bu İnhisarın İşletilmesi İçin Muvakkat Bir İdare Ku-
rulmasına Dair Kanun ile son verilmiştir. Bunun üzerine 1943 malî yılı sonuna 
kadar kibrit ve çakmak inhisarının işletilmesi Gümrük ve İnhisar Vekâletine bağlı 
geçici bir idareye bırakılmıştır.  (TBMMKD, 1943: 462-463); (Resmi Gazete, 31 
Mayıs 1943); (Demirbilek, 2012: 211). 3 Mayıs 1944 tarih ve 4556 sayılı Kanunla 
da 1943 mali yılı sonuna kadar Gümrük ve İnhisar Vekâletine bağlı geçici idareye 
bırakılan kibrit ve çakmak inhisarının işletilmesi 1945 malî yılının sonuna kadar 
uzatılmıştır (TBMMKD, 1944: 150); (Resmi Gazete, 11 Mayıs 1944). Bu süre 
4816 sayılı Kanunla 31 Mayıs 1946 tarihine kadar bir kez daha uzatılmıştır 
(TBMMKD, 1945: 36);( Resmi Gazete, 29 Aralık 1945).  Nihayet 20 Mayıs 1946 
tarihinde çıkarılan 4897 sayılı Kibrit ve Çakmak Tekeli Geçici İşletme İdaresinin 
Tekel Genel Müdürlüğüne Devrine Dair Kanun ile kibrit ve çakmak tekelinin 
işletilmesi hakkı Tekel Genel Müdürlüğüne verilmiştir (TBMMKD, 1946: 657); 
Resmi Gazete, 27 Mayıs 1946). 

Cumhurbaşkanı İnönü, TBMM’nin 1 Kasım 1944 tarihli açılış konuşmasında 
kibrit endüstrisinde yapım hatalarını düzeltmek için çalışıldığını, ihtiyacın tama-
mıyla karşılandığını, ilerleyen süreçte stok tedbirlerine müracaat edildiğini bild-
irmiştir (TBMMZC, 1944: 6). 

Tekel Genel Müdürlüğü’nün ileriki dönem ihtiyaçları için 50 milyon liralık 
taahhütlere girişilmesi hakkındaki kanun tasarısı TBMM’de kabul edilmiştir. Bu 
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ödenekle yüksek randımanlı, ucuz maliyetli bir işletmenin kurulması hedeflene-
rek beş bir yıllık plan hazırlanmıştır. Bu plan kapsamında her yıl 10 milyon lira 
harcanmak suretiyle çeşitli faaliyet alanları ile ilgili tekel fabrikalarının ku-
rulmasının yanı sıra bir kibrit fabrikasının da tesisi vardır (Tataç, 1946b: 150). 

Recep Peker 14 Ağustos 1946 tarihinde TBMM’de açıkladığı Hükümet Pro-
gramında “Kibrit imalatımızı vasıf bakımından iyileştirip, miktar bakımından 
çoğaltacağız” diyerek üretimin kalite ve sayı bakımından artırılmasını hedeflem-
iştir (TBMMTD, 1946: 33); (Arar, 1968: 178). 

Kibrit inhisarının Cumhuriyet Halk Partisi hükümetleri döneminden sonra 14 
Mayıs 1950 tarihinde iktidara gelen DP hükümetleri döneminde devlet tekelin-
den alınması ve serbest ticarete bırakılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar 1 Kasım 1950 tarihinde TBMM’nin birinci toplanma 
yılının açılış konuşmasında kibrit tekelinin kaldırılması yolunda kanun teklifinin 
yakında Meclise geleceğini bildirmiştir (TBMMTD, 1950: 7); (Türk Ekonomisi, 
1950: 278). Adnan Menderes 30 Mart 1951 tarihli TBMM’de açıkladığı İkinci 
Hükümet programında kibrit inhisarının tamamen kaldırılmasının uygun 
görüldüğünü ifade etmiştir (TBMMTD, 1951: 64); (Arar, 1968: 238); (Sükan, 
1991: 60); (Ayın Tarihi, 1951: 35). 

Nihayet 30 Ocak 1952 tarihinde çıkarılan 5865 sayılı Kibritin Tekelden Çıkarıl-
masına ve İstihlâk Vergisine Tâbi Tutulmasına Dair Kanun ile 1 Haziran 1929 tarih 
ve 1950 sayılı Kanunla devlet tekeli altına alınmış olan kibritin imal, ithal ve 
satışı serbest bırakılmıştır (TBMMKD, 1952: 87);(Resmi Gazete, 5 Şubat 1952); 
(Çelikel, 1952: 56); (Tataç, 1952: 60); (Ayın Tarihi, 1952: 6). 

 

İstanbul Büyükdere Kibrit Fabrikasının Kuruluşu ve Üretim Faaliyetleri 

Büyükdere Kibrit Fabrikası, The American-Turkish Investment Corporation 
tarafından 1931 yılında membaından su elde edilmesi imkânının bulunması 
nedeniyle eski nektar bira fabrikasının yerine kurulmuştur. Kibrit fabrikasının 
Büyükdere’de sahilden içeride bina edilmesine nedeni eski bira fabrikasının 
bakiyelerinden yaralanabilmektir. 1931 yılından Tekel İdaresine geçene kadar 
süreçte fabrikada birkaç depo ve bazı küçük eklemeler hariç fazla ilaveler yapıl-
mamıştır. 1 Nisan 1945’de Tekel İdaresine geçen fabrikada çöp ve kutu imali 
olmak üzere iki aşamalı bir üretim faaliyetinin gerçekleştirildiği görülür. Ülkenin 
dört bir yanından 58 cm uzunluğunda kütükler halinde fabrikaya getirilen kavak 
cinsi odunların bir kısmı kutu imalinde, bir kısmı da çöp üretimi için soyma 
makinelerine yerleştirilmiştir. Günde 1 milyon 200 bin kutu kibrit imal eden fab-
rikada 850-900 civarında işçi çalışırken bu işçiler saat başı ve akord ücret sis-
temi(çalışanlara temel ücretlerine ek olarak verimlilikleri doğrultusunda gelir 
imkanı sağlanması) şeklinde iki türlü ücret almıştır (Gürsoy, 1945:12, 14). 

Fabrikanın bir adet reviri, çocuk yuvası, ilkokul çağındaki işçilere ders vermek 
için dershanesi ve personel yemekhaneleri bulunur. Ayrıca tamir atölyelerinden 
de istifade edilen fabrikada acil işleri yerine getirmek üzere küçük bir freze-
tesfiye odası, kimya laboratuvarı ve marangozhanesi mevcuttur. Büyükdere 
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Kibrit Fabrikası’nın iç ve dış kutu ambalaj kâğıtları İzmit Kâğıt Fabrikasından, 
çöp ve kutu imalindeki kavak ağacı kütükleri devlet ormanlarından, kükürt ve 
tutkal maddesi ülke imkânlarından temin edilirken, fosfor, parafin, potasyum 
klorat ve makine yedek aksamı dış ülkelerden getirilmiştir. Bilhassa balıkçılık 
mevsiminde fabrika işçi sıkıntısı çekmiştir (Gürsoy, 1945: 14). 

Fabrikanın Tekel İdaresine devredilmesinden itibaren 1946 yılının Mayıs ayına 
kadar yeni ilavelerle büyütülmesi ve imalatının artırılmasının yanı sıra iyi 
kalitede kibrit üretimi ve üretimden bir miktar ihracat yapılması hedeflenmiştir 
(Tataç, 1946a: 62).  

Büyükdere kibrit fabrikası, üretim faaliyetleri ile ülkede ihtiyaç duyulan ve ocak-
ların ateşini tutuşturan kibritin ülke ölçeğinde gereksinimini karşılaması ve 
yüzlerce işçiyi istihdam ederek onların aile geçimlerini sağlaması sayesinde 
önemli bir işlevi yerine getirebilmiştir. 

Tablo 1’de 1927 ile 1950 yılları arasında Türkiye’de kibrit tüketimi sandık olarak 
gösterilmiştir. 

TABLO: 1. Türkiye’de Kibrit Tüketimi (1927-1950) 
Yıllar Sandık Adedi 
1927 23.135 
1928 22.366 
1929 19.003 
1930 22.924 
1931 20.991 
1932 20.168 
1933 20.747 
1934 24.349 
1935 31.059 
1936 33.559 
1937 36.242 
1938 39.788 
1939 48.065 
1940 42.536 
1941 43.516 
1942 44.420 
1943 40.346 
1944 50.934 

    1945** 56.008 
   1946*** 38.027 

1947 65.526 
1948 66.385 
1949 70.636 
1950 59.956 

*Bir sandık 5 bin kutu ve 250 bin çöpü ihtiva eder. 

**1945 yılı yedi aylıktır. 

***Kibrit İdaresi 1946 yılının Haziran ayında Tekele devredilmiştir.  

Kaynak: İGM, 1935-1936: 415; İGM, 1930-1931: 587; İGM, 1931-1932: 365; İGM, 1932-1933: 419; İGM, 
1935-1936: 415; İGM, 1936-1937: 375; İGM, 1938-1939: 405; İGM, 1939-1940: 444; İGM, 
1942-1943: 297; İGM, 1942-1945: 421; İGM, 1948: 478; İGM, 1949a: 201; İGM, 1949b: 198; 
İGM, 1947-1950:  301; İGM, 1950: 197; İGM, 1951: 265; İGM, 1952: 289; İGM; 1953: 290.    
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Tablo 1’de 1927 yılı ile 1950 yılı arasında Türkiye’de kibrit tüketimi verilmiştir. 
1927 yılından itibaren kibrit tüketiminde yıldan yıla genellikle artış bazen de bir 
düşüş söz konusu olmuştur. 1927 yılında 23.135 sandık olan kibrit tüketimi, 
33.821 sandık artışla 1950 yılında 56.956’ya yükselmiştir. Böylece 1927 yılından 
1950 yılına varan süreçte kibrit tüketiminde %146,18 oranında bir artış 
kaydedilmiştir. 

SONUÇ 

Milli Mücadele döneminde ülkenin önemli gelir kaynakları arasında yer alan 
kibritin tüketim vergisi savaş koşullarının maddi ihtiyacını karşılama noktasında 
önemli bir işlevi yerine getirmiştir. Cumhuriyeti ilanı ile birlikte Türkiye’yi batı 
ülkeleri seviyesine eriştirmek için yapılan bir dizi yenilikler arasında ekonomik 
kalkınmışlığa da yer verildiği görülmüştür. Ülkenin ve milletin içinde bulunduğu 
zor şartlardan kurtulmasının sağlamak amacıyla, Yeni Türk Devleti’nin tesisi ile 
beraber ülkeyi kalkındırma çabalarına girilince ekonomik alanda ihtiyaç duyulan 
malların ülke içerisinde yerli sanayi ile üretilmesi kararlaştırılmıştır. Bu nedenle 
dış ülkelerden ithal edilen kibritin memleket içerisinde imal edilmesi için fabri-
kasının kurulması çalışmaları başlatılmıştır. Sinop’ta yabancı bir şirket tarafın-
dan kurulması kararlaştırılan ve temeli atılan kibrit fabrikası, aynı şirketin kibri-
tin ithali ile ülke içerisindeki satışını üretimden daha kârlı bulması nedeniyle fab-
rika tamamlamamış rant uğruna Cumhuriyet döneminin bu ilk kibrit fabrikasını 
feda edilmiştir.  

Kibrit tekelini devletin tekrar eline almasına neden olan bu olayın akabinde 
Amerikan şirketi ile yapılan sözleşme ve çıkarılan kanun gereği kibrit ve çakmak 
tekeli adı geçen şirkete intikal ettirilirken, şirket sözleşmesinde verdiği taahhütle 
1931 yılında İstanbul Büyükdere’de bir kibrit fabrikası kurarak üretime 
geçmiştir. Fabrikanın kurulması ve üretim faaliyetlerine girişilmesi sayesinde 
Türkiye’de ocakları tutuşturan kibrit ülke imkânları tarafından karşılamaya 
başlanmıştır. Fabrika ayrıca yüzlerce çalışanı istihdam ederek ailelerin geçim-
lerini sağlamıştır. 

Netice itibariyle, Büyükdere Kibrit Fabrikasının ürettiği kibritlerle ülke gereksin-
imini karşılamada üzerine düşen görevi yerine getirmesi, dış ülkelere bağımlılığı 
ortadan kaldırdığı gibi, kibritin ithalatı karşılığında aynı ülkelere gitmesi mu-
htemel milyonlarca dolar dövizin çıkışına da mani olmuştur. Bu suretle elde ka-
lan döviz kaynakları ile sanayinin başka alanlarına yatırım yapılması, ekonomiye 
önemli katkılar sağlamasına yol açmıştır. 
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PARA POLİTİKASI UYGULAMALARININ 2001 VE 2008 TÜRKİYE KRİZLERİ 
AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Arş. Grv. Dr. Semra Taşpunar Altuntaş* Arş. Grv. Abdullah Bayram†  

Arş. Grv. Ahmet Zelka‡ 

ÖZET 

Dünya ekonomisinde seksenli yıllardan sonra yaşanan hızlı finansallaşma, git-
tikçe artan ve yaygın hale gelen ekonomik krizleri beraberinde getirmiştir. Genel 
olarak finansal piyasalar kaynaklı olan bu krizler, reel ekonomide daralma ve 
durgunluğu da beraberinde getirmiştir. Başlangıçta para politikası kanallarıyla 
krizlere tepki verilmiş; ancak krizlerin uzun vadeye yayılması, birçok dünya 
ülkesini etkilemesi ve uygulanmış olan para politikalarının istenen etkiyi 
yaratmaması, para politikalarına ve dolayısıyla da merkez bankacılığına yönelik 
olumsuz görüşlere sebep olmuştur. 2000li yıllarda Türkiye’de yaşanan iki büyük 
ekonomik kriz, politika uygulayıcıların ve akademisyenlerin makroekonomi ve 
para politikası görüşlerini yeniden düşünmelerine yol açmıştır. 

Merkez Bankası’nın enflasyon ile Türkiye’de araştırma döneminde kullanmış 
olduğu alternatif para politikası araçları arasındaki ilişkinin niteliği, 2001 ve 
2008 kriz dönemleri bağlamında karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. Bu 
amaçla oluşturulan tahmin modeli çerçevesinde para politikası değişkenlerinin 
fiyat üzerindeki etkisi ARDL sınır testi yöntemi kullanılarak araştırılırken, bir 
taraftan da çoklu yapısal kırılma testi ile politika değişkenleri ve fiyatta meydana 
gelen kırılmalar incelenmektedir. Türkiye gibi dış ekonomilere bağımlı ülkelerde 
sıklaşan şoklar, bu ekonomilerin tipik özelliği olan dışa bağımlılık ve yabancı 
sermaye girişleri, uygulanan para politikalarını etkinlikten uzaklaştırmaktadır. 
Türkiye’de enflasyon ile para politikası araçları arasında istikrarlı ve öngörüle-
bilir bir ilişkinin olmadığı düşünülmektedir.  Böylelikle, dışa açık bir ülke olan 
Türkiye’de, enflasyon ile para politikası araçları arasında istikrarlı ve öngörüle-
bilir bir ilişkinin olmadığı hipotezinden yola çıkılarak; 2001 ve 2008’de meydana 
gelen kriz dönemleri çerçevesinde, irdelenen para politikası uygulamalarının, 
krizleri öngörmek ve yönlendirmek konusunda etkin olup olmadığı araştırılmak-
tadır. Çalışma doğrultusunda 1999-2015 yılları arasındaki dönemdeki politika 
değişiklikleri ve değişkenlerde ortaya çıkan yapısal kırılmalar arasındaki ilişkiler 
incelenecek ve para politikası değişkenlerinin fiyat istikrarı doğrultusunda 
etkinliği test edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Para Politikası, Kriz, Finansal Ekonomi, Yapısal Kırılma 

RESEARCH OF THE MONETARY POLICY PRACTICES IN TURKEY CRISES IN 
2001 AND 2008 

After eighties, rapid financialization of the world economy has been accompa-
nied by increasing and widespread economic crises. These crises, which are orig-
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inated from financial markets in general, have brought depression and stagna-
tion in the real economy. Initially crisis has been reacted with tools of monetary 
policy; however, the spread of crises to the long run, the influences of many 
world countries and the enforcement of the monetary policies which does not 
create the desired effect have caused the negative views on monetary policies 
and therefore on central banking. Two major economic crises in Turkey in 2000s 
led policy makers and academics to rethink the views of macroeconomics and 
monetary policy. 

The nature of the relationship between inflation and the Central Bank's alterna-
tive monetary policy instruments used in Turkey during the research period is 
analyzed comparatively in the context of 2001 and 2008 crisis periods. While the 
effect of monetary policy variables on the price is investigated by using the ARDL 
boundary test method in the framework of the forecasting model created for this 
purpose, the policy variables and the breakdowns in the price are examined by 
the multiple structural breakdown test. The frequent shocks in countries dependent 

on foreign economies such as Turkey, foreign dependency and foreign capital inflows, 

which are typical characteristics of these economies, make the applied monetary pol-

icies less efficient. It is thought that there is not a stable and predictable relationship 

between inflation and monetary policy instruments in Turkey. Thus, starting from the 

hypothesis that there is not a stable and predictable relationship between inflation and 

monetary policy instruments in Turkey, as an open country, it is being investigated 

whether the applications of the monetary policy that are examined in the framework 

of crisis periods in 2001 and 2008 are effective in anticipating and directing crises. 

The relationship between the policy changes during the period 1999-2015 and the 

structural breaks in the variables will be examined and the effectiveness of the mone-

tary policy variables will be tested in terms of price stability. 

Keywords: Monetary Policy, Crisis, Financial Economy, Structural Break 

GİRİŞ 

Ekonomide son yıllarda yaşanan hızlı finansallaşma, gittikçe artıp sıklaşan 
ekonomik krizleri beraberinde getirmiştir. Meydana gelen krizlerin çoğu fi-
nansal piyasalardan kaynaklanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da ekonomide 
durgunluk ve küçülme meydana gelmiştir. Ekonomide yaşanan başlıca sorun, fi-
nansal istikrarsızlıktan çok, bu istikrarsızlığın sebep olduğu reel ekonomik 
daralmadır. Yaşanan ekonomik krizlere verilen tepkiler ise ilk etapta para politi-
kası kanalıyla gerçekleşmiştir. Fakat krizlerin uzun sürmesi, ve uygulanan para 
politikalarının kriz dönemlerinde beklenen etkileri yaratmaması, merkez 
bankacılığına ve para politikalarına yönelik eleştirilerin çoğalmasına neden 
olmuştur. 

Para politikası alanında çok fazla ve hızlı değişimlerin meydana gelmesi, finansal 
piyasaların hızlı gelişmesinden ve ulusal boyuttaki pek çok iktisadi faaliyetin 
uluslararası nitelik kazanmasından kaynaklanmaktadır. Enflasyon, üretim ve fi-
nans üçgeninde para politikalarının yürütülmesi giderek güçleşmektedir. Uzun 
bir süre merkez bankaları tarafından para politikası kararları oluşturulurken 
sadece fiyat istikrarı dikkate alınırken; 2008 küresel krizi sonrası bu görüş 
değişmiş ve politika aracı olarak kullanılan gösterge faiz oranlarına ek olarak, bir 
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takım politika araçlarını geliştirmeleri zorunlu kılınmıştır. Bu sebeple, fiyat isti-
krarının yanında finansal istikrarı da sağlayacak politikaları uygulamışlardır.  

Teoride, enflasyonun kontrol altına alınması noktasında politika faizi aracının 
etkin olup olmadığı tartışılmakta iken; pratikte finansal piyasaların gelişmesiyle 
birlikte parasal aktarım kanallarının etkin bir şekilde işleyip işlemediği incelen-
mektedir. Bu bağlamda, 2000li yıllarda Türkiye’de yaşanan iki büyük ekonomik 
kriz, teorisyenlerin ve politika uygulayıcıların makroekonomi politikası görüşle-
rini genel olarak, para politikası görüşlerini ise daha ayrıntılı şekilde yeniden 
düşünmelerine yol açmıştır. Daha çok iç şoklardan kaynaklanan 2001 krizi ile dış 
şoklardan kaynaklanan 2008 krizi sonrasında Türkiye’de para politikası 
stratejisinin yeniden dizayn edildiği görülmektedir. 

Türkiye’nin 2001 yılında yaşamış olduğu iç kaynaklı ekonomik kriz, Merkez Ban-
kası’nın döviz kuru hedeflemesi ve sabit döviz kuru uygulamasını terk etmesine 
yol açmıştır. O dönemde uluslararası ekonomide yaygın olan enflasyon hedefle-
mesi stratejisine geçiş hazırlıkları başlamış, ilk etapta esnek döviz kuru uygula-
masına geçilmiş ve örtük enflasyon hedeflemesi ile bir ara dönem oluşturularak 
gerekli makroekonomik koşulların sağlanması amaçlanmıştır. Geçiş döneminde 
hem makroekonomik göstergelerde hem de merkez bankacılığına yönelik 
yapısal düzenlemelerde yaşanan olumlu gelişmeler, 2006 yılında açık enflasyon 
hedeflemesine geçilmesini sağlamıştır.  2001 yılındaki iç kaynaklı krize karşın 
küresel boyutta yaşanmış olan 2008 finans krizinin Türkiye ekonomisine reel 
kriz olarak yansıması, enflasyon hedeflemesinin ve fiyat istikrarının mak-
roekonomik istikrar için yeterli olmadığını göstermiştir. 2008 krizi, 2010 yılında 
Merkez Bankası’nın para politikasında yine önemli bir değişikliğe gitmesine 
neden olmuş ve makro ihtiyat politikası mevcut para politikası çerçevesine dâhil 
edilmiştir.  

Çalışmada, Türkiye’de merkez bankacılığı ve para politikası uygulamalarının 
geçirdiği dönüşümü, 2000li yıllarda yaşanan iki önemli ekonomik kriz 
bağlamında incelemeye çalışılmaktadır. Para politikası uygulamalarının faiz 
oranları, döviz kurları ve para arzındaki değişmelere etki ederek aktarım 
kanalları ile ekonominin istikrarlı büyümesine katkıda bulunmaları beklen-
mektedir. Merkez bankaları dolaylı ve dolaysız para politikası araçları ile 
bilançolarının aktiflerini değiştirmek suretiyle parasal yükümlülüklerin ni-
teliğini değiştirmekte, ekonomideki likidite düzeyini etkilemekte ve böylece 
ekonomiyi yönlendirmektedir. Merkez Bankası’nın Türkiye’de söz konusu dö-
nemde kullandığı alternatif para politikası araçları ile enflasyon arasındaki 
ilişkilerin niteliği, 2001 ve 2008 kriz dönemleri bağlamında karşılaştırmalı 
olarak analiz edilmektedir. Bu amaçla oluşturulan tahmin modeli çerçevesinde 
ARDL sınır testi yöntemi kullanılarak para politikası değişkenlerinin fiyat üzerin-
deki etkisi araştırılmaktadır.  

1. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

VAR modelini kullanarak daralma ve canlanma dönemlerini analiz eden Çetin 
(2005), faiz oranı ve reel döviz kuru şokunun ekonomik dalgalanmaları negatif 
etkilediğini ve hisse senedi fiyat şoku ile yabancı sermeye girişinin ise pozitif 
etkilediğini belirlemiştir. 
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Özata (2007) çalışmasında şokların Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini 
1987-2005 yılları için üç aylık dönem verilerini kullanarak VAR modeli ile analiz 
etmiştir. Ulaşılan sonuçlar küresel faiz oranlarındaki şokların reel döviz kurunu 
negatif etkilediği ve bu duruma paralel olarak Türkiye’de ki görece yüksek faiz 
oranlarının etkisiyle ülkeye gelen kısa vadeli yabancı kaynakların TL’nin aşırı 
değerlenmesine yol açtığı görülmüştür. Çalışmada ayrıca enflasyon üzerinde 
para arzındaki artma ve azalmaların etkili olduğu, arz talep şoklarının ise 
beklenildiği kadar enflasyonu etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Özata (2007) 
bu durumu ilgili yıllardaki enflasyon problemi, sıkı para politikaları ve çok sık 
gerçekleşen ekonomik krizler ile açıklamaktadır.  

Akyazı ve Ekinci (2009)  1991-2007 döneminde aylık verileri kullanarak 
enflasyon ve büyüme ilişkisini inceledikleri çalışmalarında sadece para politi-
kasını kullanarak enflasyonu düşürmeye çalışmanın Türkiye ekonomisinin dur-
gunluk riskine girmesine neden olduğunu yaptıkları Granger nedensellik analizi 
ile göstermişlerdir. 

Kadıoğlu (2006) 2001-2005 dönemi verilerini kullanarak yaptığı çalışmasında 
geleneksel ekonomi teorisinin tersine Türkiye’de faiz oranlarındaki artışın yerli 
varlıklara talebi artırması ve yabancı sermaye girişleri nedeniyle TL’nin değer-
lenmesine neden olduğu, enflasyonun ise azalan ithalat maliyetleri nedeniyle 
düşme eğilimine girdiğini göstermiştir. Bu durum Türkiye’de para politikası ile 
toplam talep arasındaki ilişkinin gelişmiş ülkelere göre daha az olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Kademli (2007) yaptığı çalışmasında faiz oranı, banka kredileri ve döviz kurunun 
para arzında gerçekleşen şoklara nasıl tepki verdiğini 1990-2006 dönemi üç 
aylık verileri ile VAR modelini kullanarak analiz etmiştir. Yapılan çalışmada ana-
lizler faiz oranının para arzı şoklarına kısa dönemli ve anlamlı tepkiler verdiğini 
göstermiştir. Banka kredileri para arzı şoklarına kısa dönemli fakat zayıf tepkiler 
vermiş ve döviz kuru tepkileri ise teori ile uyumsuz ve anlamsız olmuştur.  

Örnek (2009) 1990-2006 verileri ile yaptığı VAR modeli kullanılan çalışmasında 
para politikasındaki şokların reel ekonomi ve fiyatlar üzerindeki etkisini para 
aktarım kanallarını inceleyerek araştırmıştır. 1990-2006 yılları üçer aylık verile-
rinin kullanıldığı çalışma döviz kuru ve faiz oranı kanallarının çalıştığı hisse 
senedi ve banka kredi kanallarının ise anlamlı sonuçlar vermediğini göstermiştir. 

Yapraklı ve Kaplan (2012) TCMB’nin döviz kuruna yaptığı müdahalelerin ve faiz 
ve döviz kuruna karşı yapılan para politikaları uygulamalarının faiz, döviz kuru 
ve enflasyonun birbirlerinden etkilenmeleri nedeniyle daha dikkatli ve şeffaf 
yapılmaları gerektiğini aksi halde bu durumun para politikalarına zarar 
vereceğini bildirmişlerdir.  

Düzgün (2010) ARDL yöntemini kullandığı çalışmasında 1987-2007 dönemi üç 
aylık geniş para arzını (M) para politikası değişkeni olarak ve kamu harcamasını 
ise maliye politikası değişkeni olarak kullanmıştır. Araştırmada çıkan sonuçlar 
ekonomi üzerinde para politikasının pozitif anlamsız ve kamu harcamasının ise 
negatif anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Her iki durumda Monetarist 
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görüşün geçerliliğini göstermektedir.  Para politikasının anlamsız ve maliye poli-
tikasının anlamlı çıkması genişleyici maliye politikalarının bütçe açığı ve faiz 
nedeniyle ekonomiyi daraltma etkisinin Türkiye ekonomisi üzerinde daha etkin 
olduğunu göstermektedir. 

Koyuncu (2009) 1987-2007 dönemi üç aylık verileri ile VAR yöntemini 
kullandığı doktora tezinde cari açıkların ekonomideki canlanma ve sıkılaşmaları 
açıklayan en önemli değişken olduğunu göstermiştir. Çalışmada elde edilen 
çıktılar para politikalarının aktif olmasının genişletici olması durumunda fi-
yatları artıracağı, daraltıcı olması durumunda ise durgunluğa sebep olacağını 
göstermektedir. Bu durum politikanın istihdam gibi reel değişkenlerin etkilen-
mesini engellemektedir. 

Kasapoğlu (2007) VAR modelini kullanarak 1990-2006 dönemi üç aylık verileri 
ile yaptığı çalışmasında döviz kurunun üretim seviyesini etkilemediği faka fi-
yatlar seviyesini önemli derecede etkilediğini göstermiştir. Bu durum ithalata 
döviz şokunun yarattığı etkilerin ihracatın olumlu etkisiyle giderildiği 
görülmekle birlikte kur şokunun ithal girdi maliyeti ve nihai mal fiyatlarını artır-
masının, doğrudan ve maliyet yönlü fiyat artışlarına sebep olduğu görülmekte-
dir.  

Model ayrıca hisse senedi ve kredi kanallarının çalışmasına yönelik önemli bul-
gular elde edememiştir. Bu durum yazar tarafından hisse senedi piyasasının 
derin olmaması ve 2001 krizi sonrası bankacılık sektörünün yeniden 
yapılanması nedeniyle oluştuğunu düşünmektedir.  

Çetin ve Çetin (2007) para ve maliye politikalarının makroekonomik değişken-
lere etkisini VAR analizi kullanarak inceledikleri çalışmalarında faiz oranının 
para politikası olarak kullanılması durumunda reel döviz kuru ve enflasyonun 
pozitif, reel GSYH’nin ise negatif etkilendiğini göstermiştir. Para politikası olarak 
para arzı kullanılması durumunda ise borç oranı pozitif tepki vermektedir. Bu 
durum faiz oranını para politikası aracı olarak etkin olduğunu göstermektedir. 

Kazgan (2012)  Türkiye’de 2002-2006 döneminde gerçekleşen olumlu ekonomik 
gelişmelerin iç politikalardan ziyade küresel gelişmelerin etkisiyle 
gerçekleştiğini belirtmektedir. Bu durum 2008 küresel krizi sonrası yılın son 
çeyreğinden itibaren görülmeye başlanan reel kriz ile de desteklenmektedir. 

Filho (2010) 2008 küresel krizi esnasında enflasyon hedeflemesi politikasını uy-
gulayan ve uygulamayan ülkelerin para politikalarını karşılaştırmalı analiz ettiği 
çalışmasında enflasyon hedeflemesi uygulayan ülkelerin istihdam ve GSYH per-
formanslarının enflasyon hedeflemesi politikası uygulamayan ülkelere göre 
daha başarılı olduğu ve durgunluk tehlikesini daha kolay atlattığı sonucuna 
ulaşmıştır. 

2. METODOLOJİ 

Zaman içinde gözlemlenen ölçümlerin bir dizisi olarak tanımlanan ve uygulamalı 
ekonometri çerçevesinde geniş bir uygulama alanı bulan zaman serileri analizi, 
zaman serisinin olasılık yapısının belirlenmesi ve ilerideki durumunun ön-
görülmesi veya birden fazla zaman serisi arasındaki ilişkilerin belirlenmesi 
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işlemi olarak özetlenmektedir. Bir iktisadi zaman serisini tanımlayan stokastik 
sürecin birim kök taşıyıp taşımadığı, iktisadi denge analizi ile yakından ilişkili 
olan önemli bir sorundur. Ekonomik kriz başta olmak üzere pek çok neden, za-
man serilerinde yapısal kırılmalar meydana getirebilmekte ve bu durum analiz 
sürecini zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla bu kısımda çalışmanın temel 
ekonometrik yöntemi de dâhil olmak üzere, söz konusu uygulama süreçlerinin 
teorik olarak tanıtılması gerekmektedir. 

2.1. Birim Kök Testi 

Zaman serisi verileriyle yapılan regresyon analizinde, geçmiş ve gelecek değerler 
arasındaki tarihsel ilişkiler durağanlık kavramı ile biçimlendirilmektedir. Zaman 
serilerinin durağan olması, varyansın ve ortalamanın zaman içinde sabit olması 
ve gecikmeli iki zaman periyodundaki değişkenlerin kovaryansının değişkenler 
arasındaki gecikmeye bağlı olup, zamana bağlı olmaması durumunu ifade et-
mektedir. Durağanlık koşulunun sağlanamaması durumunda zaman serileri 
trend içermektedir. Zaman serilerinin durağan olmaması, stokastik ya da deter-
ministik trend içermelerine neden olmaktadır. Bu özelliklere sahip zaman serile-
rinin kullanıldığı model tahminlerinde ve regresyon denklemlerinde sahte re-
gresyon benzeri aldatıcı durumlar ortaya çıkmaktadır (Stock ve Watson, 2011: 
549).   

Zaman serileri üzerinden yapılacak ekonometrik analizlerde anlamlı sonuçlara 
ulaşabilmek ve değişkenler arasında anlamlı bir uzun dönemli ilişkiden söz ede-
bilmek için, serilerin durağan olması gerekmektedir. Yani değişkenlerin 
ortalama ve varyans gibi özelliklerinin zaman içinde değişmemesi gerekmekte-
dir. İktisadî zaman serilerinin çoğu, çeşitli faktörlerin etkisi nedeniyle zaman 
içinde durağan olmayan bir seyir izleyebilmektedirler. Durağan olmayan zaman 
serileri ise birinci ya da ikinci farkları alındığında genellikle durağan hale 
gelmektedir (Karagöz ve Ergün, 2010: 177-178). Ancak, ikinci dereceden du-
rağan bir seri, zayıf durağan olarak adlandırılmaktadır. Durağan özellikler ser-
gileyen seriler geçmişe ilişkin çok az bilgi taşımakta ve böylelikle herhangi bir 
şokun etkisi geçici olmaktadır. Durağan olmayan seriler ise geçmişte yaşanan bir 
şokun kalıcı etkilerini barındırmaktadırlar (Elma, 2008: 9). Durağanlaştırma sü-
recinin amacı, serinin bünyesinde barındırdığı kalıcı şokların etkisini ortadan 
kaldırmak ve sadece geçici şokların kalmasını sağlamaktır. Bir zaman serisinin 
birim kök içermesi, o serinin durağan olmadığı anlamına gelmektedir.   

Zaman serilerinin bütünleşme derecelerini belirlemek için uygulamalı litera-
türde en sık kullanılan test Dickey ve Fuller tarafından geliştirilen Genişletilmiş 
(Augmented)  Dickey-Fuller (ADF) testidir. ADF testi hata terimlerinin istatistiki 
olarak bağımsız ve sabit varyansa sahip olduklarını varsaymaktadır. Bu nedenle 
ADF testi uygulanırken hata terimleri arasında korelasyon olmadığına ve sabit 
varyansa sahip olduklarına emin olmak gerekir. ADF ve Phillips-Perron (PP) tes-
tleri gecikmelere karşı oldukça duyarlıdır (Kutlar, 2005: 307308). Literatürde 
Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin (1992) tarafından geliştirilen, KPSS testi 
olarak ifade edilen ve boş hipotezin birim kök yoktur Şeklinde kurulduğu alter-
natif bir birim kök testi de dâhil birçok birim kök testi olmasına rağmen, bu 
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bölümün kısıtları itibariyle sadece ADF ve PP testleri ile Zivot-Andrews kırılmalı 
birim kök testi hakkında bilgi verilecektir. 

2.2. ARDL Sınır Testi Yaklaşımı 

Zaman serileri arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığını 
test eden birçok yöntem bulunmaktadır. Eşbütünleşme analizi, tek tek durağan 
olmayan birden fazla zaman serisinin uzun dönemli doğrusal bileşimlerinin du-
rağan olup olmadığını ortaya koymak amacıyla geliştirilmiştir. İki zaman serisi 
arasında bütünleşik bir yapının ortaya konulması, bu serilerin uzun dönemli 
denge ilişkilerini de ispatlamaktadır (Gujarati, 2006:730). 

Bu yöntemler arasında en sık kullanılanları, Engle-Granger (1987), Stock-Wat-
son (1988) ve Johansen-Juselius (1990) eşbütünleşme testleridir. Ancak, bu tes-
tlerde kullanılan değişkenlerin aynı düzeyde durağan olmaları koşulu bulun-
maktadır (Düzgün, 2010: 234). Çünkü değişkenler arasında anlamlı bir uzun dö-
nemli ilişkiden söz edebilmek için değişkenlerin durağan olmaları gerekmekte-
dir. Bu koşula rağmen, iktisadi zaman serilerinin büyük bir bölümü, çeşitli fak-
törlerin etkisi ile zaman içinde durağan olmayan bir seyir izleyebilmektedirler. 
Durağan olmayan zaman serileri ise farkları alındığında farklı düzeylerde du-
rağan hale gelebilmektedir (Karagöz vd., 2010:177). 

Farklı düzeylerde durağan serilerin varlığı durumunda, Pesaran ve Shin (1999) 
ile Pesaran ve diğerleri (2001) tarafından geliştirilen ARDL yaklaşımı 
kullanılmaktadır. Bu test, değişkenler farklı düzeylerde durağan olsalar bile, 
eşbütünleşme ilişkisinin olabileceğini ortaya koymaktadır. ARDL yaklaşımı, za-
man serilerinin durağanlık düzeylerinin I(0) veya I(1) olmasına izin vermekte-
dir. Bu yaklaşım, küçük örneklemlerde güçlü sonuçlar elde edilmesine imkân 
tanımaktadır. Modeldeki değişkenlerin farklı gecikme uzunluklarına sahip ol-
masına olanak sağlayan analiz yöntemi, hem kısa hem de uzun dönem ilişkileri 
aynı anda sunabilmektedir (İlgün, 2010: 241). Hata düzeltme modeli (ECM) ile 
birlikte, kısa dönem dinamikleri ile uzun dönem dengesi, uzun dönem bilgisini 
kaybetmeden bütünleşebilmektedir (Pesaran vd., 2001: 290). 

Pesaran ve diğerleri (1996: 3-4) çalışmalarında n değişkenli bir ARDL (p, q1,…, 
qn) modelini ortaya koyarken, elde edilen uzun dönem ilişkinin geçerli olabilmesi 
için, hata düzeltme formundaki değişkenlerin düzey gecikmelerinin anlam-
lılığının Wald veya F testi ile sınanması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu bağlamda 
ARDL süreci üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama, Pesaran ve diğerleri (1996) 
tarafından verilen aşağıdaki kısıtsız hata düzeltme modeline Wald veya F tes-
tinin uygulanması ve böylece değişkenler arası uzun dönemli ilişkinin varlığının 
araştırılmasına dayanmaktadır. 

Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisine ait bir kanıt elde edildikten sonra 
Pesaran ve diğerleri (1996) tarafından ortaya konulan n değişkenli ARDL(p, 
q1,…, qn) şeklindeki uzun dönem denklemi tahmin edilmektedir. Parantez için-
deki değerler, modelde yer alan değişkenler için istatistiksel kriterlere göre be-
lirlenen en uygun gecikme uzunluklarıdır. ARDL modelinde uygun gecikme 
sayısının tespitinde Akaike (AIC), Schwarz-Bayesian (SBC) ve Hannan-Quinn gibi 
kritik değerlerden yararlanılmakta ve en küçük bilgi kriterini sağlayan gecikme 
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sayıları kullanılarak model tahmin edilmektedir. Literatürde daha düşük 
gecikme verdiği için genellikle SBC önerilmektedir (Pahlavani, 2005; Karagöz 
vd., 2010: 179).  

Burada seçilen kritik değerin en küçük olduğu gecikme uzunluğu ile oluşturulan 
modelin otokorelasyon problemi içermesi durumunda, ikinci en küçük kritik 
değeri sağlayan gecikme uzunluğu alınmalıdır. Gerektiği takdirde otokorelasyon 
problemi ortadan kalkıncaya kadar bu işleme devam edilmelidir. Modelde 
bağımlı değişkenin de gecikmeli değeri yer aldığı için, otokorelasyon sürecinde 
Durbin-Watson (DW) istatistiği yerine Breusch-Godfrey otokorelasyon testi 
kullanılmalıdır (Altıntaş vd., 2010: 1720). Uzun dönem ilişkisinin tahminleri elde 
edildikten sonra üçüncü aşamada, hata düzeltme modelinin tahmini yapılmakta, 
elde edilen ARDL modeli için tanısal istatistiklerin de olumlu sonuç vermesinin 
ardından değişkenler arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkilere ait katsayılar elde 
edilmektedir (İlgün, 2010: 242). 

3. UYGULAMA VE BULGULAR 
 
3.1. ADF Birim Kök Testi 
Yapılan literatür çalışmaları ve Merkez Bankası’nın uyguladığı hedefleme 
stratejilerinden yola çıkılarak, tahmin modelinde faiz oranı, döviz kuru ve para 
arzına para politikası değişkenleri olarak yer verilmiştir. Uygulanan modelde 
bağımlı değişken olarak Merkez Bankası’nın nihai amacı olan fiyat istikrarını 
temsilen TÜFE kullanılmıştır. TÜFE üzerindeki etkileri araştırılan bağımsız 
değişkenler ise para politikası değişkenleri ve kontrol değişkenleri olmak üzere 
iki gruba ayrılmıştır. Modeldeki para politikası değişkenleri M2 para arzı (M2), 
bankalararası para piyasası gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranı (ONR) ve TCMB 
tarafından ilan edilen ABD doları alım kuru (ABD) belirlenmiştir. Modelde fi-
nansal piyasaları temsilen ise, yabancı sermaye hareketlerini temsilen net 
yabancı sermaye girişleri (FCI), kapanış fiyatlarına göre BİST 100 endeksi (BIST) 
ve bankacılık sektörünü temsilen toplam yurtiçi kredi hacmi (KH) kontrol 
değişkenleri olarak seçilmiştir. Çalışmada 1999-2015 arası dönem aylık 
değişkenler ile ele alınmıştır. Kriz dönemleri olan 2001 ve 2008 yılları için de 
gölge değişkenler modele dahil edilmiştir. Değişkenlerin logaritmik değerleri 
alınarak modele dahil edilmiştir. 
 
lnTUFEt = α0 + α1lnONRt + α2lnABDt + α 3lnM2t + α4lnBISTt + α5lnKHt + α6lnFCIt + 
α7G1 + α8G2 + ut    

Model, kriz dönemlerindeki para politikası performansını değerlendirmek için, 
değişkenler arasında kısa ve uzun dönem ilişkisinin olup olmadığını tespit etmek 
için ARDL yöntemi kullanılmıştır. Bu analiz sürecindeki amaç, dışa açık küçük bir 
ülke olan Türkiye’de para politikasının etkinliğini iki kriz dönemi itibariyle 
ortaya koymaktır.  

Tahmin modelinde yer alan değişkenlere ait seriler, ele alınan dönem itibariyle 
1999:01-2015:12 için öncelikle standart birim kök testleri ile analiz edilmiştir. 
Burada ADF testi için H0 hipotezi serilerin durağan olmadığını, yani birim kök 
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içerdiklerini ifade etmektedir. Alternatif hipotez ise serilerde birim kök sü-
recinin olmadığını ifade etmektedir. Birim kök testleri, sabit ve trendli olmak 
üzere iki model için yapılmıştır. Tahmin modelinde ele alınan makroekonomik 
değişkenlere ait birim kök testi sonuçları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.  

Tablo 3.1: ADF ve PP Kırılmasız Birim Kök Testi Sonuçları 

  Düzey/ ADF Test İstatistiği PP Test İstatistiği  
Sonuç 

Değişken  Birinci Fark  Sabit Trendli Sabit  Trendli 

TUFE 
Düzey  - 5,24 (1) -3,44 (1) -8,80 (4) -4,21 (4) 

I(0) 
Birinci fark -4,46 (0) -6,23 (0) -4,69 (8) -6,45 (7) 

M2 
Düzey -2,56 (0) -1,43 (0) -2,56 (0) -1,36 (2) 

I(1) 
Birinci fark -12,87 (0) -12,94 (0) -12,63 (4) -12,95(2) 

ABD 
Düzey -2,23 (1) -2,56 (1) -2,13 (3) -2,25 (3) 

I(1) 
Birinci fark -8,42 (1) -8,45 (1) -8,53 (2) -8,53 (2) 

ONR 
Düzey -1,48 (3) -3,67 (3) -1,51 (2) -4,91 (5) 

I(1) 
Birinci fark -5,98 (2) -5,89 (2) -20,16 (2) -20,01 (2) 

BIST 
Düzey -2,88 (0) -3,11 (0) -2,65 (4) -3,41 (4) 

I(1) 
Birinci fark -9,12 (0) -9,23 (0) -9,04 (3) -9,13 (3) 

KH 
Düzey -1,01 (2) -3,01 (5) -1,12 (6) -1,69 (6) 

I(1) 
Birinci fark -4,01 (2) -4,12 (2) -12,20 (6) -12,54 (6) 

FCI 
Düzey -3,76 (1) -5,12 (1) -6,13 (7) -8,34 (7) 

I(0) 
Birinci fark -14,20 (1) -14,24 (1) -20,16 (2) -20,05 (2) 

MacKinnon  
Sabit 

1% 5% 10% 1% 5% 10% 
Trendli 

Kritik Değ. -3,47 -2,88 -2,58 -4,01 -3,43 -3,14 

ADF birim kök testi sonuçlarına göre, değişkenlere ait seriler I (0) ve I (1) gibi 
farklı düzeylerde durağan bulunmuştur. Değişkenlerden TUFE ve FCI serileri 
hem sabit hem de trend değerleri açısından düzeyde H0 hipotezini reddede-
bilmekte ve I (0) koşulunu yansıtarak durağan hale gelmektedirler. Modeldeki 
diğer tüm değişkenler ise düzeyde H0 hipotezini reddedememekte ve ancak bi-
rinci farkları alındığında boş hipotezi reddederek durağan hale gelmektedirler. 
Dolayısıyla söz konusu değişkenler I (1) durumunu sergilemektedir. Ancak, Tü-
rkiye’de iki büyük ekonomik kriz yaşanmış olması, ADF gibi kırılmasız birim kök 
testi sonuçlarını tartışılır hale getirmektedir. Bu sebeple, kırılmalı birim kök tes-
tini analize dâhil etmek yararlı olacaktır. 

3.2. ARDL ve Eşbütünleşme Analizi 

ADF birim kök testi sonuçlarına göre, değişkenlerden ikisinin I(0) beşinin ise I(1) 
dereceden durağan olması, yani aynı düzeyde durağan olmamaları Engle-
Granger ve Johansen gibi değişkenlerin aynı dereceden bütünleşik olmalarını ön-
gören geleneksel yöntemlerin kullanılmasını engellemektedir. Bu sebeple, 
değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Pesaran ve diğerleri 
(2001) tarafından önerilen ve farklı derecelerden bütünleşme durumuna imkan 
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veren ARDL sınır testi yaklaşımı ile araştırılmıştır. 2001 ve 2008 kriz dönem-
lerindeki para politikası değişkenlerini karşılaştırmak için yerleştirilen gölge 
değişkenler de (G1 ve G2) istatistiksel olarak anlamsız çıkmış ve modeli isti-
krarsız hale getirmiştir. Bunun sebebinin, 2006 yılının ocak ayında yaşanan re-
jim değişikliği olabileceği düşünülmektedir. Merkez Bankası’nın 2006 yılının 
Ocak ayında resmen açık enflasyon hedeflemesine geçmesi ile başlayan yeni dö-
nemde, değişkenlere ait serilerin önceki döneme göre farklılaştığı saptanmıştır. 

Oluşturulan tahmin modeli, Balmumcu (2013: 293) tarafından yapılan 
çalışmadan yola çıkarak, iki döneme ayırmayı gerekli kılmıştır. Bu bağlamda, tah-
min modeli 1999:01-2005:12 olarak tanımlanan “Birinci Dönem” ve 2006:01-
2015:12 olarak tanımlanan “İkinci Dönem” üzerinden ARDL yaklaşımı ile ayrı 
ayrı test edilmiştir. ARDL yaklaşımı düşük gözlem sayılarıyla analize imkân ver-
diğinden, değişkenlere ait gözlemlerin bu şekilde azalması sorun oluşturma-
mıştır.   

Türkiye’de birinci dönem olarak tanımlanan süreçte 2001 krizini temsilen mod-
ele yerleştirilen gölge değişken hem modeli hem de sonuçları bozduğu için tah-
min modelinden çıkarılmıştır. ARDL’nin ilk aşamasında eşbütünleşme ol-
masığına dair hipotez test edilmektedir. Hipotezler sınanırken kullanılan F istat-
istiği, Pesaran ve diğerleri (2001) ile Narayan (2005) tarafından hesaplanan 
kritik değerler ile karşılaştırılmıştır. Aşağıdaki Tablo 4.1’deki sonuçlara göre F 
istatistiği, Pesaran ve diğerleri (2001) ile Narayan (2005) kritik değerlerinin üst 
sınırından büyük bulunmuştur. Bu TÜFE ile diğer değişkenler arasında uzun dö-
nemli bir ilişki bulunmadığını öne süren H0 hipotezinin reddedildiği anlamına 
gelmektedir. Yani bu, değişkenlerin uzun dönemde TÜFE’deki değişimi açıklayıcı 
değişkenler olarak kullanılabilir olduğu anlamına gelmektedir. 

Tablo 4.1: Birinci Dönem 1999-2005 Eşbütünleşme Sonuçları 

k F İstatistiği 

Pesaran (2001) Narayan (2005) 

Kritik Değerler Kritik Değerler 

Alt Sınır Üst Sınır Alt Sınır Üst Sınır 

7 4,83 2,86 4,57 2,48 3,75 

Testin ikinci bölümünde ise ARDL yaklaşımı çerçevesinde uzun dönem denklem-
leri tahmin edilmektedir. Birinci döneme ait uzun vadeli ilişkinin katsayılarının 
ARDL tahminleri Tablo 4.2’de verilmiştir. Buna göre, uzun dönemde döviz kuru 
ve M2 para arzı tüketici fiyatları üzerinde, beklenildiği gibi anlamlı bir etkiye sa-
hip görünmektedir. Dolayısıyla döviz kuru %1 anlamlılık düzeyinde tüketici fi-
yatlarını pozitif yönlü etkilemektedir. Para arzı ile tüketici fiyatları arasında %1 
anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü kuvvetli (0,728) bir ilişki bulunmaktadır. Tah-
min modelinde otokorelasyon problemi bulunmamaktadır. 
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Tablo 4.2: Birinci Dönem (1999-2005) ARDL Uzun Dönem Sonuçları  

Değişken Katsayı Std. Hata t-stat. 

lnONR 0,022 0,035 0,734 (0,453) 

lnABD 0,318 0,061 5,433 (0,000) 

lnM2 0,728 0,112 5,712 (0,000) 

lnKH -0,158 0,110 -1,544 (0,126) 

lnFCI -1,201 0,991 - 1,218 (0,031) 

C -1,939 0,798 -2,321 (0,019) 

Seri kor. 0,887 (0,546) Normallik 7,583 (0,020) 

Fonk. Yapı 0,265 (0,613) Değ. Var. 0,724 (0,391) 

Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular, hem kısa hem de uzun dö-
nemde beklendiği gibi döviz kurunun tüketici fiyatları üzerinde pozitif yönlü 
etkisi olduğunu göstermektedir. Para arzı ise kısa dönemde anlamlı çıkmazken, 
uzun dönemde tüketici fiyatlarını pozitif yönlü ve kuvvetli bir şekilde etkile-
mektedir. 

Merkez Bankası, politika yapısında ve finansal piyasaların koşullarında iyileşme 
sağlandıktan sonra, 2006 Ocak itibariyle kısa vadeli faiz oranını açık enflasyon 
hedeflemesi doğrultusunda temel politika aracı olarak benimsemiştir. Bu doğrul-
tuda para arzı para politikası içerisinde pasifleştirilmiştir. Bu sebeple 2006:01-
2015:12 olarak belirlenen ikinci dönemde M2 değişkeni tahmin modelinden 
çıkarılmıştır. Birinci dönem için yapılan analize benzer bir süreç izlenerek önce-
likle eşbütünleşme olmadığına işaret eden boş hipotez, eşbütünleşme olduğuna 
işaret eden alternatif hipotez karşısında test edilmiştir. 

Tablo 4.3: İkinci Dönem 2006-2015 Eşbütünleşme Sonuçları 

k F İstatistiği 

Pesaran (2001) Narayan (2005) 

Kritik Değerler Kritik Değerler 

Alt Sınır Üst Sınır Alt Sınır Üst Sınır 

7 11,24 2,86 4,57 2,48 3,75 

Birinci dönemdekine benzer şekilde, TÜFE ile diğer değişkenler arasında uzun 
dönemli bir ilişki bulunmadığını öne süren H0 hipotezinin reddedilmiştir. Yani 
bu, değişkenlerin uzun dönemde TÜFE’deki değişimi açıklayıcı değişkenler 
olarak kullanılabilir olduğu anlamına gelmektedir. İkinci dönem için uzun vadeli 
ilişkinin katsayılarının ARDL tahminleri Tablo 4.4’te verilmiştir. Bu sonuçlara 
göre, uzun dönemde sadece yurtiçi krediler (KH) tüketici fiyatları üzerinde an-
lamlı bir etkiye sahip görünmektedir. Kısa vadede olduğu gibi uzun vadede de 
yurtiçi krediler teoriye uygun şekilde enflasyonu artırmaktadır. Dolayısıyla 
yurtiçi krediler %1 anlamlılık düzeyinde tüketici fiyatlarını pozitif yönlü etkile-
mektedir. İkinci döneme ait tahmin modelinde de otokorelasyon problemi 
bulunmamaktadır. 
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Tablo 4.4: İkinciDönem (2006-2015) ARDL Uzun Dönem Sonuçları  

Değişken Katsayı Std. Hata t-stat. 

lnONR 0,018 0,035 0,511 (0,612) 

lnABD 0,040 0,121 0,348 (0,714) 

lnBIST 0,075 0,120 0,613 (0,523) 

lnKH 0,336 0,051 6,100 (0,000) 

lnFCI -0,864 0,602 -1,421 (0,152) 

C 2,268 1,279 1,763 (0,081) 

Seri kor. 1,315 (0,243) Normallik 5,812 (0,079) 

Fonk. Yapı 1,079 (0,314) Değ. Var. 0,254 (0,991) 

İkinci dönemde TCMB için önemli bir para politikası değişkeni haline gelen kısa 
vadeli faizlere ilişkin değişkenin (ONR) anlamlı çıkmaması, kısa vadeli faizlerin 
toplam talep üzerindeki etkisinin zayıf olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu sonuç, 
Türkiye’de faiz kanalının sağlıklı bir şekilde işlemediğini göstermektedir. 

4. SONUÇ 

Türkiye’de 2000li yıllarda döviz kuru ve enflasyon hedeflemesi gibi birbirinden 
farklı iki para politikası stratejisi uygulanmış, söz konusu politikaların uygu-
lanabilirliği ve etkinliği tartışılırken 2001 ve 2008 yıllarında iki önemli ekonomik 
kriz yaşanmıştır. Türkiye gibi finansal serbestleşme sonrası uyum süreci 
yaşayan, tasarruf-yatırım dengelerinde kalıcı yapısal açıklar veren, kalıcı işsizlik 
sorunları ile uğraşan ve mali kurumlarına gevşek bir denetim uygulayan 
gelişmekte olan ülkeler kriz çevrimleriyle yaşamaya mecbur kalmaktadır. Poli-
tika uygulayıcıların dış şokları ülkeye taşıyan aktarım mekanizmalarına yönelik 
tedbirler almaktan kaçınmaları, bu tür krizlerin orta vadede tekrarlanabileceğini 
ve para politikalarının çözümsüz kalacağını düşündürmektedir.  

Merkez Bankası, 2001 krizi sonrası dönemde ise fiyat istikrarını olumsuz etki-
leyecek her türlü arz ve talep şokuna tepki vermiştir. 2008 yılının ikinci 
çeyreğinde Türkiye’de yaşanan negatif arz şokuna enflasyonist kaygılar nedeni-
yle Merkez Bankası faiz artırımı ile karşılık vermiş ancak 2008 yılının son 
çeyreğinde küresel krizin de derinleşmesi ile birlikte ortaya çıkan negatif talep 
şoku karşısında geç de olsa faiz indirimine başlamıştır. Buna rağmen, döviz kuru 
hedeflemesinin uygulandığı 2001 krizine göre çok daha büyük oranda bir 
ekonomik gerileme yaşanmıştır. TCMB için önemli bir kontrol değişkeni olan 
kısa vadeli faiz oranlarının toplam talep üzerindeki etkisinin zayıf olduğu ortaya 
çıkmıştır.   

Çalışmanın amacı, krizlerin sıklaştığı 2000li yıllarda Türkiye’de para politi-
kasının etkinliğini 2001 ve 2008 kriz deneyimleri itibariyle ortaya koymak 
olarak belirlenmiştir. Türkiye’de para politikası araçları ile enflasyon arasında 
istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişkinin olmadığı hipotezinden yola çıkılarak 
yapılan ampirik analizden, Merkez Bankası’nın ortaya çıkan dalgalanmaları ve 
krizleri yönlendirmek konusunda etkinlikten uzak olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Bu bağlamda öncelikle ekonomi politikasında ortaya çıkan değişmeleri tespit et-
mek için tahmin modelinde yer alan değişkenler yapısal kırılma testine tabi tu-
tulmuştur. Yapılan Bai-Perron testi ile elde edilen bulgular, 2000li yıllarda Tü-
rkiye’de tahmin modelinde yer alan değişkenlere ilişkin birden fazla kırılma 
olduğunu ortaya koymuştur. Bai-Perron test sonuçlarına göre, 2001 ve 2008 kriz 
dönemlerinde Merkez Bankası’nın para politikası tepkilerinin özellikle çıktı 
üzerinde olumlu bir etki yaratmadığı, tam tersine kriz dönemlerinin çıktı 
üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı görülmüştür. 2001 ve 2008 krizlerinin 
hemen öncesinde FCI değişkeninde kırılma tespit edilmiştir. Ayrıca, politika 
faizinin tüketici fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları yönlendirme konusunda 
etkinliğe sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Küresel krizin dış ve iç talepte yarattığı sert düşüş tüketici fiyatlarında 2008 
yılının Aralık ayında kırılmaya yol açarken, çıktıda kırılma aynı yılın Kasım 
ayında ortaya çıkmıştır. Faiz oranındaki kırılmanın 2009 yılının Ocak ayında 
oluştuğu dikkate alındığında, kriz sırasında Merkez Bankası’nın hem müda-
halede geç kaldığı hem de faiz indirimlerinin fiyat ve çıktı üzerinde bir etki 
yaratmadığı görülmektedir. 2001 krizi döneminde ise döviz kuru için 2000 yılı 
Mart ayında, para arzı için 2001 yılı şubat ayında ve tüketici fiyatları için 2001 
yılı Eylül ayında yaşanan kırılmalar, döviz kuru ve para arzının 2001 krizinde 
fiyatları yönlendirmek konusunda etkin olduğunu göstermiştir. ARDL sınır testi 
sonuçlarına göre ise, 2001 krizi döneminde tüketici fiyatlarını kısa vadede 
sadece döviz kurunun, uzun vadede ise hem döviz kurunun hem de para arzının 
etkilediği yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Söz konusu dönemde Merkez Bankası 
tarafından döviz kuru ve para arzına atfedilen önem göz önüne alındığında, bu 
analiz sonuçları konjonktürle örtüşmektedir. 2008 krizi döneminin analiz 
sonuçlarına göre, hiçbir para politikası değişkeni tüketici fiyatları üzerinde etkin 
çıkmamış, bunun yerine kısa ve uzun vadede toplam kredilerin tüketici fiyatları 
üzerinde etkin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 2006 başında açık enflasyon 
hedeflemesine geçilmesine ve bu süreçte kısa vadeli faiz oranları temel politika 
aracı olarak kullanılmasına rağmen, kısa vadeli faizlerin toplam talep ve 
dolayısıyla tüketici fiyatları üzerinde bir etkiye sahip olmaması önemli bir bul-
gudur. Para arzının içselleşmesi ile beraber Merkez Bankası’nın politika aracı 
olan kısa vadeli faiz oranının piyasadaki diğer faiz ve menkul getiriler üzerindeki 
etkinliği azalmıştır.   

Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve finansal piyasaların hızlı gelişimi, 
bankacılık sektörünün sadece yurtiçi kaynaklardan değil uluslararası kaynaklar-
dan da beslenmesini kolaylaştırmıştır. Türkiye’de para politikası araçlarından 
faiz oranı ile enflasyon arasında istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişkinin olmadığı 
tespit edilmiştir. Merkez Bankası ortaya çıkan dalgalanmaları ve krizleri politika 
faizi aracılığıyla yönlendirmek konusunda etkinlikten uzaktır. Çünkü para politi-
kasının etkinliğini artırabilmek için, bir taraftan enflasyon ile döviz kuru ve para 
arzı arasındaki ilişkilerin zayıflatılması, diğer taraftan da faiz oranı ile 
güçlendirilmesi gerekmektedir.  

2000li yıllarda yaşanan iki krizden yola çıkarak para politikası uygulamaları 
açısından Türkiye için bir değerlendirme yapıldığında, yapılması gerekenin ilk 



1091 
 

1091 

etapta para politikasını gevşetmek olduğu görülmektedir. Çünkü iç talep açısın-
dan yaşanan çöküşü tersine çevirmek ve resesyondan çıkış sürecini başlatmak 
için bu politikaya ihtiyaç vardır. Bu politika süreci, Post-Keynesyen görüş doğrul-
tusunda, iç talebi canlandırmaya katkı sağlayacak şekilde bir miktar maliye poli-
tikası ile desteklenebilir. Kriz dönemlerinde maliye politikası para politikası ile 
bağdaştırılabilirse, Türkiye ekonomisi resesyon sürecinden daha az maliyetle 
çıkabilir. Bu bakımdan TCMB’nin küresel kriz döneminde enflasyon hedeflemesi 
politikasını sürdürmesi durgunluk ile mücadele açısından tutarsız bir politika 
çerçevesi sunmaktadır.  Ekonomik krizler karşısında para politikası tahmin 
edilemeyen tepkiler verebilmektedir. Bu sebeple para politikası çerçevesinde 
savunulabilecek tek bir doğru bulunmamakta; ülkelerin makroiktisadi du-
rumlarına ve diğer ekonomilerdeki konumlarına göre bu çerçeve değişe-
bilmektedir.  
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SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETKİN KAYNAK YÖNETİMİ: VİTRORETİNAL 
CERRAHİ VE TOTAL PARENTERAL NUTRİSYON (TPN) CİHAZ VE 
MALZEMELERİNİN MERKEZİ ALIM ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN BİR 

DEĞERLENDİRME 

Tekin AVANER Elif AVANER** 

ÖZET 

Sağlık Bakanlığı, 2011’de yayımlanan 663 Sayılı KHK ile yeniden yapılandırılmış 
ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Bakanlığın bağlı kuruluşu olarak ilk kez 
kurulmuştur. İlgili düzenleme ile Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eğitim ve 
araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri Kurum’un 
taşra teşkilatı olarak kurulan Genel Sekreterlikler tarafından yönetilen ve bugün 
itibariyle sayıları 88 olan Kamu Hastaneleri Birlikleri’ne bağlanmıştır. Bu 
yapılandırmanın amaçlarından biri 663 sayılı KHK öncesinde İl Sağlık 
Müdürlükleri’ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve alım planlamalarını kendileri 
yapan hastane ve sağlık merkezlerinin ihtiyaçlarının birlik merkezinden plan-
lanması, alımların ortak bir düzlemde yapılması ile mal ve hizmet alımlarının ca-
zip hale getirilmesi, münferit alımlarda ve rekabet oluşmayan alımlarda rekabet 
ortamı oluşturularak birim fiyatların ve giderlerin düşürülmesidir. 

Genel Sekreterliklerin ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun taşra teşkilatı olan 
Halk Sağlığı Müdürlükleri’nin kurulması illerde 3 başlı bir sağlık yapılanması 
meydana getirmiş, bu durum son zamanlarda eleştirilere de konu olmuştur. Bu 
çalışmanın amacı genelde kamu sağlık hizmetleri örgütlenmesinin, özel olarak 
ise Kamu Hastaneleri Birlikleri’nin ve dolayısıyla Genel Sekreterliklerin ku-
rulmasının anlamlı olup olmadığı yönündeki tartışmalara mal ve hizmet 
alımlarının etkinliği yönünden bir perspektif sağlamaktır. 

Bu çalışmada Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafın-
dan planlanarak gerçekleştirilen vitroretinal cerrahi (vitrektomi) ve total paren-
teral nutrisyon (TPN) cihaz ve malzemeleri temini işlemleri incelenmiş ve 
merkezi alımın ekonomik katkıları değerlendirilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Kamu Politikaları, Sağlık politikası, Kamu Hastane 
Birlikleri, TPN, Vitrektomi.  

EFFICIENT RESOURCE MANAGEMENT OF HEALTH SERVICES: AN 
EVALUATION ON THE CASES OF CENTRAL PURCHASING OF THE 

VITRORETINAL SURGERY AND TOTAL PARENTERAL NUTRITION DEVICES 
AND EQUIPMENT 

Abstract 

The Public Hospitals Administration of Turkey was founded as affiliated to Min-
istry of Health in 2011 by the Statutory Decree 663, which restructured the Min-
istry. Under this regulation, the training and research hospitals, state hospitals, 
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** Uzm. Ecz., Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Koordinatörü, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 1. Bölge 
KHB Genel Sekreterliği, avanerelif@gmail.com 
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and oral and dental health centers have been affiliated to the Unions of the Public 
Hospitals, which is the decentralized organization of the Public Hospitals Admin-
istration. Currently, there are 88 unions, administered by General Secretaries. 

A purpose of this restructuring was to make purchasing plans centally by means 
of the unions, and hence, create price competition and decrease costs. Recently, 
the restructuring has been criticized that a three-headed health structure was 
created in provinces with the foundation of the General Secretariats and the Pub-
lic Health Directorates, the decentralized organization of the Turkey Public 
Health Institute. 

This paper aims to provide a perspective to the debates on whether the General 
Secretariats’ foundation and, in general, the organization of the public health ser-
vices was meaningful from the efficiency of goods and services purchasing. In 
this study, the procurements of the vitroretinal surgery and total parenteral nu-
trition devices and equipment, planned by the General Secretariat of Ankara 1st 
Regional Public Hospitals Union, are examined and economic contributions of 
the central purchasing method is evaluated.   

Keywords: Public policies, health policy, the Unions of the Public Hospitals, TPN, 
Vitrectomy. 

GİRİŞ YA DA SAĞLIK YÖNETİMİ VE POLİTİKALARINA DAİR 

Sağlık, her şeyin başı ve temeli olduğundan çeşitli disiplinlerin ilgi alanlarından 
olagelmiştir. Özelde tıp olmak üzere, kadim bilimler sağlığı ele almış, hastalık 
başta olmak üzere doğum, ölüm, dert, derman hasılı şifa arayışı temelinde yaşam 
ve ölüme odaklanıp durulmuştur. (Gürsoy, 2005: 90) Felsefe, tarih ve din sağlık 
konusunu ele alan bilimlerin başında gelir, buna antropoloji, arkeoloji pekâlâ 
siyaset bilimi gibi sosyal bilimler de eklenebilir. O arada görece genç kamu yöne-
timi disiplini, bu konuda karar verme ve uygulama yahut süreç, yapı, işleyiş ve 
politikalar bağlamında müdahil olarak sağlık bürokrasisinin daha hızlı, etkili, 
verimli ve nihayet iktisadi bir sağlık sistemi kurma ve yürütmesine çabalar. 

Dye’ın kamu politikası tanımı oldukça özlü ifade edildiğinden, literatürün tercihi 
haline gelmiştir. İlgili yazında bu şekliyle kamu politikası, hikmeti hükümetin 
gereği üzerine odaklanmakta bir diğer deyişle hükümetin muktedir olma ya da 
olmamayı seçtiği her davranış şeklinde açıklanmaktadır. (Dye, 1972: 1) Bu du-
rumda kamu sağlığı politikası da devletin esas teşkilat hukukunda temel bir yere 
sahip bulunduğundan bu konuda hükümetlerin yapı, işleyiş ve politikaları da 
önemli yere sahip olmaktadır. Konunun tarihselliği zaman içerisinde değişim ve 
dönüşümlerin olmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu bakımdan inceleme nesnesi 
ve ele aldığımız konu oldukça güncel bir aşamayı oluşturmaktadır. Kaynak yöne-
timi, yönetim olgusunun bütçe, (Arıkboğa, 2015: 146-7) ve planlama (Acar, 
2015: 518-23) dahil olmak üzere tüm işlevlerinin analitik ya da stratejik esası 
olarak görülebilir. Böylece ele aldığımız sağlık hizmetlerindeki kaynak kullanımı 
konusu ve onun yönetimi bakımından değerlendirildiğinde 2011 tarihli 663 
sayılı KHK düzenlemesi, yeni bir eşik olarak ortaya çıkmaktadır. İlgili düzenleme 
kamu sağlığı politikasında ve Sağlık Bakanlığı yapısında Türkiye Kamu Hastanel-
eri Kurumu adı altında yeni bir yapı, işleyiş ve politika anlamına gelmektedir. 
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Türkiye gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan ülkelerden olup, ilgili se-
viye tüm kaynaklarının optimum kullanımının hayatiyetine işaret eder. Ülkede 
döviz ya da yabancı doğrudan yatırımlar bakımından karşılaşılan güçlükler 
yanında yerli tasarruf yetersizliği ve kamu ya da özel yatırımların sınırlılığı 
bilinen sorun alanlarından olduğundan, kamu yönetimi bu noktada siyaset-bür-
okrasi dikotomisini de göz önüne alarak mevcut durumu yönetmek duru-
mundadır. Ülkemizde istikamet, 1980 sonrasında başlayan yeni liberal paradig-
malar çerçevesinde ve serbest piyasa düzeni içinde belirlenmiş bulunduğundan, 
2011 düzenlemesi bu yöndeki değişikliğin yeni merhalesi bir diğer deyişle yeni 
gelişmelere uyumu olarak değerlendirilebilir. 

Bu değişiklik ve uydurma konusunda etkili aktörler yazının konusunu aşmakla 
birlikte genel olarak kamu politikası sürecinde siyasetçilerden uluslararası ak-
törlere değin bir dizi iç ve dış aktörün etkili olduğu bilinmektedir. (Sobacı, 2015: 
30) Bu çalışma Türkiye’de sağlık politikasında alınan Kamu Hastane Birlikleri 
oluşturma kararında etkili olan kaynak konusuna odaklanmakta, bu çerçevede 
iki önemli parametre üzerinden kararın sonucunu değerlendirmektedir; 
vitrektomi ve TPN. 

Öte yandan devletin sağlık hizmetleri alanında da piyasaya müdahale etmemesi 
düşünülemez. Devlet bunu birçok sebeple yapacaktır; öncelikle tekelci yapıların 
oluşmasını engellemeye çalışmak sonra da fiyata dahil edilemeyen dışsallıkları 
kontrol altına almak için. Elbette kamusal mal ve hizmetlerin üretimi gerek-
tiğinde de devlet toplumsal faydayı artırmak için bundan kaçınamayacaktır. 
(Vural ve Sarısoy, 2015:533) 

Performans kavramının ölçülmeye başlanıp rasyonel esaslarla izlendiği bir dö-
nemin içinde bulunuyoruz. Çeşitli kriterler çerçevesinde durumun fotoğrafını 
çekmek, temel göstergelerle gelişimi görmek ve uluslararası skalada önlerde yer 
bulabilmek adına gerçekleştirilen çabalar bu noktada sağlık sistemi bakımından 
da önemli bir yer tutmaktadır. İşte sağlık sistemi devletin en temel hizmet alan-
larından biri olduğundan demokratik yaşamla birlikte düşünüldüğünde, sis-
temin göstereceği performans başta hasta memnuniyeti olmak üzere 
vatandaşlara şifa ve mutluluk olarak dönecek diğer yandan gelişmişlik en-
dekslerinde edinilen yerle de uluslararası saygınlık kazanılmış olacak ve sağlık 
turizmi gelişimini sürdürecektir. 

TÜRKİYE’DE SAĞLIK POLİTİKALARINDA YENİDEN DÖNÜŞÜM İHTİYACI: 
SAĞLIK HARCAMALARI 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlık kavramını, “fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden 
iyilik hali” olarak tanımlar. (DSÖ, 1946: 1). DSÖ, sağlığın temel insan haklarından 
biri olması sebebiyle, tüm insanların temel sağlık kaynaklarına erişimi olması 
gerektiğini ifade eder. (WHO, 1986: 4) Bu bağlam ülkeler tarafından uygulanan 
sağlık politikalarının önemini gösterir. Sağlık politikası; (Emmioğlu, 2016:287-
288) 

… ayrım gözetmeksizin tüm toplumun sağlık hakkına yüksek 
kalitede ve hızla erişimini sağlamak üzere alınan kararlar ve bu 
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doğrultuda oluşturulan, birbirleri ile uyumlu plan ve program-
ların, mevzuat ve uygulamaları aracılığı ile hayata geçirildiği 
eylemsizlik durumlarını da içeren uygulamalar bütünü olarak 
tanımlanabilir. 

Sağlık politikaları geliştirilirken temel ilkelere uygun kararlar alınması ve kamu 
kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması politikanın başarısını etkileyen, an-
lamını güçlendiren önemli unsurlardır. 

Türkiye’de bu bağlamda sağlık sistemi performansının iyileştirilmesi çabaları 
yarım asrı aşmış bulunmaktadır. Nitekim 1960’larda başlayan süreç, 1990’larda 
yeni küresel rüzgarla ikinci aşamaya geçmiş ve nihayet içinde bulunulan 
iyileştirme ve yeniden biçim verme çabaları ile de ‘üçüncü dalga sağlık reform-
ları’ hayatımıza girmiş durumdadır. (Yıldırım ve Yıldırım, 2013: 353) 
Günümüzde Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ikinci ayağının adımları atılmaya 
başlanmıştır. 

Türkiye sağlık politikalarına önem veren ülkelerin başında yer almaktadır. Ni-
tekim, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2015 yılında toplam 
sağlık harcaması 104.568 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve toplam sağlık har-
camasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı %5,4 olarak belirlenmiştir. (Bkz. 
Grafik 1) Bu harcamaların içerisinde 41.521 milyon TL devlet hastaneleri tarafın-
dan yapılan kamu harcaması olarak açıklanmıştır. Perakende satış ve diğer tıbbi 
malzeme harcamaları ise 25.888 milyon TL olarak verilmiştir. (Bkz. Grafik 2) 
(TÜİK, 2016) Kalkınma Bakanlığı bünyesinde hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı 
Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme Çalışma Grubu Raporu’nda 2013 yılı toplam sağlık 
harcamalarının %4,4’ünü tıbbi cihazların oluşturduğu, tıbbi cihaz harcama-
larının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya oranının %0,3 olduğu belirtilmiştir. (Kalkınma 
Bakanlığı, 2014: 4) 

Grafik 1: Sağlık Harcamalarının Yıllara Göre Dağılımı (Milyon TL) 

 

Kaynak: TÜİK verileri esas alınarak hazırlanmıştır. 
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Grafik 2: Hizmet Sunumuna Göre 2015 Yılı Sağlık Harcamaları (Milyon TL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TÜİK verileri esas alınarak hazırlanmıştır. 

Türkiye’de sağlık harcamalarının içerisinde devlet hastanelerinin ve özellikle 
tıbbi malzeme harcamalarının rakamlarına bakıldığında sağlık hizmetlerinde 
kaynak yönetiminin önemi anlaşılmaktadır. Bu kapsamda iyi bir sağlık hizmeti 
ile finansal sürdürülebilirlik arasındaki dengeyi kurmakla yükümlü devlet has-
tanelerinin, kamu hizmeti sunan ancak birer sağlık işletmesi olarak ayakta kal-
ması ve devlete mali yük getirmemesi gereken kamu kuruluşları olduğu 
düşünüldüğünde bu dengeyi koruyabilmek üzere etkin bir kaynak yönetiminin 
sağlanması zorunluluktur. Sağlık kuruluşlarında kuşkusuz insan kaynağı yöne-
timi temel yönetim unsurlarından biridir. Ancak malzeme ve bununla ilişkili 
olarak etkin bir mali kaynak yönetimi de sürdürülebilirliği sağlamak ve hizmet 
kalitesini hedeflenen düzeye ulaştırabilmek için hayati değer taşır. 

Malzeme kaynağı üretim kontrolü, satın alma, stok kontrol, malzeme hareketleri, 
teslim alma, dağıtım ve depolama gibi fonksiyonlar ile yönetilirken bu süreç ih-
tiyaçların belirlenmesi malzemelerin alım planının yapılması, satın alınması, ka-
bulü, depolanması, stok planlaması ve kontrolü, atıkların değerlendirilmesi veya 
çevreye dönüşümü olarak süregelir. (Uzuntarla, Tuncer, Orhan ve Varol, 2015) 

Malzeme kaynağının yaşam döngüsünde, ihtiyaç planlaması ve satın alma 
arasında sağlanan uyum ile etkin bir malzeme kaynağı yönetiminin ilk adımı 
atılmış olur. Bu uyum iyi bir sağlık hizmeti sunumu için kaliteli malzemenin 
piyasa fiyatının altında temin edilmesini sağlamak üzere faydalı olacaktır. Ancak 
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bunu sağlamak için idari yapının ve yönetim şeklinin de önemli olduğu Kamu 
Hastaneleri Birliklerinin kuruluşuyla anlaşılmıştır. 

YENİ KAYNAK YÖNETİMİ OLARAK KAMU HASTANE BİRLİKLERİ 

Sağlık Bakanlığı 2011’de yayımlanan 663 Sayılı KHK ile yeniden yapılandırılmış 
ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Bakanlığın bağlı kuruluşu olarak ilk kez 
kurulmuştur. Ancak sürecin 2003 tarihli Dünya Bankası raporuyla başladığı 
bilinmektedir. Erol ve Özdemir’e göre sürecin gelişimi şu şekildedir: (Erol ve 
Özdemir, 2014: 17) 

Dünya Bankasının 2003 yılında yayımladığı bir raporda kamu 
hastanelerinin kendi kaynaklarını yaratmaları ve arz/talep 
ilişkisinin sağlıklı bir şekilde yürümesi için özerk yapılar ha-
line getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Türkiye’de hastanel-
erin birer işletme olarak değerlendirilmesi ilk olarak 1987 ta-
rihli Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda yer almış ancak 
Anayasa Mahkemesi iptal kararı nedeniyle uygulanama-
mıştır. 663 sayılı SB ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (2 Kasım 
2011 tarihli Resmi Gazete) ile Bakanlığa bağlı ikinci ve 
üçüncü basamak sağlık kuruluşları, “Kamu Hastane Birlikleri” 
adıyla, ayrı tüzel kişiliğe sahip ve idari yönden özerk ku-
ruluşlar olarak sağlık işletmesi modeline göre yeniden 
yapılandırılmıştır. Böylece kamu sağlık kuruluşları özerk bi-
rer sağlık işletmesine dönüştürülürken, SB’da oluşan “sağlık 
piyasası”nın denetim ve düzenlenmesinden sorumlu bir ku-
rum haline getirilmiştir. 

Nihayet Sağlık Bakanlığı’nın teşhis ve tedavi politikalarını geliştirmek üzere 663 
Sayılı KHK ile kamu hastanelerinde yeni bir yapılanmaya gidilmesi sonucunda 
Kamu Hastane Birlikleri Yönetim Modeli ortaya çıkmıştır. Bakanlığa bağlı, devlet 
hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri Ku-
rum’un taşra teşkilatı olarak kurulan Genel Sekreterlikler tarafından yönetilen 
ve bugün itibariyle sayıları 88 olan Kamu Hastaneleri Birlikleri’ne bağlanmıştır. 

Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri 3 ana koldan; Tıbbi Hizmetler, 
Mali Hizmetler ve İdari Hizmetler olmak üzere 3 başkanlık ile sağlık ku-
ruluşlarını yönetir. Tamamen birebir örtüşmese de Kamu Hastaneleri Ku-
rumunda da aynı hizmet kollarının yansıması olan Tıbbi Hizmetler Başkan 
Yardımcılığı, Mali Hizmetler Başkan Yardımcılığı ve Destek ve İdari Hizmetler 
Başkan Yardımcılığı bulunur. (Emmioğlu, 2016) 

Kamu Hastaneleri Birliklerine bağlı sağlık tesislerinde hastane yöneticisi/başhe-
kimler yönetimin başı olup başhekim yardımcıları, hastanelerin sağlık hizmetle-
rinin idaresinde birlikte görev alırlar. 663 Sayılı KHK sonrasında “başhemşire” 
kavramının yerini “sağlık bakım hizmetleri müdürü”, “hastane müdürü”nün 
yerini ise “idari ve mali hizmetler müdürü” almıştır. Hastanelerin büyüklükleri 
dikkate alınarak müdürlüklerin sayısı 4’e kadar çıkarılabilmektedir. Bu 
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kapsamda ayrıca bir çok hastanede bir de “sağlık otelcilik hizmetleri müdürü” 
tanımlanmıştır.  

Yapılan bu değişiklikler ile ortaya çıkan sözleşmeli statüdeki bu idari görevler ve 
yapılanma hakkında yöneticiler ve çalışanları olan sağlık personeli arasında 
görüş ayrılıkları mevcuttur. Kamu Hastane Birlikleri yönetim modeli hakkında 
yapılan bir saha çalışmasında Kamu Hastaneleri Birlikleri’nin kurulması 
hakkında yönetici ve çalışanlara yapılan anket sonuçları aşağıdaki gibi değer-
lendirilmektedir. (Sasam, 2015: 42) 

“Kamu Hastane Birliklerinin gerekli olduğunu düşünüyorum” 
anket önermesine katılım sıklığı katılıyorum ve kesinlikle 
katılıyorum seçenekleri birlikte değerlendirildiğinde yöneti-
cilerin %71,8’i çalışanların ise %24,5’i KHB’nin kurulmasını 
gerekli görmektedir. Yöneticilerin %16,9, çalışanların 
%21,7’si birliklerin kurulmasına kısmen katıldığını ifade 
etmiştir. Yöneticilerin KHB kurulmasının neden gerekli 
olduğunu ya da neden gerekli olmadığını tespit etmek 
amacıyla ankette gerekçe kısmı açılmış ve sistem hakkında 
yöneticilerin görüşleri alınmıştır. Önermeye katılanların en 
önemli gerekçeleri %18,8 ile “Yerinden yönetim modelinin 
uygulanması/tek çatı altında toplanılması”dır. Hastanelerin 
tek çatı altında toplanması, kararın tek bir merkezden 
alınıyor olması, katılımcılar tarafından KHB’nin en olumlu 
buldukları yönüdür. Katılımcıların ikinci olarak belirttikleri 
ortak görüş ise “mali disiplinin sağlanması”dır. Katılımcılar, 
birliklerin kurulmasıyla, hastanelerde tasarruf modelinin 
ortaya konulduğunu ve finansal anlamda olumlu değişiklikler 
olduğuna dikkat çekmektedirler. “Kaynakların etkin ve 
verimli kullanılıyor” olması katılımcıların belirttiği bir diğer 
gerekçedir. Bunu “kurum ve personel takibi/denetim ko-
laylığı”, “idarecileri daha dinamik hale getirmesi/etkinlikle-
rinin artması” ve “işleyişi hızlandırması” gerekçeleri izle-
mektedir. Bir başka görüşmecinin görüşleri ise kendi cüm-
leleriyle şu şekilde ifade edilmiştir: “Kamu kaynaklarının 
etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile karar mekanizma-
ları daha hızlı çalışmaktadır. 

Yönetim bilimi literatüründe yer alan bazı çalışmalarda Kamu Hastane 
Birlikleri’nin Fransız örneğine uygun şekilde yapılandırıldığı bilgisine yer ver-
ilmektedir. Buradaki bilgiye göre taşrada Kamu Hastaneleri Birliklerinin ku-
rulmasının, Fransa’dan örnek alınan sağlık hizmetlerinde bölgeselleşme yak-
laşımının bir sonucu olduğu ve “bölgesel kalkınma” ile “hizmet sunumunda ölçek 
büyütme” hedefleri ile ilişkili olduğu nihayet sistemin Kalkınma Ajanslarının ku-
rulması ile benzerlik gösterdiği vurgulanmaktadır. Öyle ki, temelde ulusal 
kalkınma hedeflerinin bir parçası olduğu yönündeki görüşlerin yer aldığı bir 
çalışmada, “663 sayılı KHK ile kamu hastanelerinin örgüt yapısı bakanlığın bağlı 
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kurulusu seklinde yapılandırılarak merkezi yönetimle olan bağı zayıflatılmıştır” 
ifadesine yer verilmektedir. (Övgün ve Küçük 2013: 72-73) 

Ayrıca Kamu Hastaneleri Kurumu’nun taşra teşkilatı olan Genel Sekreterliklerin 
ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun taşra teşkilatı olan Halk Sağlığı 
Müdürlükleri’nin kurulması illerde 3 başlı bir sağlık sistemi yapılanmasını 
ortaya çıkarmıştır. Bu durumda da çeşitli karışıklıklar söz konusu olabilmekte-
dir. Ülkedeki kıt kaynakların optimum kullanımı asıl ve ivedili olduğundan 
işlevsel olanın önemi ve önceliği söz konusu olmuş ve geleneksel yapısal örgü-
tlenmenin önüne geçen adımlar atılmak durumunda kalınmıştır. Öncelikle kan 
kaybının durdurulması gerekmektedir. Fiili durumun istimi aştığı bağlamda 663 
Sayılı KHK’da da böyle yapılmış ve sağlık tesislerinin mal ve hizmet alımı ile 
yapım ihtiyaçlarındaki yetkisi Genel Sekreterlere verilmiştir. Kimi Genel Sekre-
terler ise bazı alımlarda Hastane Yöneticisi/Başhekim’lere bu yetkiyi yeniden 
devretmiştir. Ancak özellikle tıbbi cihaz, bazı tıbbi malzeme ve sterilizasyon, la-
boratuvar gibi tıbbi hizmet alımlarında, yemek, güvenlik ve bilgi işlem personeli 
hizmet alımlarında ise yetki devri yapılmadığı Genel Sekreterlikler tarafından or-
tak merkezi alımlar yapıldığı, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) 
incelendiğinde görülmektedir. (EKAP, 2017a) 

ANKARA 1. BÖLGE KHB GENEL SEKRETERLİĞİ ALIMLARI 

Kamu Hastaneleri Birlikleri’nin kurulmuş olmasının ülke ekonomisine katkısı, 
birer sağlık işletmesi olan hastanelerin iktisadi durumunda sebep olduğu değişi-
klik bilimsel olarak incelenmesi gereken önemli bir konudur. Bu geniş kapsamlı 
konuya Ankara 1. Bölge KHB Genel Sekreterliği’nin vitroretinal cerrahi ve total 
parenteral nutrisyon (TPN) cihaz ve malzemelerinin merkezi alımı örnekleri 
üzerinden ışık tutmak bundan sonraki yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak 
açısından faydalı olacaktır. 

Vitroretinal Cerrahi Malzemelerinin Merkezi Alımı 

Dış dünyaya açılan penceremiz olan göz, tıpta, anatomik ve fizyolojik yapısı 
nedeniyle ayrı bir inceleme alanı olup birbirinden farklı üst uzmanlık dallarında 
teşhis ve tedavi zorunluluğu taşımaktadır. Bu özel alandaki gelişim ve uygulama-
lar multidisipliner bir yaklaşım ile tıp ve mühendislik bilimleri alanlarında işbirl-
iği gerektirmektedir. Bu gerekliliği en çok vitroretinal cerrahi ve katarakt (fako) 
cerrahisi uygulamalarında somut olarak görmekteyiz. 

Göz hastalıkları uzmanlarının özellikle gözün retina bölümü hastalıkları ko-
nusunda ihtisas yapmış hekimleri tarafından gerçekleştirilen “vitrektomi” 
işlemi, göze şeklini veren üçte ikilik bir bölümünü dolduran jel kıvamındaki 
“vitreus” adlı sıvının cerrahi müdahale ile çıkartılarak yerine hava, sıvı, gaz ya da 
silikon yağı konulmasıdır. Genellikle diabetik retinopati nedeniyle oluşan 
hasarın retinadaki olumsuz etkilerini gidermek için ve ayrıca göz içi kanamaları 
ve yaralanmalarında uygulanan bir yöntemdir. 

Proliferatif Diabetik Retinopati (PDR) yani diabet hastalığından kaynaklanan 
gözün retina kısmında oluşan hasar dünyada başlıca körlük nedenlerindendir. 
Diabetik olgularda diabetin süresi, diabetin regülasyonunun tam olmaması, 
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hipertansiyon, kan yağlarının yüksek olması, ileri yaş, böbrek hastalıkları, gebe-
lik, sigara alışkanlığı gibi risk faktörlerinin de varlığında artan oranda PDR 
ortaya çıkabilmektedir. Oluşan problemlerin giderilmesinde veya kontrol altına 
alınmasında vitreoretinal cerrahi tekniklerin faydalı olduğu bilinmektedir. 
(Kayık, Uçgun, Önen, ve Yazar, 2009). 

Laser tedavisi ile de retinopatilerin çoğu kontrol altına alınabilir. Ancak anormal 
kan damarlarından göz küresi içine kanama olması, ağsı tabakanın yerinden 
ayrılması gibi durumlarda vitrektomi ismi verilen göz içinin temizliği yapılır. 
%70 vaka ameliyattan sonra görmesinde artma kaydeder. (THSK, 2016: 205-
206) 

Vitrektomi operasyonlarında üst düzey teknoloji gerektiren cihazlar ve yalnızca 
bu cihazlara özgü her hastaya ayrı olarak açılması gereken “kaset” olarak 
adlandırılan tek kullanımlık sistemler kullanılır.  

Bu operasyonların yapıldığı sağlık tesislerinde kaset ve diğer cihaza özgü 
malzemelerin temini gider artıran önemli bir unsurdur. Sağlık uygulama Tebliği 
(SUT)’ne istinaden Vitroretinal cerrahi uygulamalarının bedeli paket olarak 
ödenir, operasyonda kullanılan bu malzemelerin bedeli doğrudan SGK (Sosyal 
Güvenlik Kurumu) tarafından sağlık tesisine ödenmez. Bu nedenle malzemenin 
ucuza temin edilmesi sürdürülebilirliği sağlamak ve TKHK tarafından belir-
lenmiş olan mali verimlilik kriterlerini yerine getirmek açısından önemlidir. An-
cak bununla birlikte en hassas organımız olan göz için yapılan bu operasyonlarda 
yeni ve üst düzey cihaz ve malzemelerin kullanılması da verilen sağlık hizmetinin 
başarısında önemli bir faktördür. 

Tıbbi cihazı kullanırken gerekli malzemenin teknolojik olarak yalnızca aynı 
marka ve model cihaz ile kullanılması zorunluluğu tıbbi cihaz piyasasında fikri 
mülkiyet hakkını korumak ve buluşun katma değerini artırmak için uygulanan 
bir araçtır. Ancak bu durum Kamu hastanelerinde yapılan alımlarda sağlık tesi-
sinin alanını kısıtlayan ve malzemelerin alım bedellerini yükselten bir unsurdur. 
Vitrektomi cihazlarında da durum böyledir. Yalnızca bu cihazlara özgü malzeme-
ler vitroretinal cerrahide kullanılabilmektedir.  

Ankara 1. Bölge Genel Sekreterliği tarafından vitrektomi operasyonlarında 
kullanılan cihazların üst düzey teknoloji ile üretilen yenileri ile hizmet verilmesi 
ve malzeme maliyetlerinin aşağıya çekilmesi amacıyla bağlı sağlık tesisleri için 
ortak bir ihale yapılmıştır. Hazırlanan ortak teknik şartnameye göre sarf karşılığı 
cihaz temini yöntemi ile Genel Sekreterliğe bağlı 4 hastaneye bu cihazlar 10 gün 
içinde kurulacak ve 24 ay boyunca cihazların bakım ve onarımı ile yüklenici 
tarafından gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda hastaneler bu cihazlarla 
kullanılacak malzemeleri yükleniciden temin etmiş olacaktır. Bağlı Sağlık 
Tesislerinin malzeme siparişlerinin yüklenici firmaya tebliğinden sonra 10 gün 
içerisinde ilgili Sağlık Tesislerine yüklenici tarafından sözleşme süresi içerisinde 
peyder pey teslim edilecektir. 2014 yılı Eylül ayında gerçekleşen bu mal alımı 
açık ihalesinde yaklaşık maliyet idare tarafından 4.647.341,95 Türk lirası olarak 
belirlenmiştir. Sözleşme bedeli ise 3.794.135,00 Türk Lirası olarak 
gerçekleşmiştir. (EKAP, 2017b) 
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Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun “Mal alımlarında yaklaşık maliyet 
tespiti” konulu 29.05.2014 tarihli Resmi Yazısı’na göre “Birlikler bulundukları 
bölgede diğer kurumların yapmış olduğu alım fiyatları, ihaleye çıkılacak alım 
miktarları, daha önce kendi yaptıkları alımların fiyatları gibi hususları dikkate 
alarak tavan yaklaşık maliyet bedelini aşmayacak şekilde ihaleye esas yaklaşık 
maliyet tespiti yapacaklardır” (TKHK, 2014b) 

Söz konusu resmi yazıya istinaden Ankara 1. Bölge Genel Sekreterliği tarafından 
ilk olarak yapılan bu ihalede yaklaşık maliyetin Ankara’daki hastanelerin birlik-
ler kurulmadan önceki münferit alımları dikkate alınarak hazırlandığı düşünül-
düğünde hastanelerin kendi başına yaptığı alımlar ile ortak teknik şartname ha-
zırlanarak sarf karşılığı cihaz temini şeklinde yapılan bu ihalenin sözleşmesi ara-
sındaki farkın 853 bin Türk Lirası olduğu anlaşılmaktadır. (Bkz. Grafik 3) 

Bu durumda Ankara 1. Bölge Genel Sekreterliği merkezi ortak alım yaparak göz 
kliniklerinde vitroretinal cerrahide kullanılan malzeme temininde 18 aylık dö-
nemde 853 bin Türk Lirası tasarruf yapılmasını sağlamıştır. Bununla birlikte üst 
düzey teknolojiye sahip yeni cihazlar ile sağlık hizmeti verilmesi de sağlanmıştır. 

Grafik 3: Ankara 1. Bölge KHB Genel Sekreterliği Vitrektomi İhalesi sonucu 
(Türk Lirası) 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. 

Total Parenteral Nutrisyon (TPN) Malzeme ve Cihaz Temini 

Hastanede yatan hastalar için beslenme bozukluğu (malnütrisyon) önemli bir so-
rundur. Bu sorunun tanımlanması ve uygun beslenme tedavisi başlanması has-
taların morbidite ve mortalitesini azaltmaktadır. Gerek hastalığı iyileştirebilmek, 
gerekse malnütrisyonu ve ona bağlı bozuklukları ortadan kaldırabilmek için has-
taların yeterli ve dengeli beslenmeleri gerektiğinden ilgili klinik tarafından 
beslenme desteği verilmelidir. (Çekmen ve Dikmen, 2014) 

Total Parenteral Nütrisyon (TPN) periferik (merkezden uzak) veya santral 
(merkeze yakın) venler (toplardamarlar) kullanılarak sıvı kıvamlı steril 
beslenme ürünleri karışımlarının ağız yoluyla beslenemeyen erişkin hastaların 
veya bebek ve çocukların damar yoluyla desteklenmesidir. TPN hastaların klinik 
durumuna, yaş ve kilosuna göre hastaya özgü özel formülasyonlar ile hazır-
lanarak uygulanmaktadır. Piyasada standart olarak formüle edilmiş beslenme 
ürünleri de bulunmaktadır ancak hastaya özgü karışımlar olmadığı için her 
hastaya uygun değildir. Özellikle yenidoğan yoğun bakımlarında, böbrek ve kara-
ciğer yetmezliği olan, elektrolit dengesinde bozukluk olan hastalarda ve diğer 
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bazı erişkin yoğun bakım hastalarında hazır ürünler ihtiyaca cevap vermemekte-
dir. Bu nedenle bu gibi özel hastaların başvurduğu sağlık tesislerinde TPN 
hazırlama ünitelerine ihtiyaç vardır. 

Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi TPN ihtiyaçlarının esas alındığı ve hazır 
ürün ve TPN karışımlarının maliyetlerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada TPN 
karışımları ile hazır ürünlerin hastaneye olan maliyetlerinin benzer olduğu, yıllık 
bazda, 7.000 adet dolum için gerekli sabit ve değişken maliyetlerin toplamının $ 
252.630, birim maliyetin $ 36,09 olduğu, buna karşın hazır ürünün birim fi-
yatının yaklaşık $ 37,79 olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmaya göre aynı zamanda 
her bir torbanın dolum maliyetinin 26.15 $ ila 36.09 $ arasında olduğu tespit 
edilmiş ve bu değerlendirmeye göre günde 15 hastadan fazla ihtiyaç var ise do-
lumun hastanede TPN karışımı olarak yapılmasının ekonomik olarak avantajlı 
olduğu belirtilmiştir. (Bozat, Korubuk, Onar ve Abbasoglu, 2014) 

Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılında, 663 sayılı KHK ile Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü’ne devredilmiş olan Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından “TPN için Güvenli Uygulama Rehberi” hazırlanmıştır. Rehberde hasta 
ve çalışan güvenliği, TPN hazırlanması, taşıma ve saklama, TPN ünitesinde temiz 
oda, dolum cihazı (compounder) ve ortam için gerekli koşullar belirtilmiştir. Re-
hbere göre TPN bir eczacının sorumluluğunda hazırlanması gerekmektedir. TPN 
karışımları “Avrupa Birliği Steril Tıbbi Ürünlerin Üretim Kuralları”na göre ISO 
Sınıf 5 standardına uygun bir “temiz oda” içinde bu amaca özgü olarak 
geliştirilmiş cihazlarla ve özel olarak üretilmiş ve yalnızca bu cihazlarla uyumlu 
malzemeler kullanılarak hazırlanmalıdır. (Sağlık Bakanlığı, 2010) 

TPN hazırlanması için gerekli malzemeler, cihaz ve temiz oda kurulumu, gerekli 
yazılım ve personel sağlık tesisleri tarafından sarf karşılığı cihaz temini şeklinde 
alınır. Dolum cihazında kullanılacak malzemeler ihale edilir ve yüklenici firmaya 
malzeme bedeli ödenir. Malzeme stoklarının giriş ve çıkışı sağlık tesisi tarafından 
takip edilir. Dolumların gerçekleştirilmesinde özel eğitimli personel istihdamı da 
gereklidir. Alım süresi sarf karşılığı cihaz alımında genellikle 1-1,5 yılla sınırlıdır.  

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) Finansal Analiz Daire Başkanlığı 
tarafından 2014 yılı Aralık ayında tamamlanan maliyet analizi çalışmasında Tü-
rkiye genelinde TPN kullanım frekansı yüksek ve veri sağlayabilir kapasiteye sa-
hip 10 hastane esas alınmıştır. Maliyet analizi yapılırken, işçilik maliyeti, 
hazırlamada gerekli tıbbi malzeme maliyeti hesaplanmıştır. Ancak temiz oda 
(yapım, bakım, onarım), dolum (Compunder) cihazı maliyeti yüklenici firma 
tarafından alım fiyatlarına yansıtıldığından maliyet hesabına dahil edilmemiştir. 
Karışımda kullanılan ilaç çözeltileri ise hastaya ayrıca fatura edildiğinden ayrı 
hesaplanmış dolum başı maliyet analizine dahil edilmemiştir. TKHK’nın maliyet 
analizinde Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Has-
tanesinin TPN dolumu başına düşen ortalama tıbbi malzeme gideri 75,18 Türk 
Lirası Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin TPN dolumu başına 
düşen ortalama tıbbi malzeme gideri 26 Türk Lirası olarak hesaplanmıştır. İlaç 
ve malzeme gideri birlikte hesaplandığında da Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 82,39 Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
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için de dolum başına maliyet 66.14 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. (TKHK, 
2014a) 

Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Zekai Tahir 
Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yenidoğan yoğun bakım 
merkezi bulunması sebebiyle yenidoğan TPN ünitesi bulunmaktadır. Aynı Genel 
Sekreterliğe bağlı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Türkiye 
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ise karaciğer, böbrek yet-
mezliği vb. durumları olan özel hastalar tedavi görmekte ve TPN karışımlarına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak son yıllarda Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan 
değişikliklerle erişkin TPN ödemesi sağlık tesislerine yapılmadığından bu iki 
hastanedeki TPN ünitesi kapanmak zorunda kalınmış bu hastalar için hazır 
ürünler kullanılmıştır.  

Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından TPN ih-
tiyacı olan erişkin hastalar için dolum yapılabilmesi, yenidoğan dolum maliyetle-
rinin düşürülmesi amacıyla; Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi (yenidoğan), Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (erişkin), Ankara 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi (yenidoğan ve erişkin) ve Türkiye Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi (erişkin) sağlık tesislerini kapsayan ortak bir hiz-
met alımı ihalesi yapılmıştır. 18 aylık bu hizmet alımı ile Zekai Tahir Burak Kadın 
Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesine Avrupa’daki adıyla bir “Compunder Cen-
ter” kurulmuş, 4 hastane için dolum yapılmaya başlanmıştır. TPN Merkezi Tü-
rkiye’de ilk ve tek olarak Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde 
açılmış ve ilk defa malzeme ve cihaz temini hizmet alımı yöntemiyle 
gerçekleştirilmiştir. Bir hastanede yapılan elektronik istem güvenli bir bağlantı 
ve özel geliştirilen bir ara yüz ile merkezi TPN ünitesine ulaşmakta ve 2 ayrı cihaz 
ile dolum gerçekleşmektedir. Dolumu yapılan TPN karışımlar yüklenici tarafın-
dan diğer hastanelere dağıtılmaktadır. Bu hizmet alımı ihalesinde 33000 erişkin 
20000 yenidoğan olmak üzere 53 bin dolum için 2.108.000 Türk Lirası teklif ver-
ilerek iş sözleşmeye bağlanmıştır. Bu bedele gerekli malzemeler, 2 adet cihaz ve 
temiz oda kurulumu ile 33000 erişkin TPN torbası ve 9000 Elektrolitli mayi ve 
aseptik ilaç hazırlama hizmeti de dahildir. Bu durumda 2016 yılında sözleşmeye 
bağlanan bu hizmet alımı ile dolum başına maliyetin 39,7 Türk Lirası olduğu 
görülmektedir. İhalenin yaklaşık maliyeti idare tarafından 2.574.710,00 Türk Li-
rası olarak belirlenmiştir. (EKAP, 2017b) Yaklaşık maliyet ve sözleşme bedeli 
arasındaki farka bakıldığında idarenin beklenenin 466.710 Türk Lirası altında 
alım yaparak tasarruf ettiği görülmektedir. (Bkz. Grafik 4) 
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Grafik 4: Ankara 1. Bölge KHB Genel Sekreterliği TPN İhalesi sonucu (Türk 
Lirası) 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. 

Ayrıca TKHK’nın 2014 yılı Aralık ayında yapılan maliyet analizinde, Ankara Zekai 
Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin TPN dolumu başına 
düşen ortalama tıbbi malzeme gideri 75,18 Türk Lirası, Ankara Numune Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinin TPN dolumu başına düşen ortalama tıbbi malzeme 
gideri 26 Türk Lirası olarak hesaplandığı ve ortalama dolum başına maliyetin 
50,59 Türk Lirası olduğu göz önüne alınarak; bu rakamın dolum başına maliyet 
olan 39,7 Türk Lirası ile karşılaştırıldığında idarenin dolum başına 10,89 Türk 
Lirası toplamda 18 aylık dönemde, aradan geçen 2 yılda meydana gelen döviz 
kuru farklılığına rağmen en az 577.170 Türk Lirası tasarruf ettiği anlaşılmak-
tadır. (Bkz. Grafik 5) Bununla birlikte SUT’a göre ödeme alamadığı için TPN ün-
itesini kapatmak zorunda kalan hastanelerde yatan hastalar da bu alım sonu-
cunda hizmet almaya yeniden başlamıştır. Ayrıca “Elektrolitli mayi” ve “aseptik 
ilaç hazırlama hizmeti” de yüklenici tarafından ücretsiz olarak verilmektedir. 

Grafik 5: Dolum Başına Maliyet Karşılaştırması (Türk Lirası) 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Kamu Hastaneleri Birlikleri’nin evvelce yapılan çalışmalarda belirtildiği gibi ayrı 
tüzel kişiliğe sahip ve idari yönden özerk kuruluşlar olup olmadığı ya da bölge-
selleşme yaklaşımının bir sonucu olup olmadığı ve merkezi yönetimle olan 
bağının zayıf mı, güçlü mü olduğunu değerlendirmek için 5442 Sayılı İl İdaresi 
Kanunu’na ve uygulamalarına bakmak ve 663 Sayılı KHK’nın yapı ve işleyiş ile 
ilgili hükümlerini ayrıntılı olarak ele almak gereklidir. 

Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri, Türkiye Kamu Hastaneleri Ku-
rumunun (TKHK) taşra teşkilatı olup işleyiş ile ilgili talimatları doğrudan 
TKHK’dan alarak TKHK tarafından yayınlanan genelge ve resmi yazılara uygun 
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olarak iş ve işlemlerini yürütmektedir. Ancak 1949 tarihinde yayımlanan İl 
İdaresi Kanunu gereğince de hiyerarşik olarak illerde İl Sağlık Müdürlüğü’nün 
altında yer almakla birlikte 23.11.2012 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan “Tü-
rkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği” II Sayılı Cetvel’e göre de 
Genel Sekreter’in disiplin amiri İl Sağlık Müdürü değil Vali’dir. 663 Sayılı KHK’e 
göre Genel sekreter, başkan ve hastane yöneticisinin sözleşmeleri de Bakan 
tarafından yapılır. 

İdare hukuku ve kamu yönetimi bakımından bu tartışma vaki olmak üzere yönet-
sel sisteme dair sorunlar bu çalışmanın kapsamını aşmaktadır. Ne var ki, Kamu 
Hastane Birlikleri yönetim modelinin kurulmasının en önemli amaçlarından biri; 
663 sayılı KHK öncesinde İl Sağlık Müdürlükleri’ne bağlı olarak faaliyet gösteren 
ve alım planlamalarını kendileri yapan hastane ve sağlık merkezlerinin ih-
tiyaçlarının birlik merkezinden planlanmasıdır. Böylece alımların ortak bir 
düzlemde yapılması ile mal ve hizmet alımlarının cazip hale getirilmesi, münferit 
alımlarda ve rekabet oluşmayan alımlarda rekabet ortamı oluşturularak birim 
fiyatların ve giderlerin düşürülmesi hedeflenmektedir. 

Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterliklerinin özellikle tıbbi cihaz, malzeme 
ve hizmet alımlarında merkezi alım yaparak giderleri azaltmaktaki amaçların-
dan biri de TKHK tarafından yapılan verimlilik değerlendirmeleridir. Kamu Has-
taneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Hakkında Yönerge’ye göre esas 
alınan mali göstergelerinden bazıları toplam tahakkuk geliri/toplam gider oranı, 
net borç/net hizmet tahakkuk tutarı, gelir bütçesi gerçekleşme oranı, gider 
bütçesi gerçekleşme oranı, mevcut stok tutarı, aylık ortalama tüketim tutarı, 
hasta maliyetleridir. Tıbbi göstergelerden bazıları ise acil servis müracaat 
yoğunluğu, acilden sevk edilen hasta oranı, hasta yatışları, yataklı servis etkinlik 
skoru, ameliyat etkinlik skoru, yoğun bakım yatak kullanımı, laboratuvar 
bekleme süresi, görüntüleme bekleme süresidir. Malzeme kaynağının etkin 
kullanımı ile temin işlemlerinin rasyonel olarak gerçekleştirilmesi mali ve tıbbi 
verimlilik kriterlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen önemli unsurlardır. 

Sağlık tesisleri 663 Sayılı KHK öncesinde kendileri İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı 
iken ve alımlarını kendileri yapıyor iken, çok uluslu şirketlerin cihaz ithalatçıları, 
bayileri aracılığı ile göz cerrahisinde kullanılan vitrektomi, fako (katarakt için) 
gibi cihazlarını hibe etmek veya oldukça düşük fiyatlara satmak suretiyle sağlık 
tesislerinde demirbaş olarak kayıtlı olmasını sağlamışlardı. Bu durumda 
malzemelerin yalnızca kendi cihazları ile uygulanabilir olması sebebiyle rekabet 
koşulları gerçekleşmemekteydi. Kamu İhale Kanunu 22inci maddesinin (a) 
bendine istinaden doğrudan temin işlemleri ile veya açık ihale bu malzemeleri 
tek firmadan almak durumunda kalıyorlardı. Hal böyle olunca hastanenin başka 
bir malzeme alma şansı kalmadığından ve dolayısıyla rekabet oluşmadığından 
malzemeyi ucuza almak mümkün değildi. Birlikler kurulduktan sonra bu 
alımların merkezden “Sarf Karşılığı Cihaz Kullanma” yöntemi ile yapılmış olması 
bu kısır döngüyü kırmış ve rekabet ortamı oluşmasını sağlamıştır. Her ne kadar 
bu durum münferit olarak hastaneler özelinde bireysel olarak çalışmaya alışmış 
olan firmaları memnun etmemiş olsa da temin işlemlerinin Genel Sekreterlik gibi 
idari olarak daha güçlü üst bir kurum tarafından yapılıyor olması ihale sürecinde 
ortaya çıkabilecek krizlerin yönetimini kolaylaştırmıştır. Merkezi alım ekonomik 
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olarak tasarruf sağladığı gibi süreç yönetiminde de risklerin bertaraf edilmesine 
olanak sağlamaktadır. 

Kamu hastaneleri birliklerinin kurulmasından sonra Ankara 1. Bölge Genel 
Sekreterliği tarafından başlatılan vitrektomi malzemeleri merkezi alım yöntemi 
ülke genelinde diğer birliklerde de uygulanmaya başlanmış ve maliyetlerin 
düşürülmesi hedeflenmiştir. Böylece kamu hastanelerinde alımların bu yöntem 
uygulanarak yapılması ile aynı zamanda bahsi geçen cihaz ve malzemelerin 
piyasada oluşan fiyatı da yeniden değerlenmiş, Ankara 1. Bölge Genel Sekreter-
liği’nin piyasayı düzenleme yönünden, tekelci yapıları önlemek ve toplumsal 
faydayı artırmak bakımından kayda değer katkısı olmuştur.  

Kamu hastanelerinde kaynak yönetiminde diğer bir sorunda Sağlık Uygulama 
Tebliği’ne göre malzemeler için değil uygulamalar için paket fiyat ödemesi yapıl-
masıdır. 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK)’na göre, “son 10 yılda Cumhuriyet tarihinde 
ilk kez sağlık ve eğitim bütçesi askeri harcamaların üstüne çıkmış, toplumu 
oluşturan bireylerin kendilerini geliştirmesine katkıda bulunacak, insan ve çalışma 
gücü kalitesini arttıracak bir ulusal politika oluşturulmuştur.” THSK’nın “Çok Pay-
daşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı Sağlık Sorunları ve Hastalıkların 
Yönetimi” adlı çalışmasında ayrıca birimler ve sektörler arasındaki mevcut 
koordinasyonda yine de eksiklik olduğu belirtilerek bazı sorunlar aşağıdaki gibi 
özetlenmiştir: (THSK, 2016: 192-195) 

 Sağlık hizmetlerinde bir sevk zincirinin kurulamamış olması 

 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) eskiye dayanan yüksek açıkları, 
SGK’nın yaygınlaşan sağlık hizmetleri ile daha da artan mali yükü, bu mali 
yükün altından kalkmak için Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının ar-
tan döviz kuru ve enflasyona rağmen sürekli düşürülmesi SUT’ta uygulanan 
tedavinin hizmet bedelinin belirlenmemiş olması; tüm kalemlerin paket 
olarak tanımlanması; tıbbi malzeme ve sarf maliyetlerinin artışı nedeni ile, 
hekim emeğinin giderek düşen ve ‘trajikomik’ düzeyi 

 Uygulanan SUT fiyatları ile sağlık hizmetlerini nitelikli uygulamadaki zor-
luklar, çoğu zaman imkânsızlıklar. Buna bağlı kamu sağlık kurumlarının 
içine girdiği borç sarmalı 

 Yüksek teknolojiye dayanan ve pahalı olan sağlık hizmeti araç ve gereçleri 
konusunda büyük ölçüde ithalat bağımlılığı; bunun getirdiği ekonomik yük.  

 Aşırı maliyetli ithal ilaç ve tıbbi malzemelerin alternatiflerinin geliştirilme-
sindeki ve ruhsatlandırılmasındaki eksiklikler 

 Sağlık hizmetleri ve göz hastalıkları alanında yeterli sayıda, nitelikte ve 
katma değer oluşturacak son ürüne dönüştürebilen araştırma faaliyetle-
rinin olmaması. 

 Büyük ölçüde dış bağımlılık. 
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Bu sorunlar incelendiğinde uzun vadede dışa bağımlılığın azaltılması için tıbbi 
cihazlarda ar-ge faaliyetlerinin hızla teşvik edilerek milli ve yerli üretimin 
önünün açılması ve Sağlık Uygulama Tebliği geri ödeme bedellerinin cihaz ve 
malzemelerin piyasa değerleri dikkate alınarak uyumlu hale getirilmesi, tıbbi 
malzeme temini ve kullanımında yaşanan sıkıntıların giderilmesi için atılması 
gereken adımlardır. 

Göz hastalıkları alanında verilmeye çalışılan sağlık hizmetinin yüksek 
teknolojiye dayanan, dışa bağımlı cihaz ve malzeme gerektirmesine karşın SGK 
(Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından uygulanan SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) 
fiyatlarının maliyetleri karşılamaması malzeme alımlarında rasyonel dav-
ranmayı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle Genel Sekreterliklerin özellikle göz 
ameliyatlarında cihaza bağlı olarak kullanılan malzemeleri “sarf karşılığı cihaz 
kullanma yöntemi” ile temin ederek rekabet koşulları oluşturmaları, merkezi 
yapılan ihaleleri ticari operatörler gözüyle cazip hale getirmeleri, sağlık tesisle-
rinin mali açıdan sürdürülebilir olmakla birlikte klinik kalitenin yüksek olduğu 
kamu hizmeti sunan sağlık merkezleri haline gelmelerini sağlaması önemlidir. 
Bu ayrıca Genel Sekreterliklerin 663 Sayılı KHK ve TKHK Verimlilik Yönergesi 
nedeniyle taşıdığı sorumluluğu yerine getirmesini de sağlayacaktır. 

Sıklıkla zikredilen ve sağlık yöneticilerinin kulağına küpe olmuş “kaynakların 
etkin ve verimli kullanımı” ifadesinin kağıtlardan çıkarak ete kemiğe bürün-
dürülmesinin yollarından biriydi belki bu anlattığımız. Bunu sağlarken de 
kamudaki idari yapı ve işleyişi idrak etmek, piyasadaki havayı iyi koklamak, 
kamu ve ticari işletmeler arasındaki alış-veriş terazisinde kantarın topuzunu 
kaçırmadan doğru karar almak ve rekabetin ihale yapılan salonda değil piyasada 
oluştuğunu bilmek önemli kuşkusuz. Lakin en önemlisi Kamu Hastane Birlikleri 
ve bağlı sağlık tesislerinin asli görevinin kamu hizmeti olduğunun, kamu hizmeti 
alan vatandaşın sağlığının bütün kriterlerin üzerinde olduğunun bilincinde 
olmaktır. 
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İŞLETMELERDE SERMAYE YAPISININ BELİRLEYİCİLERİ: BORSA 
İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA 

Ersin TİMUR* Tuğçe ÇAĞLAYAN† Hakan KAPUCU‡ 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, işletmelerin sermaye yapısının belirleyicilerini araştırmak-
tır. Bu amaçla Borsa İstanbul (BIST) kurumsal yönetim endeksinde yer alan 32 
adet işletmenin 2005-2015 yılları arasındaki verileri FİNNET sisteminden elde 
edilerek Panel Veri Analizi ile incelenmiştir. Çalışmada bağımlı değişken olarak 
kaldıraç oranları, bağımsız değişken olarak da büyüklük, kârlılık, borç dışı vergi 
kalkanı, büyüme, vergi düzeyi ve varlık yapısı değişkenleri kullanılarak üç ayrı 
model oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda kaldıraç oranları ile kârlılık, varlık 
yapısı ve vergi düzeyi arasında negatif bir ilişki saptanırken, büyüklük ve 
büyüme arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuç olarak, elde edilen bul-
gular, çeşitli sermaye yapısı kuramlarıyla karşılaştırılmış ve BİST Kurumsal 
Yönetim Endeksi’nde yer alan işletmelerin sermaye yapılarının genellikle Fi-
nansal Hiyerarşi Kuramı’na uygunluk gösterdiği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Sermaye Yapısı, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi, Sermaye 
Yapısı Teorileri, Panel Veri Analizi,  

DETERMINANTS OF CAPITAL STRUCTURE IN CORPORATIONS: AN 
APPLICATION ON ISTANBUL STOCK EXCHANGE 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the determinants of capital structure. For 
this purpose, the data of 32 firms in Corporate Governance Index, Borsa İstan-
bul(BIST XKURY) were obtained from finnet system for 2005-2015 and analyzed 
by panel data analysis. We set up three models by using leverage ratios as de-
pendent variable and independent variables such as size, profitability, non-debt 
tax shield, growth, tax level and asset structure variables. As a result of the study, 
we found a positive relationship between leverage ratios and profitability, asset 
structure and tax level. On the other hand, the relation between size and growth 
is negative. Finally, we compared the findings of this study with capital structure 
theories, and found that Financial Hierarchy Theory is compatible with the re-
sults in general.  

Keywords: Capital Structure, BIST Corporate Governence Index, Capital Struc-
ture Theories, Panel Data Analysis 

GİRİŞ 

Finans yazınında, sermaye yapısı ile ilgili çeşitli kuramlardan söz  etmek 
mümkündür. Bu kuramların çoğunun esin kaynağı, Modiglianı veMiller (1958)’in 
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hazırladığı çalışmadır. BU çalışmada ortaya atılan “ilintisizlik kuramı” sermaye 
yapısı ile ilgili tartışmaların başlangıcı olarak kabul edilmektedir(Modigliani ve 
Miller,1958:261-297). Modigliani ve Miller (1958)’e göre işletme değeri, asi-
metrik bilgi, vergiler, işletme iflası vb. piyasa aksaklıkları dikkate alınmadığında, 
sermaye yapısından bağımsızdır. Bu bağlamda, borsadaki yatırımcıların aynı 
beklentilere sahip oldukları varsayımında, işletme değerinin tamamen 
gelecekteki kazançlar tarafından belirlendiğini ve ihraç edilen pay senetlerinin 
değerinin işletmenin finansal yapısından bağımsız olduğunu ileri 
sürmüşlerdir(Fettahoğlu ve Okuyan, 2008: 65). Ancak sonraki çalışmalarında 
savundukları bu görüşü çürütmüşlerdir(Modigliani ve Miller,1963:433-443) 

Sermaye yapısı kuramları, klasik ve modern olmak üzere iki temel yaklaşım 
altında toplanmaktadır. Klasik yaklaşım’da, Geleneksel Yaklaşım, Net Faaliyet 
Geliri, Net Gelir Yaklaşımı, Yaklaşımı ve Modigliani - Miller Yaklaşımları yer 
almaktadır. Bu kuramların yanıt aradığı temel soru; bir işletmenin sermaye 
yapısı değiştirilerek, o işletmenin sermaye maliyeti ile piyasa değerini 
değiştirmenin mümkün olup olmayacağıdır(Türko,2002:492). 

Sermaye yapısı ile ilgili modern yaklaşım ise, Finansal Hiyerarşi Kuramı(Pecking 
Order), Dengeleme Kuramı(Trade-off Theory), Temsilcilik Kuramı(Agency The-
ory), Asimetrik Bilgi(Asimetric İnformation) ve Sinyal Verme(Signaling) kuram-
larından oluşmaktadır. Son yıllarda sermaye yapısı ile ilgili yapılan ampirik 
çalışmalarda genel olarak ön plana çıkan kuramlar, dengeleme kuramı ile fi-
nansal hiyerarşi kuramıdır. Dengeleme kuramında, sermaye yapısı kararlarında, 
varsayımsal olarak hedef borç oranlarının işletmeler arası değişebileceği kabul 
edilmektedir ve sermaye yapısı,  finansal sıkıntı maliyetler ile borcun vergi tasar-
rufu arasında bir dengenin kurulmasına dayanmaktadır(Brealey vd, 2007:425). 
İşletmeler, piyasa değerlerini arttırmak için borçlandıklarında, finansman sıkıntı 
maliyeti ve iflas riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. İşletmelerin bu tür risk ve 
maliyetlerle karşılaşması, söz konusu işletmelerin piyasa değerini doğrudan 
etkilemektedir (Bozkurt,2014:s.163-178). Doğal olarak, borçlanma düzeyleri de 
işletmeden işletmeye farklılık göstermektedir. Dolayısıyla her işletmenin, opti-
mal bir borç düzeyi belirleyip bu doğrultuda ilerleyerek borç ödemeleri ile fi-
nansal sıkıntı ve iflas maliyetlerinin dengelemeye çalışması gerekir. Aksi du-
rumda, işletme tarafından yerine getirilemeyen finansal yükümlülükler, 
temsilcilik maliyetleri ile finansal sıkıntı maliyetlerinin oluşmasına neden 
olacaktır(Cansever ve Günay,2011:39). Diğer bir kuram ise, finansal hiyerarşi 
kuramıdır. Bu kurama göre işletmeler, yatırımlarını finanse ederken öncelikle iç 
kaynaklarını kullanmalı, ancak, iç kaynakların yetersiz olduğu durumlarda bor-
çlanmayı tercih etmelidirler(Brealey vd, 2007:426-427). 

Bu çalışmada temel amaç, işletmelerin sermaye yapısının belirleyicilerini sap-
tamaktır. Bu amaç doğrultusunda, BİST(Borsa İstanbul) kurumsal yönetim en-
deksindeki 32 adet işletmenin Finnet sisteminde yer alan 2005-2015 dönemi fi-
nansal veileri Panel Veri Analizi ile incelenmiştir. Çalışmada, bilanço yapılarının 
farklı olması nedeniyle, finansal kuruluşlar ile gayrimenkul yatırım ortaklık işlet-
meleri inceleme kapsamı dışında tutulmuştur. 
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1.LİTERATÜR 

Yukarıda sözü edilen Modigliani-Miller(1958)’in çalışmasında, 43 adet elektrik 
işletmesinin, 1947-1953 dönemleri arasındaki verileri ile 43 adet petrol işlet-
mesinin 1953 yılındaki verileri kullanılmıştır. Bu çalışmada, yatay kesit re-
gresyon analizi yapılarak, ortalama sermaye maliyeti, öz kaynak maliyeti ve fi-
nansal kaldıraç arasındaki ilişki sınanmış ve işletmelerin ortalama sermaye mali-
yeti ile piyasa değerinin, sermaye yapısından bağımsız olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Allen(1991) ise çalışmasında, Avustralya’daki 48 adet işletmenin finans yöneti-
cileri ile yüz yüze görüşme yapılarak, söz konusu işletmelerin sermaye yapısı 
kararlarını etkileyen faktörler ile izlemiş oldukları finansman politikalarını sap-
tamaya çalışmıştır. Çalışmada, söz konusu işletmelerin borç düzeyleri ile 
kârlılıkları arasındaki  ilişkinin negatif olduğu, bu işletmelerin sermaye 
yapılarının, finansal hiyerarşi kuramına uyum gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Durukan(1997), BIST’e kayıtlı 68 adet işletmenin 1990-1995 yılları arasındaki 
verilerinden hareketle, en küçük kareler yöntemini kullanarak yatay kesit verile-
rini test etmiş ve sermaye yapılarını etkileyen faktörleri belirlemeye çalışmıştır. 
Çalışmada, kaldıraç oranları bağımlı değişken olarak kullanılmış, borç dışı vergi 
kalkanı, işletme riski, büyüklük, kârlılık, büyüme oranı ve vergi oranları ise 
bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak, kârlılık ile borç dışı vergi 
kalkanı arasında negatif bir ilişkinin olduğu, büyüklük ile vergi oranı arasında ise 
pozitif bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Bu bakımdan, borç dışı vergi kalkanı ile 
kârlılığın, sermaye yapısını etkileyen  faktörler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Frank ve Goyal(2003) ise halka açık 157 işletmenin sermaye yapılarını 
incelemişler, 1971-1998 yılları arasındaki verilerini regresyon analizine sokarak 
finansal hiyerarşi kuramının geçerliliğini test etmişlerdir. Bu çalışmada, küçük 
ölçekli hızlı büyüyen işletmelerin finansal hiyerarşi kuramına uygun harekete et-
medikleri saptanmıştır. Buna karşılık, büyük işletmelerin finanslama dav-
ranışlarının söz konusu kurama uygun düştüğü gözlenmiştir. Çalışma sonu-
cunda, küçük ölçekli işletmelerin, büyük işletmelere göre, daha çok sermaye fi-
nansmanını tercih ettikleri, net öz sermaye  ile finansal açıklar arasında yakın 
ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca, büyük işletmelerin net borç sorunlarına 
kıyasla finansman açığını daha yakından izledikleri saptanmıştır. 

Sayılgan, Karabacak ve Küçükkocaoğlu(2006)’nun çalışmasında, BIST’de yer 
alan 123 adet imalat işletmelerinin, 1993-2002 yılları arasındaki verileri, dina-
mik panel veri yöntemi ile incelenmiştir. Örneklem veri setinde yer alan işletmel-
erde, toplam varlıklarda büyüme ve firma büyüklüğü ile kaldıraç oranı arasında 
pozitif bir ilişki çıkmıştır. Buna karşılık, arazi, ve teçhizattaki büyüme fırsatları, 
tesis,  sabit varlıkların payı, kârlılık ve vergi kalkanına tabi olan borç dışı gider-
lerin kaldıraç oranı ile negatif ilişkili olduğu saptanmıştır. 

Bouallegui(2006) ise, yüksek teknoloji alanında Alman Borsasına kayıtlı 99 işlet-
menin 1998-2002 yılları arasındaki verilerini panel veri analizi ile incelemiştir. 
Çalışmada, kaldıraç oranı ile büyüme, büyüklük,  kârlılık, varlık yapısı, risk ve 
borç dışı vergi kalkanı arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Analiz sonucunda 
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kaldıraç oranı ile büyüklük, borç dışı vergi kalkanı ile varlık yapısı  arasındaki 
ilişkinin pozitif olduğu saptanmıştır, kaldıraç oranı ile karlılık, büyüme ve risk 
değişkeni arasında ise negatif bir ilişki saptanmıştır. 

Büyüktortop(2007)’un çalışmasında, 1992-2003 dönemleri arasında BIST’e kote 
edilmiş çok uluslu işletmeler ile ulusal işletmelerin sermaye yapıları arasındaki 
farklılıkları panel veri analizi ile incelenmiştir. Çalışmada 237 firmanın verilerin-
den yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda çok uluslu işletmeler için borç dışı vergi 
kalkanı, büyüklük, büyüme ve risk oranı ile pozitif, ulusal işletmeler için ise, 
işletme riski ile negatif bir ilişki bulunmuştur. Borç dışı vergi kalkanı, büyüklük, 
kârlılık ve büyüme değişkenleri ile de pozitif ilişki saptanmıştır. Kârlılık ve borç 
dışı vergi kalkanı ile borç/özsermaye oranındaki ilişki ulusal işletmeler için fi-
nansal hiyerarşi yaklaşımına uygun çıkmıştır. 

Fettahoğlu ve Okuyan(2008) çalışmasında, BIST’deki Taşa ve Toprağa Dayalı Sa-
nayi sektöründe faaliyette bulunan 22 adet işletmenin 2005-2007 dönemlerine 
ait 3’er aylık bilançolarından sağlanan finansal verileri, rassal ve sabit etkili panel 
regresyon yöntemleriyle analiz etmiştir. Çalışmada yazarlar, sermaye yapılarının 
açıklanmasında hangi sermaye kuramının geçerli olduğunu bulmaya 
çalışmışlardır. Çalışma sonucunda, BİST Taş ve Toprağa Dayalı sanayi 
sektöründe hedef bir borçlanma miktarının olmadığı saptanmıştır. Araştırmaya 
konu olan işletmelerin borçlanma davranışlarını açıklamada başarılı olan ku-
ramın, finansal hiyerarşi kuramı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Akbulut ve Albayrak(2008), BIST’e kayıtlı sanayi sektörü ve hizmet sektöründe 
faaliyette bulunan işletmelerin sermaye yapılarını etkileyen faktörleri 
CRT(Classisfication and Regression Trees) ile araştırmışlardır. Araştırmada 
örnekleme alınan işletmelerin sermaye yapılarını belirleyen 38 adet (likidite, 
büyüme, büyüklük, borç dışı vergi kalkanı vb.) finansal gösterge ele alınmıştır. 
Bağımlı değişkenler olarak kaldıraç oranları kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler 
ise borç dışı vergi kalkanı, işletme riski, büyüklük ve kârlılık, büyüme oranı ve 
vergi düzeyi olarak belirlenmiştir. Çalışma sonunda işletmelerin sermaye 
yapısını belirleyen en önemli belirleyicileri, işletme riski, likidite ve varlık 
kullanımlarını ifade eden göstergeler olduğu saptanmıştır. 

Demirhan(2009) tarafından yapılan çalışmada BİST’e kayıtlı hizmet sektörün-
deki 20 işletmenin sermaye yapılarını etkileyen faktörler, panel veri analizi ile 
incelenmiştir. Bu işletmelerin sermaye yapılarını etkileyen faktörlerin; işletme 
büyüklüğü, işletme likiditesi, kârlılık ve işletmenin varlık yapısı değişkenleri 
olduğu saptanmıştır. Ayrıca sonuçların, finansal hiyerarşi kuramına uygun 
düştüğü görülmüştür. Buna karşılık, işletme riski, borç dışı vergi kalkanı,  bor-
çlanma maliyeti, büyüme olanakları ve vergi değişkenlerinin hizmet işletmel-
erinin sermaye yapılarını etkileyen faktörler olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Okuyan ve Taşçı(2010), çalışmalarında, Türkiye’de faaliyette bulunan 1000 sa-
nayi işletmesinin sermaye yapısının belirleyicilerini ve borçlanma davranışlarını 
araştırmışlardır. İşletmelerin 1993-2007 yılları arasındaki verilerini panel veri 
analizi ile incelemişlerdir. Çalışma da bağımlı değişken olarak borçlanma oranı 
alınmış, işletme büyüklüğü, kârlılık, katma değer, işletmenin ihracat oranı, 
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yabancı pay ve özel sektör payı bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. 
Çalışma sonucunda işletmenin borçlanma düzeyi ile aktif büyüklük ve kârlılık 
arasında negatif bir ilişki çıkmıştır. Örneklemde yer alan işletmelerin borçlanma 
davranışlarıyla ilgili tutumları finansal hiyerarşi kuramını desteklemiştir. Ayrıca 
işletmelerin borçlanma düzeyleri ile ortaklık yapıları ve kamu veya özel sektör 
olmaları arasında bir ilişkiye rastlanılmamıştır. 

Sheikh ve Wang(2011), Pakistan’da bulunan KSE(Karachi Stock Exchange)’ye 
kayıtlı imalat sanayindeki 160 adet işletmenin, sermaye yapısını etkileyen fak-
törleri araştırmıştır. Çalışmada işletmelerin 2003-2007 yılları arasındaki verileri 
kullanılmıştır. Toplam borç/toplam varlık oranı bağımlı değişken olarak 
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, likidite ve kârlılık ile borç 
oranı arasında negatif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu durum teorilerden fi-
nansal hiyerarşi teorisini desteklemiştir. Volatilite değişkenleri ve firma 
büyüklüğü ile borçlanma arasında negatif bir ilişki çıkması, dengeleme teorisinin 
desteklendiğini göstermiştir. 

Cakova(2011), Türkiye’deki imalat sektöründe faaliyet gören küçük ve orta 
büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) sermaye yapısını etkileyen faktörleri 
incelemiştir. Örneklem olarak ele alınan işletmelerin, 1998-2008 yılları arasın-
daki verilerini panel veri analizi ile test etmiştir. Çalışmada büyük işletmelerin 
daha yüksek borç oranlarına sahip olduğu ve KOBİ’lerin maddi duran varlıklarını 
uzun vadeli borç sağlamak amacıyla kullandıkları görülmüştür. KOBİ’lerin elde 
ettikleri kârı ise, daha çok kısa vadeli yabancı kaynaklarını ödemede 
kullandıkları saptanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ilgili işletmelerin 
sermaye yapısı, finansal hiyerarşi kuramıyla uyumlu çıkmıştır. 

Alkhatib(2012) çalışmasında işletmelerin kaldıraç belirleyicilerini ampirik 
olarak incelemiştir. Araştırmanın veri setini, 2007- 2010 yılına kadar Ürdün 
Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören sanayi ve hizmetler sektöründeki 121 
adet borsa işletmesi oluşturmuştur. Verilerin analiz edilmesinde regresyon 
modeli kullanılmıştır. Bağımlı değişkenler olarak, işletme likiditesi, kârlılık, 
maddi durum, büyüklük ve büyüme oranı,  bağımsız değişken olarak da kaldıraç 
oranı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda iki sektöre bakıldığında, sanayi 
sektöründe, likidite ve maddi durum ile kaldıraç arasında anlamlı bir ilişki 
çıkmıştır. Hizmetler sektöründe ise, büyüme oranının, likiditenin ve maddi du-
rumun kaldıraçla önemli düzeyde ilişkili olduğu görülmüştür. 

Oladimeji(2012) tarafından yapılan çalışmada ise, Nijerya’da bulunan mali olma-
yan kurumların sermaye yapısı belirleyicilerini araştırılmıştır. Araştırma veri 
setini Nijerya’nın sermaye piyasasındaki 20 adet işletme oluşturmuştur. Bu işlet-
melerin 2006-2010 yılları arasındaki verilerine panel veri analizi uygulanmıştır. 
Analiz sonucunda, söz konusu işletmelerin sermaye yapısının belirleyicileri 
önemli ölçüde, likidite, somutluk ve kârlılık faktörleri olmuştur. 

Sarıoğlu, Kurun ve Dere(2013), BIST’de işlem gören çimento, otomotiv ve bilişim 
sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelerin sermaye yapısı kararlarını etki-
leyen faktörleri araştırmışlardır. Sektördeki işletmelerin, 2007-2011 dönemleri 
arasındaki verileri, panel veri yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmada bağımlı 
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değişken olarak kaldıraç oranları kullanılmıştır. Büyüklük, büyüme, kârlılık, borç 
dışı vergi kalkanı, varlık yapısı ve likidite ise bağımsız değişkenler olarak 
alınmıştır. Çalışma sonucunda borçlanma düzeyleri ile kârlılık arasında anlamlı 
bir ilişki saptanmamış; varlık yapısı, büyüme ve büyüklük ile borçlanma 
düzeyleri arasında pozitif bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Bilişim sektörü ve çi-
mento sektöründe yer alan işletmelerin sermaye yapılarının dengeleme teoris-
ine uyum gösterdiği gözlenmiştir. Çalışmaya göre, borçlanma düzeyi ile büyüme 
arasındaki ilişkinin pozitif çıkması, otomotiv sektöründeki işletmelerin 
satışlarının artmasıyla birlikte daha çok borçlanmaya gidecekleri eğiliminde 
oldukları anlamına gelmektedir. 

Coşkun ve Güngör(2015), Borsa İstanbul’da işlem gören 110 adet sinai sektör 
işletmesinin 2003-2013 arasındaki finansal verilerinden yararlanarak söz ko-
nusu işletmelerin sermaye yapısı kararlarında, kaldıraç oranlarının işletmeye 
özgü faktörlerden nasıl etkilendiklerini panel veri analizi ile incelemişlerdir. 
Araştırmada bağımlı ve bağımsız değişkenler kullanılarak üç model oluştu-
rulmuştur. Bağımlı değişkenler olarak kaldıraç oranlarını ve bağımsız değişken-
ler olarak, kârlılık büyüme, borç dışı vergi kalkanı, cari oran, finansal risk, nakit 
akış oranı, duran varlıklar/ toplam varlıklar ve net çalışma sermayesini 
kullanılmıştır. Geliştirilen modellerin analizi sonucunda sinai sektör işletmel-
erinin optimal sermaye yapısına ulaşmalarında yol gösterici saptamalarda bulu-
nulmuştur. 

Tifow ve Sayilir(2015) ise çalışmalarında, sermaye yapısının işletme perfor-
mansı üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Çalışmada BIST’de hisseleri işlem 
gören 130 adet imalat işletmesinin, 2008-2013 yılları arasındaki verileri panel 
veri yöntemiyle analiz edilmiştir. Aktif kârlılık, öz sermaye kârlılığı, pay başına 
kâr ve Tobin Q oranları bağımlı değişken olarak kullanılmış, kısa vadeli yabancı 
kaynakların aktif toplama oranı ile uzun vadeli yabancı kaynakların aktif top-
lama oranı bağımlı değişkenler olarak ele alınmıştır. Kontrol değişkenleri olarak 
işletme büyüklüğü ile satışların büyüme oranı tercih edilmiştir. Çalışma sonu-
cunda, kısa vadeli yabancı kaynakların aktif toplama oranı ile aktif kârlılık, öz 
sermaye kârlılığı, pay başına kâr ve Tobin Q oranları arasında anlamlı ve negatif 
bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Uzun vadeli yabancı kaynakların aktif top-
lama oranı ile öz sermaye kârlılığı, pay başına kâr ve Tobin Q oranlarında da 
negatif bir ilişki ve öz sermaye kârlılığı arasında ise pozitif bir ilişki olduğu görül-
müştür. Ayrıca işletme büyüklüğü ve satışların büyüme oranı ile işletme perfor-
mansı arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada 
elde edilen sonuç, sermaye yapısı ile işletme performansı arasında negatif bir 
ilişkinin olduğunu göstermiştir. 

Ahani(2015), turizm sektöründe yer alan Türkiye’deki beş büyük otelin 1998-
2010 yılları arasında sermaye yapısı belirleyicilerini araştırmıştır. Uygulama da 
regresyon modelleri oluşturulup, panel veri birim kök testi ve korelasyon analizi 
yapılarak istatistiki incelemede bulunulmuştur. Çalışma sonucunda, turizm 
sektöründe faaliyette bulunan beş büyük otelin sermaye yapılarını en iyi 
açıklayan kuramın, dengeleme kuramı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

3.ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ VE VERİLERİN ÇÖZÜMLEMESİ 
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3.1. Veri Seti 

Çalışma, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY)’nde bulunan 32 adet işlet-
menin, FİNNET veri sisteminden elde edilen 2005-2015 yılları arasındaki ver-
ilerine ulaşılarak yapılmıştır. Ancak, bilanço yapılarının farklı olması nedeniyle, 
finans kuruluşları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları çalışmaya dâhil edilmem-
iştir. Analiz kapsamındaki işletme sayıları Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1: Sektörlere Göre BIST XKURY’deki İşletme Sayıları 
Sektör İşletme Sayısı 

Sanayi ve Ticaret 14 
Holding 4 

Petrol 2 
Demir ve Çelik, Şişe ve Cam, Traktör ve Ziraat Makineleri 3 

Diğer 9 
Toplam 32 

3.2. Değişkenler 

Çalışmada aşağıda hesaplamaları verilmiş olan kaldıraç oranları bağımlı 
değişken olarak ele alınmıştır. 

𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐾𝑎𝑙𝑑𝚤𝑟𝑎ç 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤(𝐾𝐾𝑂) =
𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟

Ö𝑧 𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒
 

 

𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐾𝑎𝑙𝑑𝚤𝑟𝑎ç 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤(𝑈𝐾𝑂) =
𝑈𝑧𝑢𝑛 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟

Ö𝑧 𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒
 

 

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐾𝑎𝑙𝑑𝚤𝑟𝑎ç 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤(𝑇𝐾𝑂) =
𝐾𝚤𝑠𝑎 𝑉𝑎𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐵𝑜𝑟ç𝑙𝑎𝑟

Ö𝑧 𝑆𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒
 

Çalışmanın bağımsız değişkenleri ise, borç dışı vergi kalkanı(bdvk), 
büyüklük(lnta), kârlılık(kar), büyüme(byme), vergi düzeyi(ver) ve varlık 
yapısı(varyap)dır. Tablo 2’de bağımsız değişkenlerin hesaplaması ile bu 
değişkenlerin ele alındığı çalışmalardan örnekler yer almaktadır. 



1118 
 

Tablo 2: Bağımsız Değişkenler 
 

Değişkeni
n Adı 

Değişkenin 
Kodu 

 
Hesaplaması 

 
Kullanıldığı Çalışmalar 

Borç Dışı 
Vergi 
Kalkanı 

bdvk Amortisman Giderleri 
Toplam Aktif 

Deesomsak vd(2004), 
Durukan(1997), Bouallegui(2006), 
Büyüktortop(2007), Yıldız 
vd.(2009), Demirhan(2009),   
Sayılgan vd. (2006), Güler(2010), 
Sarıoğlu vd(2013), Abdioğlu ve 
Deniz (2015). Burucu ve 
Öndeş(2016), 

Büyüklük lnta Log(Aktif Toplamı) Durukan(1997), Deesomsak 
vd(2004), Bouallegui(2006), 
Büyüktortop(2007), Şen ve 
Oruç(2008), Yıldız vd.(2009), 
Demirhan(2009), Teker vd.(2009)  
Ata ve Ağ(2010),Güler(2010), 
Sayılgan vd.(2006), Sayılgan ve 
Uysal(2011), Gülşen ve 
Ülkütaş(2012) Abdioğlu ve Deniz 
(2015),Burucu ve Öndeş(2016). 

Kârlılık kâr Net Kâr / Aktif Toplamı Durukan(1997), Bouallegui(2006), 
Büyüktortop (2007),  Şen ve 
Oruç(2008), Teker vd. (2009), 
Demirhan (2009),  Yıldız vd(2009), 
Sayılgan vd.(2006), Sayılgan ve 
Uysal (2011), Gülşen ve 
Ülkütaş(2012), Sarıoğlu vd(2013), 
Abdioğlu ve Deniz (2015), Burucu ve 
Öndeş(2016). Büyüme byme 

𝑙𝑛 (
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤𝑡

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤(𝑡−1)
) 

Bouallegui(2006),Büyüktortop(200
7),Yıldız vd(2009), Teker vd(2009), 
Ata ve Ağ(2010), Sayılgan vd.(2011), 
Demirhan,(2009), Sayılgan ve 
Uysal(2011), Güşen ve 
Ülkütaş(2012), Abdioğlu ve Deniz 
(2015).Burucu ve Öndeş(2016). 

Vergi 
Düzeyi 

ver Ödenecek Vergi ve 
YasalYük. 

Vergi Öncesi Kar 

Durukan(1997), Yıldız vd.(2009) 
Demirhan (2009). 

Varlık 
Yapısı 

varyap Maddi Duran Varlıklar  
Aktif Toplamı 

Deemsomsak vd(2004), 
Bouallegui(2006), Yıldız vd. (2009), 
Demirhan(2009),  Sayılgan vd. 
(2006),  Sayılgan ve Uysal(2011), 
Sheikh ve Wang(2011), Abdioğlu ve 
Deniz(2015), Burucu ve 
Öndeş(2016). 

3.3.Yöntem 

Çalışmada üç adet bağımlı değişken ve altı adet bağımsız değişkene göre, üç ayrı 
ekonometrik model oluşturulmuştur. Bu modeller aşağıda verilmiştir: 
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Model 1:  

Kısa Vadeli Kaldıraç Oranı (KKO): Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Öz Sermaye 

kkoit = c+ b1(bdvk)it+ b2(lnta)it+b3 (kar)it + b4(byme)it + b5 (ver)it + b6(varyap)it 
+ eit 

Model 2:  

Uzun Vadeli Kaldıraç Oranı (UKO): Uzun Vadeli Borçlar / Öz Sermaye 

 

ukoit = c+ b1(bdvk)it+ b2(lnta)it+b3 (kar)it + b4(byme)it + b5 (ver)it  + b6(varyap)it 
+ eit 

Model 3: 

Toplam Kaldıraç Oranı (TKO): Toplam Borç / Öz Sermaye 

 

tkoit  = c+ b1(bdvk)it+ b2(lnta)it+b3 (kar)it + b4(byme)it + b5 (ver)it  + b6(varyap)it 
+ eit 

3.4. Verilerin Çözümlemesi 

Tablo 3’de model değişkenleri için hesaplanmış tanımlayıcı istatistikler yer 
almaktadır.  Buna göre, 32 adet işletme için kısa vadeli kaldıraç oranı ortalama 
(0,910), uzun vadeli kaldıraç oranı (0,484) ve toplam kaldıraç oranı (1,398)’dur. 
En yüksek standart hata ise, kârlılık oranındadır (0,163). Toplam kaldıraç 
oranının ortalaması, kısa vadeli kaldıraç oranına ve uzun vadeli kaldıraç oranına 
kıyasla yüksektir. Diğer değişkenlerin ortalaması ise büyüklük(20,973), 
büyüme(0,011), varlık yapısı(0,261), borç dışı vergi kalkanı(0,022) ve vergi 
düzeyi(0,076)’dir. 

Tablo 3: Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler Ortalama Standart Hata Basıklık Çarpıklık Maksimum Minimum 

kko 0,910 0,024 14,310 2,674 0,000 10,799 

uko 0,484 0,016 11,927 2,795 0,000 6,171 

tko 1,398 0,033 10,972 2,367 0,000 12,360 

kâr 4,266 0,163 18,010 2,428 -16,167 70,371 

lnta 20,973 0,077 33,878 -5,058 0,000 24,001 

byme 0,011 0,012 153,679 10,779 -1,908 8,821 

varyap 0,261 0,004 -0,877 0,340 0,000 0,685 

bdvk 0,022 0,001 15,183 2,909 0,000 0,245 

ver 0,076 0,123 404,259 -0,279 -90,899 109,011 
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Tablo 4 incelendiğinde toplam kaldıraç oranı(tko) ile kısa vadeli kaldıraç 
oranı(kko) arasında yüksek korelasyon(0,881), uzun vadeli kaldıraç oranı(uko) 
ile kısa vadeli kaldıraç oranı arasında(kko) orta düzeyde bir korelasyon(0,323) 
olduğu görülmektedir. 

Tablo 4: Korelasyon Matrisi 
  kko uko tko kâr lnta byme varyap bdvk ver 

kko 1,000 
        

uko 0,323 1,000 
       

tko 0,881 0,697 1,000 
      

kâr -0,187 -0,114 -0,191 1,000 
     

dlnta 0,034 0,017 0,041 0,028 1,000 
    

byme 0,043 0,019 0,032 -0,056 -0,013 1,000 
   

varyap -0,351 -0,068 -0,307 0,161 0,081 -0,057 1,000 
  

bdvk -0,219 0,011 -0,158 0,124 0,163 0,029 0,360 1,000 
 

ver -0,048 -0,165 -0,096 0,086 0,001 -0,012 0,113 -0,041 1,000 

Panel veri analizi, yatay kesit verileri ile zaman serilerinin bir araya getirilip hem 
zaman serisi hem de yatay kesit verisine sahip bir veri setinin oluşmasına olanak 
tanımaktadır. Zaman serisi yatay kesit gözlem verilerinin eş zamanlı olarak yer 
alması nedeniyle panel veri analizinde, daha çok veri ile çalışmak mümkündür. 
Bu çalışmada, Sabit Etkiler Modeli ile Rassal Etkiler Modeli’nin hangisinin 
çalışma modeline uygun olduğunu saptamak için Hausman testi yapılmıştır. 
Yapılan test sonucunda Rassal Etkiler Modeli’nin geçerli olduğu görülmüştür. 
Çalışmada veri aralığı 2005-2015 dönemidir. Yatay kesit sayısı ise 32, saptanan 
gözlem sayısı ise 1376’dır. Bu veriler ışında, panel veri analizi sonuç tablosu 
aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 5: Panel Veri Analizi Sonuçları 
Dönem 2005-2015 
Zaman Periyodu 11 
Yatay Kesit  32 
 Gözlem Sayısı 1.376 

Değişken Model 1 
kko 

Model 2 
uko 

Model 3 
tko 

c 116.924 56.89828 165.4283 

10.92364 5.936169 13.58156 

(0.000)* (0.000)* (0.000)* 

byme 0.090049 -0.0244596 0.0355278 
0.0460865 0.0353336 0.0671528 

(0.051)* (0.489) (0.597) 

bdvk -0.6846398 0.6745342 -0.0004674 
0.6733673 0.5127061 0.9790793 

(0.309) (0.188) (1.000) 

lnta 0.105044 -0.0221242 0.0924776 
0.0336162 0.0257534 0.0489699 

(0.002)* (0.390) (0.059)* 
kâr -0.0050499 -0.0118854 -0.0139332 

0.0045978 0.0035152 0.0066938 
(0.272) (0.001)* (0.037)* 

ver -0.0656497 -0.0618516 -0.0799726 
0.0313241 0.0239954 0.0456311 

(0.036)* (0.010)* (0.080) 

varyap -0.8273353 -0.059746 -0.8697466 
0.1570372 0.1148048 0.2253927 

(0.000)* (0.603) (0.000)* 
R2 0.1382 0.0324 0.1176 
*Katsayı %5 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır. 

3.5. Bulguların Değerlendirilmesi  

Dengeleme kuramı, kârlı işletmelerin gelirlerini kurumlar vergisinden korumak 
için daha çok borçlanmaya gitmeleri gerektiğini savunmaktadır. Finansal 
hiyerarşi kuramında ise, kârlı işletmelerin borç düzeyleri düşük olmalı ve işlet-
meler ek finansmana gereksinim duyduklarında dağıtılmamış kârlarını 
kullanmalıdır, görüşü hâkimdir(Demirhan,2009:s.682). Myers(1977) ile Tag-
gart(1984)’ın çalışmalarında da sermaye yapısı ile karlılık arasında negatif bir 
ilişki saptanmıştır. Bu ilişkinin negatif olmasının altındaki temel neden ise, işlet-
melerin fon sağlamada öncelikli olarak iç kaynaklara yönelmesidir(Du-
rukan,1997:s.80).  

Bu çalışmada, her üç modelde karlılık ile kaldıraç oranları arasında negatif bir 
ilişki saptanmıştır. Kârlılık, Model 2 ve Model 3 için negatif ve %5 düzeyinde an-
lamlıdır. Kârlılık ile kaldıraç oranları arasındaki ilişkinin negatif olması, işletme 
kârlılığı artarken, borcun toplam kaynaklar içindeki payının azalması anlamına 
gelmektedir. İşletmelerin finansmanında öncelikli olarak dağıtılmayan kârların 
kullanılması borç oranının azalmasını sağlamaktadır. Ulaşılan bu sonuç, BİST ku-
rumsal yönetim endeksinde yer alan işletmeler için finansal hiyerarşi kuramının 
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geçerli olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, Durukan(1997), Yıldız, Yalama ve 
Sevil(2009) ile Abdioğlu ve Deniz(2015)’in çalışma sonuçlarıyla da örtüşmekte-
dir. 

İşletmelerin varlık yapısı fon sağlamak isteyenler açısından, yabancı kaynak 
sağlamada önemli bir etkendir. Bu bağlamda, maddi duran varlıklar, işletmenin 
tasfiye değerini arttırırken, iflas maliyetlerini düşürücü etki yaratmaktadır. 
Maddi duran varlıkları yüksek olan işletmelerin, görece daha güvenceli olması, 
işletmelerin kolay kredi bulmaları açısından önemlidir. Bu nedenle dengeleme 
kuramı, borçlanma ile varlıklar içinde maddi duran varlıkların payı arasında 
pozitif yönlü bir ilişkinin varlığını öngörürken, finansman hiyerarşi kuramı ise, 
ilgili değişkenler arasında net bir ilişki öngörememektedir(Ab-
dioğlu,2015:s.202). Bu çalışmada, varlık yapısı ile kaldıraç oranları arasındaki 
ilişkiye bakıldığında, Model 1 ve Model 3’e göre, anlamlı ve negatif bir ilişki 
olduğu görülmüş, Model 2’ye göre ise anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Bu 
sonuç, Deesomsak, Paudyal ve Pescetto(2004), Yıldız, Yalama ve Sevil(2009) ve 
Erol, Aytekin ve Abdioğlu(2016)’in çalışmaları ile de uyumludur.  

İşletme büyüklüğü ile borçlanma düzeyi arasındaki ilişkiye bakıldığında ise, bazı 
çalışmalarda hem pozitif bir ilişki hem de negatif bir ilişkinin olduğu görülmekte-
dir. Bu çalışmada büyüklük değişkeni; Model 3 ve Model 1 için pozitif ve anlamlı, 
Model 2 ile de anlamsız bir ilişki saptanmıştır. Büyük işletmelerin iflas etme ih-
timali daha düşük olduğundan, daha düşük iflas maliyeti söz konusudur. Burada 
dengeleme kuramı, borçlanma düzeyi ile işletme büyüklüğü arasında pozitif bir 
ilişkinin olduğunu varsaymaktadır(Deesomsak, Paudyal ve Pes-
cetto,2004:s.394). İşletmelerin büyüdükçe piyasalardan rahatlıkla fon sağlaması, 
iflas maliyetlerinin azalması ile gelirlerinin istikrarlı olması, borçlanma düzeyi 
ile işletme büyüklüğü arasındaki pozitif bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. 
Deesomsak, Paudyal ve Pescetto(2004), Büyüktortop(2007), Yıldız, Yalama ve 
Sevil(2009), çalışmalarında pozitif bir ilişki bulurken, Okuyan ve Taşçı(2010) ise 
negatif ilişki bulmuşlardır. Varlıkları (aktifleri) görece yüksek  işletmelerin daha 
kolay borçlanmalarından dolayı, bu ilişkinin pozitif bir yönde olması beklen-
mektedir. Bu sonuç, dengeleme kuramına uygun düşmektedir.  

Çalışmada, borç dışı vergi kalkanının, Model 1 ve Model 3 ile negatif, Model 2 ile 
pozitif ilişkili olduğu saptanmıştır. Ancak, her üç modelde de borç dışı vergi kal-
kanının istatistiksel açıdan anlamsız ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu durumda 
borç dışı vergi kalkanının, kurumsal yönetim endeksine kayıtlı olan işletmelerin 
sermaye yapılarını etkileyen önemli bir değişken olmadığı sonucuna ulaşılabilir. 
Diğer bir ifadeyle, işletmelerin finansman politikalarını oluştururken, borç dışı 
vergi kalkanının belirleyici olmadığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın sonucuna 
uygun olarak Demirhan(2009) ile Abdioğlu ve Deniz(2015)’in çalışmalarında da 
borç dışı vergi kalkanı istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. 

Büyüme değişkeni ise, yapılan analize göre Model 1 için pozitif ve anlamlı iken 
Model 2 ve Model 3 için anlamsız ilişkili olduğu görülmektedir. Yıldız Yalama ve 
Sevil(2009) ile Sayılgan vd(2006)’ın çalışmalarında da pozitif ilişki bulunmuştur. 
Ulaşılan bu sonuç, finansal hiyerarşi kuramına uyumluluk göstermektedir. İşlet-
melerin büyüme hızı arttıkça, iç kaynaklar zamanla finansman ihtiyaçlarını 
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karşılamada yetersiz kalabilir. Bu durumda işletmelerin yatırımların finans-
manında borçlanmaya gitmesi doğal bir sonuçtur.  

Vergi değişkeni ile Model 1 ve Model 2 arasında ise, negatif ve anlamlı bir bulu-
nurken, Model 3 için pozitif ve anlamsız bir ilişki saptanmıştır. Durukan(1997) 
ve Demirhan(2009) da çalışmalarında vergi değişkeni ile pozitif ilişki bir ilişki 
bulmuştur. Borç ile finansmanın avantajlarından biri ödenen faizin kurumlar 
vergisinden düşürülebilmesidir. Bu, vergi kalkanı olarak bilinir. Yüksek vergi 
ödemek durumunda kalan işletmeler vergi kalkanından yararlanmak istemekte-
dirler. Bu nedenle daha fazla borçlanmaya gitmektedirler. Bu doğrultuda,  bor-
çlanma ile ödenen vergi düzeyi arasında pozitif bir ilişkinin varlığından söz edile-
bilir. 

Sonuç 

Çalışmada panel veri analizi yöntemi kullanılarak işletmelerin sermaye yapısının 
belirleyicileri araştırılmıştır. Panel veri seti, BİST kurumsal yönetim endeksine 
kayıtlı bulunan 32 adet işletmenin 2005-2015 yılları arasındaki finansal verileri 
kullanılarak oluşturulmuştur. Bu çalışmada, kaldıraç oranları bağımlı değişken-
ler olarak ele alınmış, varlık yapısı, kârlılık, büyüklük, büyüme, borç dışı vergi 
kalkanı ve vergi değişkenleri ise bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. Fi-
nans yazınındaki çalışmaların çoğunda sermaye yapısının belirlenmesi ile ilgili 
olarak çoğunlukla bu çalışmada da ele alınan modeller tercih edilmesine rağmen, 
modellerin sermaye yapısı kuramların geçerliliğini açıklama gücü görece düşük 
kalmaktadır. Bu bakımdan, modellerde yer alan göstergeler dışında, işletmeye ve 
sektöre özgü özellikler, borç verenlerin davranışları vb. bir takım faktörlerin, 
işletmelerin sermaye yapısının belirlenmesinde etken olduğu yadsınamaz. 
Açıklama gücü sınırlı kalmasına rağmen, bu çalışmada temel olarak; işletmelerin 
sermaye yapısı belirleyicilerinin; kârlılık, varlık yapısı, vergi düzeyi, büyüme ve 
büyüklük değişkenleri olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bir diğer sonuç ise, borç 
dışı vergi kalkanının kurumsal yönetim endeksinde yer alan işletmelerin 
sermaye yapısını belirleyen önemli bir değişken olmadığıdır. Sonsöz olarak, BİST 
kurumsal yönetim endeksine kayıtlı bulunan işletmelerin sermaye yapılarını be-
lirlerken belli bir sırayı izledikleri ve dolayısıyla, sermaye yapısı kararlarını 
alırken, kısmen de olsa finansman hiyerarşisi kuramına uygun olarak hareket 
ettikleri söylenebilir. 

KAYNAKÇA 

Abdioğlu, N. ve Deniz, D.(2015). “Borsa İstanbul’da İşlem Gören İmalat Sanayi Şirketle-
rininSermaye Yapılarının Firmaya Özgü Belirleyicileri.” Sosyoekonomi. Cilt:23. Sayı:26. 
s.195- 213. 

Ağ, Y. ve Ata, H.A.(2010). “Firma Karakteristiğinin Sermaye Yapısı Üzerindeki Etkisinin 
Analizi”, Ekonometri ve İstatistik. Sayı:11. s. 45-60. 

Ahani, M.(2015). “Determinants of Capital Structure: The Case of Turkish Hotels from 
Tourism Industry”, Master of Sciense in Banking and Finance Eastern Mediterranean Uni-
versity. Gazimağusa, North Cyprus. 

Allen, E.D.(1991).“The Determinants of Capital Structure of Listed Australian Compa-
nies:“The Financial Manager’s Perspective.” Australian Journal of Management. Vol: 16. 
Issue:2. s.103-128. 



1124 
 

Albayrak, A. S. ve Akbulut, R.(2008). “Sermaye Yapısını Belirleyen Faktörler: İMKB Sanayi 
ve Hizmet Sektörlerinde İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir İnceleme.” Dumlupınar Ün-
iversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı:22. 

Alkhatib, K.(2012). “The Determinant of Leverage of Listed Companies.” İnternational 
Journal of Business and Social Sciense. Vol:3. No:24.s.78-83. 

Büyüktortop, M.(2007). Çok Uluslu İşletmelerde Sermaye Yapısı ve İMKB’ de Bir Uygu-
lama. Master  Tezi T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim 
Dalı Finansman Bilim Dalı. Ankara. 

Bouallegui, Imen(2006). The Dynamics of Capital Structure: Panel Data Analysis Evidence 
from New High-Tech German Firms. SSRN. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.733243.  s.1-
26. 

Bozkurt, İ.(2014). “Dengeleme Teorisinin Geçerliliğinin Panel Veri Analizi ile Test 
Edilmesi: BİST’te Ampirik Bir Uygulama.” Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi İk-
tisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt:21.Sayı:2.s.163-178. 

Brealey, R. A., Myers S. C. ve Marcus, A. J. (2007).İşletme Finansının Temelleri. (Çev.: Ünal 
Bozkurt, Türkan Arıkan ve Hatice Doğukanlı). Literatür Yayıncılık, 5. Baskı, İstanbul. 

Burucu, H. ve Öndeş, T.(2016). “Türk İmalat Sanayi Firmalarının Sermaye Yapısı 
Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi.”Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler  Fakültesi Dergisi. Cilt:6. Sayı:1. s.201-225. 

Cakova, U.(2011). Capital Structure Determinanst of Turkish SMEs In Manufacturing In-
dusry. A Master’s Thesis İhsan Doğramacı Bilkent University Depratment of Management. 
Ankara. 

Cansever, Z. ve Günay, S.G.(2011). “İşletmelerin Sermaye Yapılarının Piyasa Değeri 
Üzerine Etkisi” Finans Politik & Ekonomik Yorumlar. Cilt:48. Sayı: 554. s.35-49. 

Ceylan, A. ve Korkmaz, T.(2015). Finansal Yönetim Temel Konular. Ekin Basım Yayın 
Dağıtım, 9.Baskı, Bursa. 

Coşkun, A. ve Güngör, B.(2015). “Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler.” Atatürk Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt:19, Sayı:3.s.337-356. 

Deesomsak, R. and Paudyal, K. and Pescetto, G. (2004).“The Determinants Of Capital 
Structure: Evidence From The Asia Pacific Region.” Journal Of Multinational Financial 
Management. Vol: 14.  Issue:4-5. pp. 387-405. 

Demirhan, D.(2009). “Sermaye Yapısını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi: 
İMKB Hizmet Firmaları Üzerine Bir Uygulama.” Ege Akademik Bakış. Sayı: Cilt:9. s.677-
697. 

Durukan, A.B.(1997). “Hisse Senetleri İMKB’de İşlem Gören Firmaların Sermaye Yapısı 
Üzerine Bir Araştırma,1990-1995.” İMKB Dergisi. Cilt:1. No:3. s.77-87. 

Ercan, M. K. ve Ban, Ü.(2005). Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim. Gazi 
Kitabevi, Ankara 

Erol, F. A, Aytekin, S. ve Abdioğlu, N.(2016). “İşletmelerin Sermaye Yapılarının Belirlen-
mesinde Finansal Hiyerarşi Teorisinin Kullanımı ve BİST’te Bir Uygulama.” KSÜ Sosyal 
Bilimler Dergisi. Cilt:13. Sayı:1. s.114-128. 

Fettahoğlu, A. ve Okuyan, H. A.(2008). Sermaye Yapısının İşletmeye Özgü Belirleyicileri: 
İMKB Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi Sektöründe Bir Uygulama. Kocaeli Üniversitesi İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Yıl:3-4.Sayı:3-6. s.63-78. 



1125 
 

1125 

Frank, M.Z. ve Goyal, V.K.(2003).“Testing The Pecking Order Teory Of Capital Struc-
ture.Journal Of Financial Economics.” Vol:67. s.217-248. 

Gültaş, A. Z. ve Ülkütaş, Ö. (2012). “Sermaye Yapısının Belirlenmesinde Finansman 
Hiyerarşi Teorisi ve Ödünleşme Teorisi: İMKB Sanayi Endeksinde Yer Alan Firmalar 
Üzerine Bir Uygulama.” ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:8. Sayı:15.s. 50-60. 

Modigliani, F. ve H.Miller, M.(1958), “The Cost of Capital, Corporation Finance and The 
Theory of Investment”, American Economic Review, Vol: 48, Issue: 3.s.261-297. 

Modigliani, F. ve H.Miller, M.(1963).”Corporate Income Taxes and The Cost of Capital: A 
Corection.”The American Economic Review. Vol: 53. Issue:3.s.433-443. 

Sarıoğlu, S. E, Kurun, E. ve Güzeldere, H.(2013). “Sermaye Yapısının Belirleyicileri: 
İMKB’de İşlem  Gören Çimento, Otomotiv ve Bilişim  Sektörlerinin Sermaye 
Yapısı Analizi.” Ege Akademik Bakış. Cilt:13. Sayı:4. s. 481-496.  

Sayılgan, G. Karabacak, H. ve Küçükkocaoğlu, G.(2006).“The Firm Specific Determinants 
of Corporate Capital Structure: Evidence from Turkish Panel Data.” Investment Manage-
ment  and Financial Innovations,  Vol:3.Issue:3.s.125-139.  

Sayılgan, G. ve Uysal B.(2011). “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektörel Bilançoları 
Kullanılarak Sermaye Yapısını Belirleyen Faktörler Üzerine Bir Analiz.” Ankara Üniversi-
tesi SBF Dergisi. Cilt:66. No:4. s.101-124. 

Sheikh, N. A. ve Wang, Z(2011). “Determinants of Capital Structure An Empirical Study of 
Firms In Manufcturing Industry of Pakistan.” Managerial Finance. Vol:37. No:2. s.117-133. 

Tifow, A. A. ve Sayilir, Ö.(2015). Capital Structure And Firm Performance: An Analysis Of 
Manufacturing Firms In Turkey. Eurasian Journal Of Business And Management. Vol:3. 
Issue:4. Page: 13-22. 

Türko, M.(2002). Finansal Yönetim. Alfa Yayınları, 2.Basım, İstanbul. 

Okuyan, H. A. ve Taşçı, H. M.(2010). “Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Türkiye’deki En 
Büyük 1000  Sanayi İşletmesinde Bir Uygulama.” BDDK Bankacılık ve Finansal Piya-
salar Dergisi. Cilt:4.  Sayı:1. s.15-20. 

Oladimeji, A.B.(2012). Capital Structure: The Case of Nigerian Non Financial Corporati-
ons. Master of Sciense in Banking and Finance Eastern Mediterranean University. Gazi-
mağusa,  North Cyprus. 

Yıldız, M. E, Yalama, A. ve Sevil, G.(2009). “Sermaye Yapısı Teorilerinin Geçerliliğinin Test 
Edilmesi: Panel Veri Analizi Kullanılarak İMKB-İmalat Sektörü Üzerinde Ampirik Bir Uy-
gulama.” İktisat İşletme ve Finans. Cilt: 24. Sayı: 278. s. 25-45. 



1126 
 

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN YERİ 

Meri Taksi DEVECİYAN Serap KORKARER 
 

 

ÖZET 

Tarih, kıymetli madenler ve taşların, insanoğlunun hayatında gerek zevk amaçlı 
gerekse devletlerin ekonomilerini yönlendiren araçlar olarak farklı alanlarda 
kullanılmasına sahne olmuştur. 1990’lı yıllarda kurulan Altın Borsası da kuyum-
culuk sektörünün küresel anlamda ekonomiye yön veren bir sektör olmasına 
neden olmaktadır. Türkiye, sektördeki ilk ihracatını 1982 yılında Suudi Ar-
abistan’a yapmış ve Orta Doğu’ya yönelik çalışmıştır. Kuyumculuk sektörünün 
tarih içerisinde göstermiş olduğu gelişime paralel olarak, Türkiye ekonomisine 
olan katkısı da katlanarak artış göstermiştir. Resmi veriler ile ifade edilen ihracat 
rakamlarına ilaveten sektörün kayıt dışı yürütmüş olduğu, bavul ticareti ve 
turistlere yapılan satışları da ayrıca mevcuttur. Gayri resmi rakamlar ile 
birleşince kuyumculuk sektörünün Türkiye ekonomisine olan katkısının 3,5 mi-
lyar Amerikan Doları tutarında dövizi getirdiği bilinmektedir. Aynı zamanda, 
sektör Türkiye’deki en büyük imalat sanayilerinden biri olarak 250.000 kişiye 
istihdam sağlamaktadır. Ülkemizdeki son 10 yıllık ziynet eşya ihracatındaki artış 
Türkiye’nin, endüstrideki yerini değiştirerek, kuyumculuk alanında Türkiye’yi 
lider ülkelerden biri haline getirmiştir. Kurumsal itibar, marka algısı ve 
tecrübeleşme akabinde sektör, dünya lideri olma yolunda ilerlemektedir. Tü-
rkiye’nin 2023 vizyonunda kuyumculuk sektörü, ekonominin lokomotiflerinden 
biri olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, sektörün Türkiye ekonomisin-
deki yerini ve önemini  belirtmek için ülkemizdeki rezerv, üretim, tüketim, stok, 
ihracat ve ithalat verileri incelenecektir.  

Bu çalışmada literatür taraması yapılmış olup çalışmanın amacı, kuyumculuk 
sektörünün Türkiye’deki tarihsel gelişiminin ve  sektörün Türkiye ekonomisine 
mevcut ve potansiyel katkılarının ortaya konulmasıdır. 

Anahtar sözcükler: Kuyumculuk, ekonomi, ihracat 

ABSTRACT 

History has been the scene of precious metals and stones being used in different 
fields as means of man's life, pleasure, and as a means of directing the economies 
of the states. Founded in the 1990s, the Gold Exchange has also led the jewelry 
industry to be an economically drive sector globally. Turkey made its first export 
in the sector to Saudi Arabia in 1982 and worked for the Middle East. In parallel 
with the development of the jewelry industry in history, its contribution to the 
Turkish economy has increased exponentially. In addition to the export figures 
expressed as official data, there are also suitcases trading and sale to the tourists, 
where the sector is carried out off the record. Combined with informal figures, it 
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is known that the contribution of the jewelry sector to the Turkish economy is 
worth US $ 3.5 billion. At the same time, the sector employs 250,000 people as 
one of the largest manufacturing industries in Turkey. The increase in exports of 
jewelery products in the last 10 years in our country has made Turkey one of the 
leading countries in the field of jewelery by changing its place in the industry. 
Following corporate reputation, brand perception and experience, the sector is 
on its way to become the world leader. In the 2023 vision of Turkey, the jewelry 
sector is regarded as one of the locomotives of the economy. In this framework, 
this study will examine the reserve, production, consumption, stock, export and 
import data in our country to indicate its place and importance in the Turkish 
economy. 

This method  of the study is designed as literature review and the purpose is to 
present the historical development of the jewelery sector in Turkey and the cur-
rent and potential contributions of the sector to the Turkish economy. 

Key words: Jewelry, economy, export 

GİRİŞ 

Dünya ekonomisi, teknolojinin ve yenilik fenomenin sayesinde büyük bir 
ivmeyle yaşanan değişikliklere karşı sürekli yeniden yapılanma süreci 
geçirmektedir. Bilişim teknolojileri ve global liberalleşme tüm paydaşlar 
arasında artan bir rekabet baskısına yol  açmıştır. Ülkeler kendi ekonomilerini 
bu çetin rekabet ortamında koruyabilmek adına yoğun öğrenme, kaynak ve ka-
pasite geliştirme durumunda kalmaktadırlar. Bu teknolojik değişimin bir sonucu 
olarak yenilik kavramı ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, sektörün Türkiye 
ekonomisindeki yerini ve önemini  belirtmek için ülkemizdeki rezerv, üretim, tü-
ketim, stok, ihracat ve ithalat verileri incelenecek, sektörün küresel potansiye-
line dikkat çekilerek sektörün Türkiye’nin ekonomisine beklenen katkıyı sağla-
ması için yapılması gerekenler konusunda farkındalığın artması sağlanacaktır.  

Kıymetli madenler ve taşlar, tarih boyunca ödeme aracı olarak olduğu kadar zevk 
amaçlı olarak öne çıkar. Dünyada altın üretiminin tarihi M.Ö 4.000 yıllarına ka-
dar uzanırken Anadolu’da M.Ö 3.000’li yıllara dayanmaktadır. Bu bağlamda 
Anadolu’da gelmiş geçmiş başlıca uygarlıklar dini ve estetik amaçlı olmak üzere 
takı stilleri geliştirmiştir. İstanbul’da altın takı üretimi 1467 yılında kurulan Ka-
palıçarşı çevresinde yoğunlaşmıştır. İstanbul haricinde; Trabzon, Samsun, Sivas, 
Van, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bitlis, Kula, Eskişehir, Diyarbakır, Mardin, 
Midyat, Kahramanmaraş illerimizde de, altın üretim ve ticareti 
gerçekleştirilmektedir. Cumhuriyet Döneminde altın üretim ve ticareti İstanbul 
dışında, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Mersin, Trabzon ve İzmir illerinde 
ağırlıklı olarak gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de kuyumculuk Sektöründe, ih-
racatın başlaması 1983 yılı ihracat yasağının ortadan kaldırılmasında sonra 
olmuştur (Budak, 2015: 9). Bu dönemde, hükümet tarafından külçe altın 
ithalatına izin yoktu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına ancak 1985 yılında 
külçe altın ithalatı izni verildi. 1986 yılına kadar Ortadoğu'ya yönelik çalışan Tü-
rkiye, tecrübe ve güven sonrasında,  kendini ispatlamaya başlamış ve 1987 



1128 
 

yılında ise Amerika pazarına açılmıştır. 1987 yılı sonrası kuyumculuk sektörün-
deki gelişmeler ve dış pazarlardaki pozitif algılamalar ile dünya pazarlarında da 
başarı göstermiştir. 1989 yılında kuyumculukta materyal maliyetine dünyadaki 
diğer kuyumculuk üreticileri ile eşit noktaya getirmek maksadı ile Merkez Ban-
kası, altın pazarını oluşturdu. 1995 yılında ise;  altın borsası (IAB) kuruldu ve 
aynı yıl külçe altın ithalat yetkisi, Merkez Bankası tekelinden alınıp borsaya üye 
olan özel sektör temsilcilerine devredildi. Bütün bu girişimler kuyumculuk 
sektörünün, altını dünya fiyatlarına alabilmesini imkân sağladı. Sonraki yıl 
kanunlarda yapılan değişiklikle bankalara altın işleri yapma yetkisi verildi. 1996 
yılında İstanbul Altın Borsası ve Hazine Müsteşarlığı'nın destekleriyle kuyum-
culuk sektörünün gelişimine ivme kazandırıcı büyük bir proje olan İstanbul Altın 
Rafinerisi (İAR) kurulmuştur.  Yastık altı altınların rafine edilerek IAB'de İşlem 
görmesi ve finansal sisteme aktarılması sağlanmıştır. Sağlam bir alt yapının 
oluşumunun sağlanması amacıyla IAR faaliyetine 2002 yılında geçebilmiştir.  
2002 yılından itibaren IAR sayesinde hurda altın külçe altın haline dönüşerek, 
sertifikalı külçe altınların piyasaya arzı sağlanmaktadır (Başlangıç, 2003) 

1997 yılında faaliyete geçirilen Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası, kuyumculuk 
sektörünün rekabet gücünü kısıtlayan önemli etkenlerden fiyat ve kur riskle-
rinin minimize edilmesine yardımcı olmuştur. 2000 yılında da; Kıymetli Maden-
ler ve Ödünç Piyasası faaliyete geçirilmiş böylece kıymetli madenlere dayalı 
ödünç işlemlerinin kurumsal bir çatı altında yapılabilmesi sağlanmıştır. 

2003 Yılında ise; Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı bir kuruluş olarak kurulan İs-
tanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği (İMMİB) ile hem sektör 
üyelerinin menfaatlerini korumak vehem de değerli maden ve mücevherat ih-
racatımızı artırarak sektörün yeni pazarlara daha kolay ulaşmasını sağlamak 
hedeflenmiştir (KIRLIOĞLU vd., 2006: 9)  

Bugün kuyumculuk sektörü yıllık 400 ton altın, 300 ton gümüş işleme kapasitesi, 
yaklaşık beş yüz bine varan istihdam düzeyi, yıllık ortalama 200 ton mücevher 
imalatı ortalama 50 ton mücevher ihracatı ile devasa bir sektör haline gelmiştir.  
Türkiye altın, takı ve mücevherat sektörü, yıllık 1 milyar USD’nin üzerinde ih-
racatı ile İtalya’nın ardından dünyada ikinci sırada yer almaktadır (CİVİL,2017: 
5). 

Bu çalışmada, dış ticaretimiz içinde, kuyumculuk sektörünün yeri üzerinde du-
rulacaktır. Çalışmada güncel kantitatif verilere yer verilerek sektördeki ticaretin 
dünya ve Türkiye ekonomisine etkileri ele alınmaktadır. İki bölümden oluşan 
çalışmanın birinci bölümünde sektörün ülke içi ekonomik yapısı ele alınmış, 
ikinci bölümünde ise 2023 vizyonu bağlamında kuyumculuğun dış ti-
caretimizdeki yeri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın sonunda ise ulaşılan genel 
sonuçlara yer verilmiştir. 

1. KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN ÜLKE İÇİ EKONOMİK YAPIDAKİ YERİ 

1.1. Sektörün Kapasitesi 

Osmanlı Devleti zamanında kuyumculuk sektörünün en yoğun olarak faaliyet 
gösterdiği mekân kuşkusuz Kapalıçarşı’ydı. Bugünde sektör için ekonomik ve 
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sembolik öneme haiz Kapalıçarşı’da Kapalıçarşı Esnaf Derneği’nin verilerine 
göre halen 1.800 civarında kuyumcu ve atölye faaliyet göstermektedir 
(İABB,2017:5). 

Türkiye’de kuyumculuk sektörünün her yıl yaklaşık 400 ton altın ve 200 ton 
gümüş işleme kapasitesi olmakla birlikte bu kapasitenin tamamı kullanılmamak-
tadır. Sektörde güncel olarak, 50'den fazla büyük firma 200 ila 1500 arası kalifiye 
eleman çalışmaktadır. Türk imalat sektörleri arasında değerli maden ve 
mücevherat önemli bir yer işgal etmekte ve 250 bine yakın kişiye istihdam im-
kânı sağlamaktadır.5 bin üretici, 35 bin perakende satış mağazası bulunan 
sektörün ana üretim merkezi İstanbul olmakla birlikte, Ankara, İzmir başta 
olmak üzere başka illerde de, doğu ve güneydoğuda geleneksel motiflere dayalı, 
üretim yapılmaktadır. Üretimin yaklaşık % 30-40’ı ihraç edilirken; ülkeye gelen 
ortalama her dört turistten biri mücevherat almaktadır. Buna karşılık 2015 
yılında - Merkez Bankası ve izin belgesi sahibi İstanbul Altın Borsası üyeleri 
tarafından105 ton altın ithal edilmiştir (TCEB, 2017: 1). 

Sektörün ana sorunları olarak ifade edebileceğimiz işletmelerin sermaye 
yapılarının yetersiz, kapasite kullanım oranlarının düşük, teknolojik yenilik 
hızının düşük oluşu ve muhasebeleştirme sürecinin yeterli olmaması du-
rumlarının giderilmesi yönünde son dönemde önemli mesafe kat edilmiştir. 
Ayrıca kuyumculuk sektöründe firmaların tek başlarına fiyatları belirleme 
şansları bulunmayıp, sektördeki ürün satış fiyatı, hammadde ve işçilik fiyatı veri 
olarak kullanılmaktadır. Firmalar ürün ve hammadde fiyatları ile işçi ücretlerini 
veri olarak aldıklarından, üretim kapasitelerini kar maksimizasyonlarına uygun 
olarak belirleyememekte; bu da - tersi bir imaja rağmen -uzun dönemde aşırı 
kârlı bir durumun ortaya çıkmasını engellemektedir (İABB,2017:5). 

Sektörde yoğunlukla küçük işletmelerin varlığı; profesyonelleşmeyi sekteye 
uğratmakta; bu da, ideal üretim yöntemi/ekipmanının kullanılmasını ve pa-
zarlama uygulamalarını engellediğinden firmaların daha olumlu koşullarda 
kredi almasını ve yüksek ihracat imkânlarından yararlanmasına engel olmak-
tadır. Buna karşılık işletmelerin genelde aile şirketi olmalarının bir sonucu 
olarak yeniliğe adapte olma süresi kısalmakta ve girişimciliğin baskın olması 
nedeniyle sosyoekonomik sorunlara karşı koyabilme gücü artmaktadır. 
Sektörün altın kredisi kullanıma oranı İstanbul Altın Borsası ve kayıt dışılığın 
azalması ile birlikte değişmeye başlamıştır  (İABB, 2017: 6). 

İstanbul Altın Borsasının (İAB) 1995’te kurulması, sektörün kapasite kullanım 
oranını artırma yönündeki kurumsal çabaların en önemlisidir. 2015’te üye sayısı 
662’ye ulaşan İAB, altın sektörü ile finans sektörü arasında bağlantı kurma misy-
onunu üstlenmiştir. 2002 yılında açılan İstanbul Altın Rafinerisi de önemli bir 
kurumsallaşma adımıdır.Hurda altını yeniden kullanıma ve ihracata 
yönlendirme amacıyla kurulan İstanbul Altın Rafinerisi, %99,99 saflıktakihurda 
altını dört saatte rafine edebilecek bir teknolojiye sahiptir. Bir diğer kurumsal 
hamle, Türk kuyumculuğunu, günümüz taleplerine cevap verebilir bir şekilde 
yapılandırmak ve uluslararası alanda stratejik bir noktaya getirmek amacıyla 
modern bir alt yapıyla donatılmış, “Kuyumcu Kent” tir. 328.000 m2’lik brüt inşaat 
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alanı bulunan Kuyumcu Kentte, 2500 üretim ve satış biriminin yanı sıra İstanbul 
Altın Rafinerisi şubesi de bulunmaktadır (TCEB, 2017: 1). 

1.2. Sektörel GZFT Analizi 

1.2.1. Güçlü Yönler 

Türkiye altın, takı ve mücevherat sektörünün güçlü yanları şu şekilde sıralana-
bilir: 

Sektör, tasarım ve üretimde yüzyıllara varan bir deneyim ile yaşanmış orijinal 
öykülerden yola çıkarak üretim yapmaktadır. Ülkemizin doğu ile batı kültürlerini 
sentezleyen mahiyetteki coğrafi konumu sektörün ticari açıdan önemli bir güçlü 
yanıdır. Yine sektörün güçlü sermaye yapısı finansal bir enstrüman olarak altının 
güvenilirliği, yüksek girişimcilik potansiyeli, müşterilerden taleplerini karşılaya-
bilme becerisi ve yüksek üretim kapasitesi güçlü yönler arasında sayılmalıdır 

1.2.2. Zayıf Yönler 

Türkiye altın, takı ve mücevherat sektörünün zayıf yanlarını ise şu şekilde saya-
biliriz: 

Sektörün dışarıya teknolojik olarak bağımlı olması, kurumsallaşmanın hâlâ 
istenen seviyede olmaması, daha çok küçük ve dışarıya kapalı aile şirketlerinde 
babadan oğula geçen bir kültüre sahip olması dolayısıyla da hala kayıt dışılığın 
fazla olması, iç ve dış piyasa pazarlama teknikleri ve ağının zayıf olması ve 
nihayet Ar-Ge yatırımlarının istenen seviyede olmaması önemli zayıflıklardır. 

1.2.3. Fırsatlar 

Türkiye altın, takı ve mücevherat sektörünün çevresindeki fırsatları sıralarsak; 

Türkiye’nin komşularıyla ilişkilerinin iyi olması ve bu bağlamda uluslararası an-
laşma sayısında artış olması, Türkî Cumhuriyetler başta olmak üzere ihracat 
potansiyelimizin bulunduğu ülkelerde gelir seviyelerinin yükselmesi, Pırlanta 
Borsasının açılmak üzere olması, finans sektörü ile ilişkilerin her geçen gün art-
ması önemli fırsatlar olarak ifade edilebilir. 

1.2.4. Tehditler 

Türkiye altın, takı ve mücevherat sektörünün başlıca tehditlerini aşağıdaki gibi 
sıralayabiliriz: 

Çin ve Hindistan’daki düşük işçi ücretleri dolayısıyla yaşanan haksız rekabet, 
kayıt dışılığın kurumsallaşma ve büyümeyi engellemesi, sektördeki ÖTV 
oranının %20 olması, kurdaki dalgalanmaların bir sonucu olarak altın fi-
yatlarının değişken ve de yüksek olması, küresel krizin uzun sürmesinde dolayı-
ons fiyatının yüksek seyretmesi-, pazarın daralması ciddi tehditlerdir 
(CİVİL,2017: 54) 
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1.3. Vizyona Ulaşılması Yönünde Atılması Gereken Adımlar 

Sektörün GZFT analizi sonucunda belirleyeceği gerçekçi strateji ile kapasite 
kullanım oranlarını geliştirmesi, inovatif yönlere ağırlık verilmesi, müşteriye 
yönelik özel üretim doğrultusunda adım atması gerekmektedir. 

Kurumsallaşma yönünde atılacak adımlar, şirketlere kişilik kazandıracak, şirketi 
–yoğun olarak görüldüğü üzere- aile işletmesi düzeyinden, vizyoner bir yapıya 
kavuşturacaktır. Sektörün en büyük eksikliklerinden biri olan marka ve 
markalaşmaya da bu noktada aile işletmesi görünümündeki işletmelerin önem 
vermesi gerekmektedir. Sektör genelinde 2017 yılı itibarı ile Turquality 
kapsamında görünen 8 firma bulunmaktadır (Jtr İstatistikleri). Bu sayının 
markalşma ve Kuyumculuk sektöründen bir dünya markası çıkartılması amacı 
ile daha da yükseltilmesi gerekmektedir. Sektörün inovasyona, Ar-Ge’ye, kalifiye 
elemana, işe uygun yönetim kadrosuna, bütünleşik pazarlama çalışmalarına ve 
devlet desteklerine çok büyük ihtiyacı vardır. 

1.4. 2023 Vizyonu Bağlamında Kuyumculuğun Dış Ticaretimizdeki Yeri 

Türkiye ekonomisindeki değişimle birlikte son 20-25 yılda ülkedeki yatırım 
araçları çeşitlenmiş, bu da klasik yatırım enstrümanı olan altın mücevheratın iç 
talebini daraltmıştır. İç talep kaybının telafisi sektördeki üreticilerin gözünü dış 
pazarlara çevirmiştir. Sektörün dışarı açılma sürecinde 1993 yılında değerli 
madenlere yönelik ithalat ve ihracat kısıtlamalarına son verilmesi de etkili 
olmuştur (TCEB, 2017: 1). 

Türkiye, ilk altın ihracatını 1982 yılında Suudi Arabistan’a yapmış ve sektörün 
ülke ekonomisine olan katkısı önemli ölçüde artmıştır. Resmi rakamlar, bavul ti-
careti, turistlere yapılan satışlar vb. gayri resmi rakamlar ile birlikte 
hesaplandığında sektörün ülke ekonomisine 3-3,5 milyar Amerikan Doları 
tutarında dövizi getirmiştir (Saraç, 2009: 8) ki bu bağlamda “Türkiye’nin 2023 
Vizyonun”da  kuyumculuk sektörü, ekonominin lokomotiflerinden biri olarak 
değerlendirilmektedir. 

Üretimin yaklaşık % 30-40’ı ihraç edilirken; ülkeye gelen ortalama her dört 
turistten biri mücevherat almaktadır. Sektörle ticaretin geliştirilmesi amacıyla 
ülkemizde her yıl, “Antalya Mücevherat, Gümüş ve Saat Fuarı”, “İstanbul Uluslar 
Arası Saat, Mücevherat Makina ve Ekipman Fuarı”, “İstanbul Mücevherat Fuarı-
IJS”, “İzmir JEWEX Fuarı” ve “Çukurova Altın ve Mücevherat Fuarı” olmak üzere, 
5 önemli mücevherat fuarı düzenlenmektedir (TCEB, 2017: 1-2). 

Sektörün ülke ekonomisindeki yerini ortaya koymak için sektörün rezerv, 
üretim, tüketim, stok, ihracat ve ithalat verileri aşağıda ele alınmıştır. Ülkemiz 
kuyumculuk sektörü verilerinden önce ülkelere göre dünya mücevherat ihracatı 
ve ithalatına yıllar itibariyle bakılacaktır. 
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Tablo 1: Ülkelere Göre Dünya Mücevherat İhracatı (GTİP:7113) (Değer: Milyon 
ABD $) 

Ülkeler 2013 2014 2015 
ÇİN 28.899 48.513 18.647 
İSVİÇRE 9.024 10.789 11.057 
A.B.D. 9.635 10.319 9.671 
HONG KONG 7.080 7.680 6.736 
İTALYA 6.983 6.938 6.299 
İNGİLTERE 4.394 5.198 6.242 
FRANSA 3.841 4.542 4.484 
TÜRKİYE 3.411 4.347 3.757 
TAYLAND 3.725 3.854 3.641 
SİNGAPUR 3.423 3.361 2.839 
B.A.E. 9.242 11.806 2.662 
MALEZYA 2.204 1.873 1.669 
ALMANYA 1.485 1.630 1.657 
JAPONYA 810 1.374 1.635 
ENDONEZYA 177 2.115 1.039 
MEKSİKA 497 576 597 
İSPANYA 585 416 374 
DOMİNİK CUM. 195 251 374 
LÜBNAN 82 57 314 
Toplam 112.491 143.870 97.715 

Kaynak: TCEB, 2017: 6 

Ülkelere göre dünya mücevher ihracatında ilk 5 ülke; Çin, İsviçre, Hindistan, 
Amerika ve Hong Kong’dur. Bu ülkeler arasında Çin’in dünya mücevherat ih-
racatında önlenemeyen yükselişi 2014-2015 yılları arasında düşüş göstermiştir. 

Tablo 2: Ülkelere Göre Dünya Mücevherat İthalatı (Değer: Milyon ABD $) 
Ülkeler 2013 2014 2015 

B.A.E. 9.268 9.805 11.856 
HONG KONG 12.247 14.156 10.890 
İSVİÇRE 8.807 9.430 9.908 
A.B.D. 7.491 7.740 8.017 
İNGİLTERE 3.945 4.187 4.038 
FRANSA 3.563 4.066 3.964 
SİNGAPUR 3.893 3.790 3.208 
JAPONYA 1.641 1.744 1.673 
İTALYA 1.227 1.330 1.577 
ALMANYA 1.487 1.529 1.484 
KANADA 1.060 1.082 967 
ÇİN 519 839 916 
İRAN - - 885 
AVUSTRALYA 862 878 849 
HİNDİSTAN 880 801 747 
KUVEYT 555 665 680 
MEKSİKA 492 604 645 
MAKAO - 1361 589 
TAYLAND 623 569 541 
IRAK 536 2293 465 
TAYVAN 401 500 463 
Toplam 73.055 75.243 71.924 

Kaynak: TCEB, 2017: 6 
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Ülkelere Göre Dünya Mücevherat İthalatına yukarıdaki  tablo itibarı ile bakılınca 
ilk 5 ülke; Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, İsviçre, Amerika ve İngiltere’dir. 
2015 yılında Dünya değerli mücevherat ticaret hacmi 170 milyar ABD Doları se-
viyesinde gerçekleşirken bunun 72 milyar Doları ithalattan, 98 milyar Doları ise 
ihracattan oluşmuştur. Türkiye özelinde bakarsak, ithalat ve ihracat artışları cüzi 
olup neredeyse aynı orandadır (2015-2016 değişim: ihracat %0,44; ithalat 
%0,46). 

Tablo 3: Türkiye’nin Altın Mücevherat İhracatı (HS: 711319000011) (Değer: 
Milyon ABD $) 

Yıl İhracat 
1999 287.7 
2000 384.2 
2001 431.1 
2002 567.5 
2003 707.8 
2004 931.9 
2005 1.128 
2006 1.097 
2007 1.490 
2008 1.585 
2009 1.086 
2010 1.443 
2011 1.847 
2012 2.562 
2013 3.307 
2014 4.244 
2015 3.660 
2016 3.676 

Kaynak: TCEB, 2017: 2 

Türkiye’nin altın mücevherat ihracatı 2016 yılında 3,68 milyar ABD Doları olarak 
gerçekleşmiştir. İhracat yapılan başlıca ülkeler, BAE, Irak, İran, ABD ve Hong 
Kong’dur. Türkiye’nin altın mücevherat ithalatı 2016 yılında 369,6 milyon ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. İthalat yapılan başlıca ülkeler, İtalya, B.A.E., 
Bolivya, Estonya, Fransa, Hong Kong’dur. 
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Tablo 4: Türkiye’nin Altın Mücevherat İthalatı (Değer: Milyon ABD $) 
Yıl İthalat 

1999 28,5 
2000 55,4 
2001 51 
2002 67,8 
2003 93,3 
2004 135,2 
2005 174 
2006 235 
2007 371 
2008 431 
2009 212 
2010 283 
2011 350 
2012 420 
2013 665 
2014 611 
2015 368 
2016 370 

   Kaynak: TCEB, 2017: 3 

Tablo 5: Ülkelere Göre Türkiye’nin Altın Mücevherat İhracatı (HS: 711319) 
(Değer: Bin ABD $) 

Ülkeler 2014 2015 2016 2015-2016 % Değişim 2016 % Pay 
B.A.E. 1.455.078 1.166.229 1.434.817 23 39 
IRAK 485.768 454.636 542.091 19,2 14,7 
İRAN 818.503 857.589 396.909 -53,7 10,8 
A.B.D. 116.834 144.541 192.736 33,3 5,2 
HONG KONG 71.276 68.627 109.761 59,9 3 
ALMANYA 70.124 61.096 106.699 74,6 2,9 
FAS 84.200 67.768 95.521 41 2,6 
İSRAİL 61.369 66.551 79.274 19,1 2,2 
BELÇİKA 85.079 68.293 71.823 5,2 2 
LÜBNAN 33.470 42.986 61.102 42,1 1,7 
LİBYA 122.444 73.215 52.243 -28,6 1,4 
İTALYA 41.887 43.242 44.906 3,8 1,2 
MEKSİKA 21.374 28.118 33.207 18,1 0,9 
POLONYA 23.767 26.877 31.912 18,7 0,9 
KIRGIZİSTAN 79.533 50.828 30.676 -39,6 0,8 
ROMANYA 19.367 17.683 28.652 62 0,8 
KAZAKİSTAN 71.053 39.360 27.023 -31,3 0,7 
İNGİLTERE 17.300 17.721 22.288 25,8 0,6 
ÇEK CUMHURİYETİ 15.083 13.779 21.604 56,8 0,6 
LETONYA 46.372 25.381 20.492 -19,3 0,6 
SİNGAPUR 41.408 44.701 19.164 -57,1 0,5 
CEZAYİR 38.592 24.593 16.421 -33,2 0,4 
İSPANYA 13.592 14.311 15.770 10,2 0,4 
PANAMA 9.863 12.939 15.267 18 0,4 
ÜRDÜN 6.147 6.172 14.510 135,1 0,4 
RUSYA FEDERASYONU 80.398 20.905 14.113 -32,5 0,4 
MACARİSTAN 10.495 11.398 13.470 18,2 0,4 
AVUSTRALYA 12.032 11.755 12.990 10,5 0,4 
KANADA 12.743 12.819 12.031 -6,2 0,3 
K.K.T.C. 5.590 4.343 10.910 151,2 0,3 
FRANSA 8.799 9.686 9.294 -4 0,3 
DİĞER 264.383 151.709 118.591 -21,8 3,2 
Genel Toplam 4.243.922 3.659.853 3.676.267 0,4 100 

Kaynak: TCEB, 2017: 4 
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Yukarıdaki tablo incelendiğinde altın ihracatımızın en çok olduğu ilk 5 ülke, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İran, Amerika ve Hong Kong şeklinde olduğu 
gözlemlenmektedir. 2016 yılı ile 2017 yılı Türkiye altın mücevherat ihracatı 
genel toplama bakılınca da; %4 lük bir artış olduğu görülmektedir. 

Tablo 6: Mücevherat Sektörü Ürün Grupları Türkiye İhracatı 
MAL GRUBU 2016 

1-31 OCAK  
TOPLAM ($) 

2017 
1-31 OCAK  

TOPLAM ($) 

DEĞİŞİM 
(%)  

ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE 
KUYUMCU EŞYASI 

156.096.260,81 171.992.757,13 10,18% 

SAATLER.AKSAM VE PARÇALARI 
(KIYMETLİ MET ALLERDEN/KIYMETLİ 
METALLERLE KAPLANMIŞ)  

226.243,96 40.876,16 -81,93% 

KIYMETLİ METALLERİN/KIYMETLİ 
METALLERLE KAPLAMA METALLERİN 
DÖKÜNTÜLERİ ARTIKLARI 

1.917.176,34 6.756.470,31 252,42% 

KIYMETLİ METALLERDEN MAMUL DİĞER 
EŞYA  

168.185,67 249.819,51 48,54% 

GÜMÜŞTEN MAMUL MÜCEVHERCİ VE 
KUYUMCU EŞYASI 

6.522.032,02 6.328.959,73 -2,96% 

PIRLANTALI ALTINDAN MÜCEVHERCİ 
EŞYASI VE AKSAMI  

2.676.927,85 5.204.720,90 94,43% 

PIRLANTALI GÜMÜŞTEN MÜCEVHERCİ 
EŞYASI VE AKSAMI  

65.602,01 3.721,66 -94,33% 

TABİİ İNCİ VEYA KÜLTÜR 
İNCİLERİ.KIYMETLİ /YARI KIYMETLİ 
TAŞLAR VE BUNL.MAMUL EŞYA  

318.446,62 1.640.461,50 415,14% 

İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ ALTIN  245.888,64 4.419.688,36 1697,43
% 

İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ GÜMÜŞ  627.321,33 880.419,43 40,35% 

İŞLENMEMİŞ VEYA YARI İŞLENMİŞ DİĞER 
KIYMETLİ METALLER  

722.857,95 681.628,98 -5,70% 

GENEL TOPLAM  170.446.550,87 198.808.938,91 16,64% 

Kaynak: IMMIB, 2017 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde; Türk Mücevher ürünleri ihracatında 2016 yılı 
ocak ayı  ile 2017 yılı ocak ayı  karşılaştırıldığında  %1697.43’lük artış ile 
karşılaşılan, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın mal grubunda  gözlemlenmekte-
dir. İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altındaki 2016-2017 yılları ocak ayları arasın-
daki büyük artıştan sonra ikinci büyük artış görülen mücevherat sektörü ürün 
grubu ise, tabii inci veya kültür incileri/yarı kıymetli taşlar ve bunlardan mamül 
eşyalarda gözlemlenmiştir. Altın ihracatımızdaki 2016-2017 yılı ocak ayları 
karşılaştırılması sonucu;  bu yükselişin en  büyük sebebi ise, altın ticaretinin ih-
racatı desteklemeye devam ettiği ve 2016 yılının 8 aylık ihracatında altının 
payının yüzde 15 seviyesinde bulunarak,  yılın geri kalanında da ihracatın yüksek 
kalması ile, altının  dış ticaret dengesindeki iyileşmede belirleyici olmaya devam 
ettiğidir (Bloomberght, 2016) 
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SONUÇ 

Değerli maden ve mücevherat sektörünün temel sorunları uluslararası alandaki 
fiyat bağımlılığı, kayıt dışı ticaretin yoğun olması, kurumsallaşmanın sektörün 
geleneksel yapısından dolayı gecikmesi, finans piyasaları ile ilişkilerin 
geliştirilmesi, iç pazarda talep daralmasının yaşanması, vergileme sorunları 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojide dışa bağımlılık yüksektir.  Buna ila-
veten yurt içi ve yurt dışı pazarlama ağı ve teknikleri rakip ülkelere göre zayıf 
kalmaktadır. Ar-Ge eksikliği giderilememiştir. İmalatçılara verilen destekler is-
tenilen düzeyde değildir. Ayrıca kuyumculuk sektörünün artan eğitim ihtiyacı ve 
vizyon belirsizliği öne çıkan hususlardır. 

Bu sorunlarla beraber yurtdışı satışlarda daha başarılı olabilmek için alışverişin 
ve tanıtımın en verimli olduğu uluslararası fuarlara katılım akla gelmektedir. 

Etkin tanıtım sağlamak amacıyla düzenlenen ses getiren ve dünya devlerini 
buluşturan fuarlar hem ülkemize hem ürünlerini tanıtmak isteyen kuyumcular 
için büyük fırsatlar yaratmaktadır. Dünya altın konseyi tarafından desteklenen 
çalışma ve organizasyonlarda yer bulmak, geleneksel takılarımıza tüm dünyanın 
dikkatini çekmek, asıl hedeflerimiz arasında yer almalıdır. Dünya liderliğini ya-
kalamak ve onu uzun yıllar sürdürebilmek için markalaşmanın yaratılması 
oldukça önemlidir. Markanın sektörde oturtulması sağlandıktan sonra ise zincir 
mağazacılık kavramı oluşturularak dünyanın dört bir yanına, yayılmalar 
başlayacaktır ki başlamıştır. Türkiye'nin değerli maden ve mücevherat ürünler-
ine ilişkin dış ticaret yapısını analiz ettiğimizde elde ettiğimiz sonuçları aşağıdaki 
gibi özetlemek mümkündür.  

- Türkiye'nin dünya mücevher ithalatındaki payı %0,5, dünya mücevher ihracatı 
içindeki payı ise % 4 civarındadır. 

- Mücevher sektöründe dünyadaki en önemli pazarları Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE), Hong Kong, İsviçre,  Amerika ve İngiltere’dir. İhracatçıların bu pazarlara 
yönelik çalışmaları yoğunlaştırması faydalı sonuçlar doğuracaktır.  

 -Türkiye'nin değerli maden ve mücevherat ürün grupları içinde %87 ile ih-
racatta en büyük pay, altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyasına aittir; 
bununla birlikte, kıymetli metallerin/kıymetli metallerle kaplama, metallerin 
döküntüleri/artıkları, kıymetli metallerden mamul diğer eşya, pırlantalı altından 
mücevherci eşyası ve aksamı, tabii inci veya kültür incileri kıymetli/yarı kıymetli 
taşlar ve bunlardan mamul eşya, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, işlenmemiş 
veya yarı işlenmiş gümüş ürün gruplarında yükselen bir trend gözlemlenmekte-
dir. 

- Türkiye'nin değerli maden ve mücevherat ihracat pazarı olarak Yakın ve Orta 
Doğu Asya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri en yüksek paya sahip olmakla birlikte 
Türkiye’de değerli maden ve mücevher ürünleri grubunda ihracat-ithalat 
dengesine baktığımızda lehimize bir sonuç görünmektedir. Türkiye’nin 
mücevher ihracat rakamı Ocak-Nisan 2017 aralığında; 819.382 bin USD’dir. 
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Dünya genelinde 2020 yılında satışlarının her sene %5-6 oranında artarak 250 
milyar €’ya (Dauriz,2013: 36) ulaşacağı öngörüldüğünde; Türkiye’nin trendi ya-
kalamak, uluslararası finans piyasalarının gerisinde kalmamak ve ekonomiye 
olan katkısının artması dolayısıyla da sektör birincisi durumuna gelebilme 
hedefi için özellikle kurumsallaşmayı teşvik edici uygulamaların yapılması, 
yastık altı tabir edilen atıl durumdaki altınların ekonomiye dâhil edilmesi, yeni 
pazarlama trendlerinin geliştirilmesi ve vergisel iyileştirmelerin hayata 
geçirilmesi için acil adımlar atılması gerektiği açıkça gözükmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Türkiye’de ilk el ipotekli konut satış sayılarını etkileyen faktörler 
ARDL sınır testi yöntemi ile 2013-2016 dönemine ilişkin aylık zaman serileri 
kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Bağımlı değişkenin ilk el ipotekli konut 
satış sayısının olduğu modelde açıklayıcı değişkenler olarak tüketici güven en-
deksi, konut fiyat endeksi, bankalarca açılan konut kredilerine uygulanan 
ağırlıklı ortalama faiz oranları ve döviz kuru serileri kullanılmıştır. Elde edilen 
bulgular incelenen değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olduğunu ortaya ko-
ymaktadır. Bu doğrultuda ARDL modeli uzun dönem tahmin sonuçları tüketici 
güven endeksi ile konut fiyat endeksinin ilk el ipotekli konut satışları üzerinde 
istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkisinin olduğunu, faiz oranı ve döviz kuru 
değişkenlerinin ise istatistiksel olarak anlamlı ve negatif etkisinin olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca ECM tahmin sonuçları kısa dönemde meydana gele-
bilecek sapmaların uzun dönem dengesine yakınsadığına işaret etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İlk El İpotekli Konut Satışı, Tüketici Güven Endeksi, 
Eşbütünleşme, ARDL  

AN EMPIRICAL STUDY ON DETERMINANTS OF THE FIRST HAND 
MORTGAGED HOUSE SALES IN TURKEY 

Abstract 

In this study, the factors affecting the first hand mortgaged house sales are aimed 
to be determined by using the ARDL bound testing and the time-series with ref-
erence to the 2013-2016 time period. In the model, the dependent variable is the 
first hand mortgaged house sales while the consumer confidence index, the 
house price index, weighted average interest rates applied to housing loans that 
arranged by banks, and exchange rate series are used as the explanatory varia-
bles. The findings show that there is a long-term relationship among the exam-
ined variables. In this respect, long-term estimated results of the ARDL model 
reveals that on the first hand mortgaged house sales, there is a significant and 
positive influence of both the consumer confidence index and the house price in-
dex whereas the interest rate and the exchange rate variables influence the de-
pendent variable significantly but negatively. Moreover, ECMestimated results 
indicate that the deviation that may occur in the short-term converges to the 
long-term balance.      
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† Trakya Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, gokhansonmezler@yahoo.com 
‡ Trakya Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, orcungunduz@trakya.edu.tr 
§ Trakya Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, berkkucukaltan@trakya.edu.tr 
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1. GİRİŞ 

İnşaat sektörü TUİK rakamlarına göre GSYİH içindeki payı cari fiyatlarla yüzde 
8,2’dir. Ekonomi içindeki büyüklüğünün yanı sıra gerek istihdama katkısı ger-
ekse diğer sektörlerle ilişkisi inşaat sektörünün Türkiye ekonomisi için önemini 
ortaya koymaktadır. 

İnşaat sektöründe en büyük pay konut sektörüne aittir. Konut satışları, özellikle 
2012 yılından itibaren hızlı bir büyüme bir seyri içine girmiştir ancak 2016 
yılının ikinci yarısından sonra daha ılımlı bir büyüme patikasına geçmiştir. İnşaat 
sektörünü canlandırmak amacıyla bankalar tarafından konut kredi faiz oranları 
indirilirken kredili konut satışlarında peşinat oranının indirilmesi, toplam 
vadenin uzatılması, bir takım vergisel kolaylıklar gibi bir dizi destekler 
sağlanmıştır. Buradaki asıl amaç özellikle ilk el konut satışlarını artırmak ve yeni 
konutlarda stok erime hızını etkilemektir. Çünkü ilk el satışların düzeyi stok eri-
mesinin yanısıra inşaat sektöründe canlılığın devamı açısından önemlidir.  

TUİK rakamlarına göre 2016 yılı itibariyle ilk el konut satışlarının toplam konut 
satışları içindeki yeri yaklaşık yüzde 47 oranındadır. İlk el ipotekli (kredili) ko-
nut satışları ise toplam konut satışlarının yaklaşık yüzde 15’ini oluşturmaktadır. 
Göreli olarak düşük payı dikkate alındığında ilk el ipotekli satışların artması top-
lam ilk el satışların artmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla, ilk el ipotekli konut 
satışlarını etkileyen faktörlerin ne olduğu önem kazanmaktadır. Bu çalışmada 
Türkiye’de ilk el ipotekli konut satış sayılarını etkileyen faktörler ARDL sınır testi 
yöntemi ile 2013-2016 dönemi için incelenecektir. İlk el ipotekli konut satış 
sayısının belirleyicilerinin araştırılmasında açıklayıcı değişkenler olarak tüketici 
güven endeksi, konut fiyat endeksi, bankalarca açılan konut kredilerine uygu-
lanan ağırlıklı ortalama faiz oranları ve döviz kuru değişkenleri kullanılmıştır. Bu 
doğrultuda değişkenler arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkileri incelenecek ve 
elde edilen bulgular değerlendirilecektir. 

2. LİTERATÜR 

Literatürde yer alan uygulamalı çalışmalarda genellikle konut talebini etkileyen 
faktörler üzerinde durulmuş, konut talebinin belirleyicileri farklı açıklayıcı 
değişkenler çerçevesinde analiz edilmiştir. Örneğin faiz oranlarının konut talebi 
üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar görece fazladır. Bu çalışmalardan ba-
zıları aşağıda özetlenmiştir. 

Uysal ve Yiğit (2016) Türkiye’de 1968-2006 dönemi için konut talebinin belir-
leyicilerini araştırmışlar, konut talebi ile faiz oranı ve enflasyon oranı arasında 
aynı yönlü, para arzı ile ters yönlü ilişki bulmuşlardır. Akkaş ve Sayılgan (2015) 
çalışmalarında Türkiye’de 2010-2015 dönemi için konut kredisi faiz oranların-
daki yükselişin konut talebini ve dolayısıyla konut fiyatlarını gecikmeli olarak 
düşürdüğü bulgusuna ulaşmışlardır. Bekmez ve Özpolat (2013) çalışmalarında 
Türkiye’de 1986-2009 dönemi için makro değişkenlerin konut talebi üzerindeki 
etkisini araştırmışlardır. Çalışmanın bulguları kişi başına milli gelir, işsizlik oranı 
ve enflasyon oranı ile konut talebi arasında pozitif ilişki olduğunu, faiz oranı ve 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/consumer%20confidence%20index
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/consumer%20confidence%20index
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borsa endeksi ile konut talebi arasında ise negatif ilişki olduğunu ortaya koymak-
tadır. Yi ve Zeng (2007) çalışmalarında faiz oranlarının düşmesi halinde yatırım 
amaçlı konut talebinin arttığını belirlemişlerdir. Painter ve Redfearn (2002) 
çalışmalarında kısa dönemde faiz oranının konut talebi üzerindeki etkisinin az, 
uzun dönemde ise hiç olmadığını tespit etmişlerdir.  

Diğer taraftan literatürde konut talebinin fiyat esnekliğini belirlemeye yönelik 
yapılan çalışmalar da bulunmaktadır. Konut talebinin fiyat esnekliğinin belirlen-
meye çalışıldığı çalışmalarda Carliner (1973) ile Hausman ve Wise (1980) konut 
talebinin fiyat esnekliğinin pozitif olduğunu tespit etmişlerdir. Diğer taraftan 
Rosen (1979), Hanushek ve Quigley (1980), Elder ve Zumpano (1991), Ermisch 
v.d. (1996) ile Tiwari v.d. (1999) ise konut talebinin fiyat esnekliğinin negatif 
olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Maisel, Burnham ve Austin (1971) tarafından 
anket verileriyle yapılan kesit analizinde konut talebinin fiyatlardan negatif 
yönde etkilendiği bulgusuna ulaşılmıştır. Türkiye için yapılan çalışmalarda ise; 
Durkaya ve Yamak (2004) çalışmalarında 1964-1997 dönemi için Türkiye’de ko-
nut talebi fiyat esnekliğinin -0,1 ile 0,03 arasında değerler aldığını tespit 
etmişlerdir. Halıcıoğlu (2007) tarafından Türkiye için 1964-2004 dönemi ver-
ileriyle yapılan çalışmada da konut talebi fiyat esnekliği -0,2 olarak 
hesaplanmıştır. Lebe ve Yiğit (2009) de Türkiye’de konut talebi fiyat esnekliğini 
-0,056 olarak hesaplanmışlardır. 

Konut talebini etkileyen faktörlerin belirlenmesinde açıklayıcı değişken olarak 
hem faiz oranının hem de konut fiyatlarının birlikte kullanıldığı çalışmalar da 
mevcuttur. Lebe ve Akbaş (2014) tarafından Türkiye’de 1970-2011 dönemi için 
yapılan çalışmada faiz oranı ve konut fiyatlarının konut talebini negatif yönde 
etkilediğini bulmuşlardır. Öztürk ve Fitöz (2009) tarafından yapılan çalışmada 
1968-2006 dönemi için Türkiye’de konut talebi ve konut arzının belirleyicileri 
araştırılmış, konut talebi için açıklayıcı değişkenlerden olan fiyatlar ve faiz oranı 
ile konut talebi arasında aynı yönlü ilişki bulunmuştur. 

4. MODEL ve VERİ 

Çalışmada Türkiye’de ipotekli konut satış sayılarını etkileyen faktörlerin belir-
lenmesi için oluşturulan modelin fonksiyonel biçimi aşağıdaki gibidir: 

𝐾𝑡 = 𝑓(𝑇𝐺𝐸, 𝐾𝐹𝐸, 𝑖, 𝑒, )                                                                                                    (1) 

Bu fonksiyonda yer alan değişkenlerin tanımları ise şu şekildedir: K = Toplam 
İpotekli Konut Satış Sayısı, TGE = Tüketici Güven Endeksi, KFE = Konut Fiyat En-
deksi, i = Bankalarca Açılan Konut Kredilerine Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz 
Oranları ve e = Döviz Kuru  

Modelde tüm değişkenlerin logaritmik biçimleri kullanılmıştır. Buna göre tahmin 
edilecek model aşağıdaki gibi oluşturulmuştur: 

𝐿𝐾 = 𝜃1. 𝐿𝑇𝐺𝐸 + 𝜃2. 𝐿𝐾𝐹𝐸 + 𝜃3. 𝐿𝑖 + 𝜃4. 𝐿𝑒 + 휀𝑡                                                    (2) 

Çalışmada söz konusu değişkenlere ilişkin 2013-2016 dönemine ait aylık zaman 
serileri kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Türkiye için oluşturulan bu za-
man serileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB)’nın internet sitelerinden alınmıştır. 
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Çalışmanın yöntemsel çerçevesine bakıldığında ilk olarak değişkenler için birim 
kök testleri yapılarak durağanlık dereceleri belirlenmiştir. Sonrasında değişken-
ler arasındaki uzun dönem ilişkisi ARDL modeline dayalı Sınır Testi yaklaşımıyla 
incelenmiştir. Son olarak da belirlenen ARDL modeli ile uzun dönem dinamikleri 
incelenmiş, kısa dönem analizi için ise hata düzeltme modeli tahmin edilmiştir. 
Kullanılan yöntemler aşağıda özet halinde açıklanmaktadır. 

5. YÖNTEM ve BULGULAR 

Çalışmanın yöntemsel çerçevesi kapsamında ilk el ipotekli konut satışları (LK) 
ve açıklayıcı değişkenler olarak konut fiyat endeksi (LKFE), faiz oranı (Li) ve dö-
viz kuru (Le) arasındaki uzun dönem ilişkisinin araştırılmasında ve kısa dönem 
dinamiklerinin incelenmesinde “Otoregresif Dağıtılmış Gecikmeli (ARDL- Auto-
regressive Distributed Lag)” modeline dayalı sınır testi kullanılmıştır. Pesaran ve 
Pesaran (1997) ile Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından geliştirilen bu yönt-
emde serilerin aynı mertebeden durağan olma şartı aranmamaktadır. ARDL sınır 
testi yaklaşımının Johansen ve Engle-Granger yaklaşımları gibi diğer 
eşbütünleşme testlerine göre bir başka avantajı ise, kısıtsız hata düzeltme modeli 
kullanılması sebebiyle daha iyi istatistiksel özelliklere sahip olması ve küçük 
örneklerde daha güvenilir sonuçlar vermesidir (Narayan ve Narayan, 2005: 
429). İki aşamalı ARDL sınır testi yaklaşımında uzun dönemli bir ilişki araştırıl-
madan önce Denklem (3)’de ifade edilen model tahmin edilmektedir. İlk 
aşamada sınır testi yardımıyla değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi 
araştırılmakta, eşbütünleşmenin tespiti halinde sonraki aşamada uzun dönem ve 
kısa dönem parametrelerinin tahmini yapılmaktadır. Tahmin edilecek kısıtsız 
hata düzeltme modelinin bu çalışmaya uyarlanmış biçimi aşağıdaki gibidir:   

∆𝐿𝐾𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1𝑖∆𝐿𝐾𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝛼2𝑖∆𝐿𝐾𝐹𝐸𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=0

+ ∑ 𝛼3𝑖∆𝐿𝑖𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=0

+ ∑ 𝛼4𝑖∆𝐿𝑒𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=0

+ 𝛿1𝐿𝐾𝑡−1 + 𝛿2𝐿𝐾𝐹𝐸𝑡−1 + 𝛿3𝐿𝑖𝑡−1 + 𝛿4𝐿𝑒𝑡−1

+ 휀𝑡                                                                                                      (3) 

Denklem (4)’de “∆” fark operatörünü göstermektedir. Yine bu modelde  𝛼1𝑖, 
𝛼2𝑖, 𝛼3𝑖 ve 𝛼3𝑖 parametreleri kısa dönem ilişkilerini, 𝛿1, 𝛿2, 𝛿3 ve 𝛿4 parametreleri 
ise seriler arasındaki uzun dönem ilişkilerini temsil etmektedirler. Sınır testi 
yaklaşımında F-testine dayalı olarak değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisi 
EKK yöntemiyle tahmin edilmektedir. Standart F istatistiği kullanılarak test 
edilen ve değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olmadığını gösteren temel 
hipotezin Denklem (3)’e uyarlanmış biçimi aşağıdaki gibidir.  

𝐻0: 𝛿1 = 𝛿2 = 𝛿3 = 𝛿4 = 0 

Hesaplanan F istatistiği kritik değerler ile karşılaştırıldığında, hesaplanan değer 
kritik değerlerin üst sınırından büyük ise değişkenler arasında eşbütünleşme 
ilişkisi olmadığını gösteren temel hipotez reddedilmekte, alt sınırından küçük ise 
bu ilişkinin olmadığını gösteren temel hipotez reddedilememektedir. Diğer 
taraftan gecikme uzunluklarının seçiminde, otokorelasyon problemini azaltmak 
için yeterince büyük gecikme uzunluğu seçimi ile koşullu hata düzeltme modeli-
nin aşırı derecede parametreye sahip olmaması için gecikme uzunluğunun aynı 
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derecede küçük olması arasında hassas bir denge bulunmaktadır (Narayan, 
2005: 1206). Çalışmada örneklem büyüklüğünün nispeten küçük olması sebeb-
iyle Narayan ve Smyth (2003) ile Narayan (2005) çalışmalarında önerildiği gibi 
maksimum gecikme uzunluğu 2 alınarak optimum gecikme uzunlukları Schwarz 
Bilgi Kriteri (SIC)’ne göre belirlenmiştir. 

Daha önce de ifade edildiği gibi ARDL sınır testi yaklaşımında serilerin aynı de-
receden durağan olma şartı aranmamaktadır. Ancak Pesaran, Shin ve Smith 
(2001)’deki kritik değerlerin, değişkenlerin düzeyde durağan ( I(0) ) ya da bi-
rinci farkında durağan ( I(1) ) olma durumuna göre oluşturulması sebebiyle 
önceden serilerin durağanlıklarının incelenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda 
öncelikle modelde yer alan zaman serilerinin durağanlıkları sınanmıştır. İncele-
nen zaman dönemi boyunca serinin ortalaması ve varyansı sistematik bir 
değişme göstermiyorsa veya seri periyodik dalgalanmalar içermiyorsa serinin 
durağan olduğu kabul edilmektedir. Buna göre stokastik bir Yt sürecinin ortala-
masının ve varyansının zaman içinde değişmemesi yani sabit olması, bu sürece 
ait kovaryansın da geçmişten bağımsız olması durumunda sürecin durağan 
olduğu varsayımı yapılmaktadır (Granger ve Newbold, 1977: 257). Çalışmada 
serilerin durağanlıklarının belirlenmesinde Augmented Dickey-Fuller (ADF), 
Phillips-Perron (PP) ve Ng-Perron birim kök testlerinden yararlanılmıştır. Elde 
edilen bulgular Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1. Birim Kök Testlerine İlişkin Sonuçlar 
 LK LTGE LKFE Li Le 

ADF 

Düzey -3,74*** 
(0) 

-2,57 (0) -1,74 (1) -2,71 (1) -2,26 (0) 

1. Fark - -6,38*** (2) -3,71*** 
(0) 

-3,29*** 
(0) 

-4,73*** 
(0) 

PP 

Düzey -3,73*** 
(2) 

-2,54 (13) -1,37 (3) -1,61 (2) -2,37 (3) 

1. Fark - -8,23*** 
(22) 

-3,69*** 
(1) 

-3,00** 
(10) 

-4,65*** 
(3) 

Ng-Per-
ron 

Düzey 

𝑀𝑍𝛼 -18,44*** -6,46* -5,36 -7,61 -9,35 
𝑀𝑍𝑡 -2,94*** -1,75* -1,51 -1,81 -2,15 
𝑀𝑆𝐵 0,16*** 0,27* 0,28 0,24 0,23 
𝑀𝑃𝑇 1,64*** 3,92* 16,6 12,28 9,76 

1. 
Fark 

𝑀𝑍𝛼 - - -16,89*** -11,17** -16,58*** 
𝑀𝑍𝑡 - - -2,82*** -2,34** -2,76*** 
𝑀𝑆𝐵 - - 0,16*** 0,21** 0,16*** 
𝑀𝑃𝑇 - - 1,74*** 2,26** 1,90*** 

Açıklama: ADF birim kök testinde maksimum gecikme uzunluğu 9 alınarak optimal gecikme 
uzunlukları Schwarz Bilgi Kriteri (SC)’ne göre belirlenmiştir. PP birim kök testinde ise optimal 
gecikmeler Newey-West tahmincisine göre otomatik olarak belirlenmiştir. MacKinnon 
(1996)’da yer alan kritik değer dikkate alınmıştır. 
Ng-Perron birim kök testinde optimal gecikme uzunlukları 𝑇1/3 formülasyonu ile hesaplanmış, 
bu doğrultuda gecikme uzunluğu 4 olarak alınmıştır. Kritik değerler Ng-Perron (2001)’den 
alınmıştır. Her üç testte de modelde yer alan deterministik bileşenler (sabit ve trend) söz ko-
nusu zaman serilerinin zaman yolu grafiklerine bakarak belirlenmiştir. (*) %10 önem düzey-
inde, (**) %5 önem düzeyinde ve (***) %1 önem düzeyinde istatistiksel anlamlı olduğunu 
göstermektedir. 

ADF ve PP birim kök testleri sonuçlarına göre LK değişkenine ilişkin serinin 
düzey değerinde durağan olduğu ( I(0) ), LTGE, LKFE, Li ve Le değişkenlerine 
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ilişkin serilerin ise birinci farkı alındıktan sonra durağan hale geldiği ( I(1) ) 
tespit edilmiştir. Ng-Perron birim kök testi sonuçlarına göre ise LK ve LTGE 
değişkenlerine ilişkin serilerin düzey değerinde durağan olduğu ( I(0) ), LKFE, Li 
ve Le değişkenlerine ilişkin serilerin ise birinci farkı alındıktan sonra durağan 
hale geldiği ( I(1) ) bulgusuna ulaşılmıştır. Modelde yer alan değişkenlerin du-
rağanlık derecelerine bakıldığında bütün serilerin durağanlık derecelerinin aynı 
olmadığı görülmektedir.  Bu durum dikkate alındığında, küçük örneklerde de 
sağlıklı sonuçlar veren ARDL sınır testi yaklaşımıyla analize devam edilecektir.  

ARDL modeline dayalı sınır testi yardımıyla seriler arasındaki eşbütünleşme 
ilişkisinin varlığı test edilecek, elde edilen sonuçlara göre uzun dönem ve kısa 
dönem dinamikleri incelenecektir. Eşbütünleşme ilişkisinin araştırılmasında 
kullanılacak model maksimum gecikme uzunluğu 2 alınarak Schwarz bilgi 
kriterine göre oluşturulmuştur. Buna göre uygun model olarak belirlenen 
ARDL(1,0,0,0,1) modelinin tahmin sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. ARDL (1,0,0,0,1) Modeli Tahmin Sonuçları 
Değişkenler Katsayı Standart Hata t-istatistiği 

𝐿𝐾𝑡−1 0,008 0,122 0,07 
𝐿𝑇𝐺𝐸𝑡 0,565* 0,287 1,96 
𝐿𝐾𝐹𝐸𝑡 2,309*** 0,420 5,49 

𝐿𝑖𝑡 -0,797*** 0,274 -2,90 
𝐿𝑒𝑡 0,875 0,887 0,98 

𝐿𝑒𝑡−1 -2,901*** 1,043 -2,77 
R2 = 0,62 
Adj-R2 = 0,58 
DW = 2,20 

A. LM (2) = 0,61 [0,55] 
B. White = 0,76 [0,74] 
C. RESET (2) = 2,98 [0,06] 

 

Açıklama: (*) %10 önem düzeyinde, (**) %5 önem düzeyinde ve (***) %1 önem düzeyinde istat-
istiksel anlamlı olduğunu göstermektedir. 
A: Hata terimlerinin otokorelasyonlu olup olmadığını belirlemek için yapılan LM testi, B: 
Değişen varyans problemi olup olmadığını belirlemek için yapılan ARCH testi, C: Tanımlama 
hatası olup olmadığını belirlemek için yapılan Ramsey-Reset testi, [  ] içindeki değerler olasılık 
değerleridir. 

Türkiye’de ilk el ipotekli konut satışlarının belirleyicilerinin tespit edilmesi 
amacıyla kullanılan ARDL modelinin tanısal test sonuçlarına bakıldığında, hata 
terimlerinde otokorelasyon ve değişen varyans probleminin olmadığı 
görülmektedir. Ayrıca modelde herhangi bir tanımlama hatasının da olmadığı 
Ramsey-Reset testi sonucunda ortaya çıkmıştır. Analizde kullanılan model uy-
gunluk ve kararlılık koşullarını sağladığından elde edilen bulgular istatistiksel 
anlamlı kabul edilmekte ve yorumlanabilmektedir. Ayrıca Denklem (3)’de 
gösterilen sabit terim istatistiksel olarak anlamlı çıkmadığından modelde ve tah-
min sonuçlarında sabit terime yer verilmemiştir. Bu doğrultuda ilk aşamada be-
lirlenen ARDL modeline dayalı sınır testi (F testi) gerçekleştirilerek değişkenler 
arasında uzun dönemli ilişki (eşbütünleşme ilişkisi) olup olmadığı 
araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 3’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Sınır Testi Sonuçları 

F-istatistiği 

Kritik Değerler 
% 1 % 5 % 10 

I (0) I (1) I (0) I (1) I (0) I (1) 
14,58 3,07 4,44 2,26 3,48 1,9 3,01 

ARDL sınır testi sonuçlarına bakıldığında, F-istatistiğinin %1 anlamlılık düzey-
inde üst sınırdan büyük olması değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var 
olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda bir sonraki aşamada değişkenler 
arasındaki uzun dönem ilişkisi ARDL modeli yardımıyla belirlenmiştir. Uzun dö-
nem katsayılarını belirlemek için tahmin edilecek uzun dönem modeli şu 
şekildedir: 

𝐿𝐾𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛿1𝑖𝐿𝐾𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝛿2𝑖𝐿𝐾𝐹𝐸𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=0

+ ∑ 𝛿3𝑖𝐿𝑖𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=0

+ ∑ 𝛿4𝑖𝐿𝑒𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=0

+ 휀𝑡                                                                                            (4) 

Denklem (4)’de ifade edilen modelin tahmini sonucunda elde edilen uzun dönem 
sonuçları Tablo 4’de gösterilmektedir. 

Tablo 4. Uzun Dönem Katsayıları 
 Katsayı Standart Hata t-istatistiği 
LTGE 0,57* 0,29 1,95 
LKFE 2,33*** 0,29 8,03 
Li -0,80*** 0,28 -2,87 
Le -2,04*** 0,58 0,001 
Açıklama: (*) %10 önem düzeyinde, (**) %5 önem düzeyinde ve (***) %1 önem 
düzeyinde istatistiksel anlamlı olduğunu göstermektedir. 

ARDL modeli uzun dönem tahmin sonuçlarına göre; kişi başına düşen GSYİH, 
enflasyon oranı, borç servisi, bütçe dengesi, döviz kuru rejimi, yurtiçi krediler, 
para arzı ve dış açıklık değişkenlerinin Türkiye’nin dış borç stoku üzerinde istat-
istiksel olarak anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Buna göre elde edilen 
uzun dönem sonuçları şu şekilde özetlenebilmektedir: 

 Tüketici güven endeksi ile ilk el ipotekli konut satışları arasında %10 an-
lamlılık seviyesinde pozitif ilişki vardır. Tüketici güven endeksindeki %1’lik 
artış ilk el ipotekli konut satışlarını %0,57 arttırmaktadır. 

 Konut fiyat endeksi ile ilk el ipotekli konut satışları arasında %1 anlamlılık 
seviyesinde pozitif ilişki vardır. Konut fiyat endeksindeki %1’lik artış ilk el 
ipotekli konut satışlarını %2,33 arttırmaktadır. 

 Bankalarca konut kredilerine uygulanan faiz oranları ile ilk el ipotekli ko-
nut satışları arasında %1 anlamlılık seviyesinde negatif ilişki vardır. Konut 
kredilerine uygulanan faiz oranındaki %1’lik artış ilk el ipotekli konut 
satışlarını %0,8 azaltmaktadır. 

 Döviz kuru ile ilk el ipotekli konut satışları arasında %1 anlamlılık se-
viyesinde negatif ilişki vardır. Döviz kurundaki %1’lik artış ilk el ipotekli 
konut satışlarını %2,04 azaltmaktadır. 
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Seriler arasındaki uzun dönem ilişkileri belirlendikten sonraki aşama değişken-
ler arasındaki kısa dönem ilişkilerin belirlenmesidir. Bu aşamada da aşağıdaki 
hata düzeltme modeli (Error Correction Model – ECM) tahmin edilecektir. 

∆𝐿𝐾𝑡 = 𝛼0(𝑒𝑐𝑚𝑡−1) + ∑ 𝛼1𝑖∆𝐿𝐾𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝛼2𝑖∆𝐿𝐾𝐹𝐸𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=0

+ ∑ 𝛼3𝑖∆𝐿𝑖𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=0

+ ∑ 𝛼4𝑖∆𝐿𝑒𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=0

+ 휀𝑡                                                                          (5) 

Kısa dönem dinamiklerin analizi için tahmin edilen hata düzeltme mekanizması 
modeli, kısa dönem dengesinin uzun dönem dengesine yakınsayıp 
yakınsamadığını ve eğer yakınsıyorsa ayarlama hızını göstermektedir. Denklem 
(6)’daki 𝑒𝑐𝑚𝑡−1 teriminin katsayısı olan 𝛼0 parametresinin negatif ve istatis-
tiksel olarak anlamlı olması, uzun dönem dengesine yakınsama olması anlamına 
gelmektedir. Eğer -1 < 𝛼0 < 0 ise önceki dönemdeki dengesizliklerin 𝛼0 kadarı 
düzeltilerek cari döneme aktarılacak ve 1/𝛼0 dönem sonra uzun dönem 
dengesine ulaşılacaktır.  𝛼0 > 0 olması durumunda ise uzun dönem dengesinden 
ıraksama söz konusudur. 

Denklem (5)’de ifade edilen ARDL modeline dayalı hata düzeltme modeli tahmin 
sonuçları Tablo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5. Hata Düzeltme Modeli Tahmin Sonuçları 
 Katsayı Standart Hata t-istatistiği 

∆𝐿𝑇𝐺𝐸𝑡 0,565* 0,287 1,96 
∆𝐿𝐾𝐹𝐸𝑡 2,31*** 0,420 5,49 

∆𝐿𝑖𝑡 -0,79*** 0,274 -2,90 
∆𝐿𝑒𝑡 0,87 0,887 0,98 

𝑒𝑐𝑚𝑡−1 -0,99*** 0,122 -8,09 
Açıklama: (*) %10 önem düzeyinde, (**) %5 önem düzeyinde ve (***) %1 önem 
düzeyinde istatistiksel anlamlı olduğunu göstermektedir. 

Tablo 5’de verilen hata düzeltme modeline ait tahmin sonuçlarına göre; konut 
fiyat endeksi ve faiz oranı bütçe değişkenlerinin cari dönem değerlerine ilişkin 
katsayıların istatistiksel anlamlı olduğu görülmektedir. Konut fiyat endeksinin 
cari değeri ile ilk el ipotekli konut satışları arasında kısa dönemde aynı yönlü 
ilişki tespit edilmiştir. Bunun yanında faiz oranının cari değeri ile ilk el ipotekli 
konut satışları arasında ise kısa dönemde negatif ilişki olduğu bulunmuştur. 
Diğer yandan ecm(-1) teriminin katsayısı 0 ile -1 arasında (-0,99) ve istatistiksel 
olarak anlamlı olduğundan hata düzeltme mekanizması çalışmakta ve bu iki 
değişken arasındaki ilişki uzun dönemde dengeye gelmektedir. Yani bu durum 
kısa dönemdeki dengesizliklerin uzun dönem dengesine yakınsadığını 
göstermektedir. 

8. SONUÇ 

Çalışmada elde edilen sonuçlar Türkiye’de ilk el ipotekli konut satışlarının belir-
leyici faktörleri olarak modele dahil edilen tüketici güven endeksi, konut fiyat 
endeksi, bankalarca konut kredilerine uygulanan faiz oranları ve döviz kuru 
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değişkenlerinin katsayılarının istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ortaya ko-
ymaktadır. Tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksinin uzun dönemde ilk 
el ipotekli konut satışları üzerindeki etkisinin pozitif olduğu tespit edilmiştir. 
Faiz oranı ve döviz kuru değişimlerinin ise ilk el ipotekli konut satışları üzerin-
deki etkisinin negatif olduğu bulunmuştur. Diğer taraftan uzun dönem 
katsayılarına bakıldığında, ilk el ipotekli konut satışları üzerinde konut fiyat en-
deksi ve döviz kurunun etkisinin görece daha fazla olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. Hata düzeltme modeli tahmin sonuçlarına göre ise kısa dönemde tü-
ketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi ilk el ipotekli konut satışlarını pozitif, 
bankalarca konut kredilerine uygulanan faiz oranları ise negatif etkilemektedir. 
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BREXİT OYLAMASI VE 2016 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ İLE VOLATİLİTE 
ENDEKSLERİ VE DÖVİZ KURLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİĞİN 

ÖLÇÜMLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA 

Rana ATABAY*, Sonat BAYRAM†, Sümeyya ALTUNTAŞ‡ 

 

ÖZET  
Bu çalışma Brexit süreci ve ABD 2016 yılı Başkanlık seçimleri süresince meydana 
gelen olayların döviz kurları üzerindeki etkisinin varlığını, yönünü ve şiddetini 
ölçmeyi hedeflemektedir. Belirtilen döneme ilişkin elde edilen veriler nedensel-
lik ilişkisinin varlığını araştırmak üzere test edilerek siyasi olayların döviz kur-
ları üzerinde yarattığı etki ölçümlenmeye çalışılmıştır. Nedensellik ilişkisi Aug-
mented Dickey Fuller (ADF) ve Johansen (Eşbütünleşme Testleri) kullanılarak 
incelenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında etkinin varlığı tartışılmış ve döviz 
kurlarında yaşanan volatilitenin yarattığı yıkıcı etkinin azaltılmasına yönelik 
çözüm önerileri sıralanmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler : Eşbütünleşme, Nedensellik, Brexit, Döviz Kuru, Volatilite    

JEL Sınıfı  : E30, E31, C0, C6 

ABSTRACT 
This study aims to measure the presence, direction and severity of the effects of 
exchange rate events on occurring during the Brexit process and the US Presi-
dential election of 2016. The obtained data for the stated turnover were tested 
to investigate the existence of the causality relationship and the effect of political 
events on exchange rates was tried to be measured. The causality relation was 
examined using Augmented Dickey Fuller (ADF) and Johansen (Cointegration 
Tests). The existence of the findings in the light of obtained data is discussed and 
solutions are suggested to reduce the destructive effect of the experienced vola-
tility in the exchange rates. 
Keywords  : Cointegration, Causality, Brexit, Currency, Volatility 

JEL Classification : E30, E31, C0, C6    

1. Giriş 

İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılmasına yönelik referandum sonuçları 
ekonomik ve politik sonuçları bakımından şok etkisi yaratmıştır. İngiliz 
vatandaşları Avrupa Birliği ile uzun dönemli ilişkisini 23 Haziran 2016 tarihinde 
kesme kararı almıştır. Oylama sonuçları İngiltere ekonomisinin geleceğine 
yönelik belirsizliğin büyümesine neden olmuştur. Sonuçların açıklanmasından 
sonra pound Başbakan David Cameron’un başbakanlıktan istifa ettiği 1985 yılın-
dan beri görülen en düşük seviyesine gerilemiştir. İngiltere Başbakanı Theresa 

                                                           
* Yrd. Doç. Dr., Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İstanbul 
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May (Foster, 2017) Lizbon Antlaşmasının 50. Maddesi olarak bilinen ve herhangi 
bir AB üyesinin kendi anayasasından doğan gereklilikler nedeniyle üyelikten 
ayrılmasına karar vermesi halinde rehber teşkil eden maddeyi (The Lisbon 
Treaty, 2017) işaret ederek “Bu tarihi bir an ve bunun geri dönüşü olmayabilir 
demiştir”. İngiltere Mart 2019 sonu itibariyle ayrılmayı takvimlendirmiştir. İngil-
tere Avrupa tek pazarından ayrılarak göçmenler konusunda tekrar kontrolü ele 
geçirmeyi ve AB hukukunun üstünlüğünü sonlandırmayı planlamaktadır. AB 
Başbakanı bu noktada “Cesur” bir serbest ticaret antlaşması önererek, İngil-
tere’nin gümrük birliğinin mevcut uygulamasının dışına çıkılmasını beklediğini 
önermiştir. 

Bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimleri dolayısıyla 
küresel piyasalarda yaşanan hareketlenme analistler tarafından uzun sureli 
etkileri bakımından Haziran 2016’daki Brexit oylamasından daha ciddi sonuçları 
olacak bir olay seklinde tanımlanmıştır. Wall Street, İngiltere FTSE 100 endeksi 
altüst olmuş ve İngiltere’nin AB oylamasından sonra görülen en ciddi tepkiyi ver-
miştir (Rodionova, 2017). Bununla birlikte, özellikle Meksika Peso’su seçimlerin 
açıklandığı gece boyunca dolar karşısında % 10’dan fazla değer kaybederek tüm 
zamanların rekorunu kırmıştır.  

Söz konusu politik olayların finansal rasyolar üzerindeki etkileri volatilite 
değişimleri ile ölçümlenmeye çalışılmakta, Chicago Opsiyon Borsası Volatilite İn-
dex (Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatility Index (VIX-CBOE) gibi 
S&P 500 geniş tabanlı Opsiyon endeksleri kullanılarak piyasada oluşan 30 
günlük volatilite hesaplanmaya çalışılmaktadır. Geleceğe dönük olarak bir bakış 
sağlaması bakımından hesaplanan volatiliteler, alış ve satışlar kullanılarak 
hesaplanmakta ve büyük ölçüde “piyasa riski” şeklinde ölçümlenmekte ve 
“yatırımcıların korku miktarı” olarakta ifade edilmektedir.  

2. Literatür Taraması 

Brexit sürecinin USD/GBP döviz kurları üzerindeki değer düşüklüğü etkilerini 
araştırmak üzere Plakandaras vd. (2016) tarafından yapılan çalışmada, İngil-
tere’deki referandum sürecinin neden olduğu ekonomik belirsizlik, Ekonomik ve 
Politik Belirsizlik Endeksi aracılığıyla ve gazetelerde Brexit konusunda yer alan 
makalelerin etkileri ile ölçümlenmeye çalışılmıştır. Linear ve Linear Olmayan 
modeller aracılığıyla, günlük ve aylık frekans değerleri kullanılarak, örneklem 
dışı tahminleme uygulamaları temelinde döviz kurlarının seyrine bağlı olarak en 
güçlü bağlılık gösteren örneklemler seçilmiş ve elde edilen deneysel bulgular dö-
viz kurlarının seyrinin tahminlenmesinde belirsizlik endeksinin kullanılmasının 
doğru sonuçlar verdiğini göstermiştir. 

İngiltere’de AB referandumu sonrasında Ekonomik ve Politik Belirsizlik En-
deksi’nin (EPU) rekor yüksek seviyelere ulaşması ile en gözle görülür etki İngiliz 
Poundunun düşüşü konusunda yaşanmış, USD/GBP döviz kuru 24 Haziran 2016 
tarihinde % 11’den fazla değer kaybetmiştir. Yine referandum sonrası donemde 
FTSE 100 endeksi yükselmiş, IMF ve İngiltere’nin en iyi ekonomistlerinin tah-
minlerinde Brexit’in gelecekteki GDP büyüme oranı üzerinde negatif etkilerinin 
görüleceği tahmin edilmiştir. İngiltere Hükûmetine göre ise Brexit’in 2019-2020 
bütçesinde dengesizlik yaratacağı söylenmiştir. Gelecekteki UK-AB ilişkisine 
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yönelik olarak en mümkün senaryonun ise “zor Brexit” olduğu söylenmektedir 
(Wielechowski  ve Czech, 2016). 

Adesina (2017) tarafından yapılan çalışmada, Brexit oylamasının yarattığı 
yapısal kırılmanın basit GARCH modeli ile şeklindeki volatilite dinamiği ile 
ölçümlenmesinin, yapısal kırılma modeli eklemlenmiş GARCH modelli bir yapısal 
kırılma performansı olmaksızın ilişkisiz olabileceğini göstermiştir. Elde edilen 
bulgular, volatilite dinamiklerinin modellenmesinde Brexit oylaması kaynaklı 
yapısal kırılmanın anlaşılması konusunda önemli uygulamalar olduğu ve 
gelecekte finansal sisteme yönelik olarak Brexit oylamasından kaynaklanan vol-
atilite şoklarına uygulanması bakımından yeterince esnek ve uygun olduğu be-
lirtilmiştir.   

Sita (2017) tarafından yapılan çalışmada, döviz kuru ve piyasalarda aşırı artan 
volatiliteye karşı yatırımcıların ekstrem bir gün olarak tepkisi araştırılmıştır. 
Hipotezde rasyonel yatırımcıların  (merkeziyetçiler) her biri duygusal kişiliklere 
(solcular) veya aşırı tutuculara (sağcılar) dönüşmüşler ve bir çeşit U dönüşü ile 
bir günde yaşanan ekstrem olay neticesinde (kartlarını yeniden karmış) port-
föylerini yeniden düzenlemişlerdir. Çalışmada 24 Haziran 2016 tarihi ekstrem 
bir gün olarak ele alınmış, İngiliz Brexit’ine karşı tepkiler bütün dünyadan 
gelmiştir. Sermaye piyasaları karmaşık bir duruma gelmiş ve İngiliz politik ku-
ruluşlarına karşı yatırımcıların hassasiyetleri özellikle 24 Haziran 2016 günü 
hem FTSE hem de pound temelinde yüksek olmuştur. Tarifi güç olan bu hassas-
iyet durumu piyasaların durumuna karşı hisse senetleri, döviz kurları ve aşırı 
artan volatilite hassasiyeti şeklinde ölçümlenmiştir. Piyasadaki volatilite 
karşısında gerileyen hisse volatilitesi ve döviz kuru volatilitesi ile portföy 
kompozisyonlarındaki U şeklindeki dönüşler temelli aşırı volatilite destekli tah-
minler açığa çıkmıştır. U şekilli döngü, rasyonel yatırımcıların daha büyük hisse 
senetleri ve batmadan yüzebilen küçük hisse senetlerine kaydığını göstermiştir.  

Goodell ve Vähämaa (2013) tarafından yapılan çalışmadan elde edilen bulgular 
ise Amerikan Başkanlık Seçimleri sürecinde yaşanan politik belirsizliğin hisse se-
netleri piyasasındaki volatiliteyi etkilediğini göstermiştir. Özellikle de sonuç iti-
bariyle kazanma ihtimali dağılımındaki pozitif değişimlerin S&P 500 endeksi vol-
atilitesini arttırdığı gözlemlenmiştir. Uygulanan volatilite ve kazanan başkan 
adayı arasındaki seçim olasılığı ilişkisinin, genel seçim belirsizliğindeki değişi-
min kontrol edilmesinden hemen sonra pozitife döndüğü kaydedilmiştir. Politik 
belirsizlik hipotezine ilişkin bu bulgular, özellikle seçimi kazanan bir başkan 
adayının, belirli bilgilere dayalı olasılık dağılımları bakımından, gelecekteki olası 
makro ekonomi politikası hakkında yaydığı bilgiler ile desteklenmiştir. Bu 
nedenle, Birleşik Devletler başkanlık seçimi sürecinin doğurduğu yatırımcı ba-
zındaki piyasa endişesi ve bunların beklentilerinin revizesi bakımından ekonomi 
politikasındaki değişimler ile söz konusu çalışmadan elde edilen sonuçlar tutarlı 
bulunmuştur. Genel olarak, hisse senetleri ve kamu politikası ile finansal 
piyasalardaki politik belirsizliğin potansiyel rolü arasındaki etkileşim, 
çalışmadan elde edilen önemli deneysel yeni bilgiler ile de desteklenmiştir.  
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3. Metodoloji 

A. Birim Kök ve Eşbütünleşme Testi 

Zaman serileri şeklinde derlenen veri setinin analiz edilmesinde, VAR analizi ve 
eşbütünleşme testi yapılarak, GBP/USD Döviz Kuru, USD/TRY Döviz Kuru, CBOE 
Volatilite Endeksi ve FTSE 100 VIX Endeksi arasındaki uzun dönemli ilişki 
araştırılmıştır.  

Öncelikle veri setinin durağan (stationary) olup olmadığı Genişletilmiş Dickey-
Fuller (Augmented Dickey-Fuller (ADF)) (Dickey ve Fuller, 1981) birim kök testi 
aracılığıyla sınanmış ve sahte regresyon probleminin önüne geçilmiştir. Verilerin 
durağan olduğu anlaşıldıktan sonra, uygun gecikme uzunluğu VAR gecikme uz-
unluğu seçim kriterlerine uygun olarak belirlenmiş, ardından Johansen 
Eşbütünleşme testi (Johansen ve Juselius, 1990) yapılarak veriler arasındaki 
uzun dönemli ilişki ortaya konmuştur. Trace ve Özdeğer (Eigenvalue) testleri ile 
en uygun regresyon denklemleri seçilmiş, hata düzeltme modeli (Vector Error 
Correction Estimates) yoluyla ise değerdeki bozulmanın miktarı ve uzun dö-
nemde dengeye gelecek kısmı EViews 8.0 programı aracılığıyla tespit edilmiştir. 

ADF Testi “t-istatistiği” ile ρ’nin anlam derecesi aşağıdaki genel formül ile tahmin 
edilmiştir;  

                                                        (1)  

 

Otokorelasyon gözlemlenen seriler için alternatif ADF modeli ise aşağıdaki 
formül aracılığıyla hesaplanmıştır;  

  

Boş hipotez (H0)       olarak ifade edildiğinde,       

 

olmaktadır. Genişletilmesi  ise test istatistiğinin belirti vermeyen 
(asimptomatik) dağılımını etkilemeyecektir. Değişkenlerin birinci farkının 

alınması durumunda da  test doğru sonuç vermektedir. Boş hipotez du-

rumunda ise sınırlı bir örnek negatif etki altına alınmış olacak,  devre dışı 

kalmaksızın,  karşısında  konusunda 
karar verebilmek için sadece tek yönlü bir test gerekli olmaktadır. Bu durum 
modelde birtakım sınırlamalara neden olmakta, bu durumda gözlemlenen du-
rağan olmayan serilerin açıklanması için ise alternatif bir hipoteze ihtiyaç duy-
ulmakta, önem derecesinin pozitif olması durumunda ise alternatif hipotezin 
değerlendirmeye alınması anlamsızlaşmaktadır (Sjö, 2008). 

 (2) 
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B. Granger Nedensellik Testi 

Değişkenler arası ilişkinin yönünü belirlemek üzere Granger nedensellik testi 
yapılmıştır. Granger testinin iki versiyonu olan standart Granger nedensellik 
testi ve Granger nedensellik testinin Hsiao versiyonu değişkenler arası eşitlik 
ilişkisi bulunmaması halinde, VECM yaklaşımı ise değişkenler arasında 
eşbütünleşme ilişkisi bulunması halinde uygulanmaktadır. Granger nedenselliği 
VAR çerçevesinde şu şekilde yazılabilir;   

    

αi  sabit terim, m gecikme uzunluğu, εit   hata terimi olup, serinin sıfır ortalama 
ve sinirli kovaryans matrisi ile korelasyon içermediği varsayılmıştır. x’ten y’ye 
olan nedenselliği test etmek üzere, boş hipotez (H01) şu şekilde; δ1j=0 (j=1, 
2,...,m), alternatif hipotez ise en az biri anlamlı ve sıfırdan farklı olmak üzere, şu 
şekilde ifade edilmektedir; δ1j (j=1, 2,...m) Benzer şekilde, H02  ile y’den x’e doğru 
olan nedensellik için δ2j=0 (j=1, 2...m) karşısında δ2j ’nin en az birisinin sıfır ol-

maması gerekmektedir (Alagidede, Panagiotidis ve Zhang, 2010). 

4. Veriler 

Araştırmada   28 Ağustos 2012 ile 07 Nisan 2017 tarihleri arasındaki, 
GBP/USD Tarihsel Verileri, USD/TRY Tarihsel Verileri, CBOE Volatilite Endeksi 
Tarihsel Verileri ve  FTSE 100 VIX Tarihsel Verileri kullanılmıştır. Söz konusu 
verilerin tanımları, kısaltmaları ile birlikte Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1: Modelde Kullanılan Veriler ve Semboller. 

Verinin Adı ve Açıklaması Kısaltması 

GBP/USD Tarihsel Verileri GBP/USD 

USD/TRY Tarihsel Verileri USD/TRY 

CBOE Volatilite Endeksi Tarihsel Verileri CBOE 

FTSE 100 VIX Tarihsel Verileri FTSE100VIX 

Analizi yapılan dönem itibariyle verilerin dağılım grafiği Şekil 1-4’te 
sunulmuştur. İngiliz Paund’unun Dolar karşısında 2014 Nisan ayından itibaren 
değer kaybettiği ve değer kaybının Mart 2015 tarihine kadar sürdüğü, Temmuz 
2015’ten itibaren ise söz konusu değer kazancının tekrar değer kaybına dö-
nüştüğü ve özellikle de Brexit oylamasının yaşandığı 23 Haziran 2016 tarihinden 
(1,49) 27 Haziran 2016 tarihine kadar (1,32) Amerikan Doları karşısında yak-
laşık %13 değer kaybettiği görülmüştür (Bkz. Şekil 1).   

(3) 

 

(4) 
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Şekil 1. GBP/USD Tarihsel Verileri. 

 

Amerikan Doları bazında Türk Lirası’nın değer kaybı 2012 yılından itibaren kad-
emeli olarak artmış ve Aralık 2016 yılında zirve noktasına ulaşmıştır. 29 Ağustos 
2012 tarihinde 1,82 seviyesinde olan döviz kuru, 27 Ocak 2017 tarihinde 3,88 
seviyesine ulaşmış ve TL’nin USD bazında değer kaybı ise son beş yılda yaklaşık 
%113 seviyesine ulaşmıştır (Bkz. Şekil 2). 

Şekil 2. USD/TRY Tarihsel Verileri. 

 

Şekil 3.  CBOE Volatilite Endeksi Tarihsel Verileri. 

 

 

 

 

 

 

 

24 Ağustos 2015 (40,7) 

 

 

 

 

 

04 Kasım 2016 (22,5) 
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CBOE (Chicago Opsiyon Borsası) Volatilite Endeksi verileri 24 Ağustos 2015 ta-
rihinde Asya piyasalarında yaşanan olaylar neticesinde ve 04 Kasım 2016 tari-
hinde ise Amerika’daki başkanlık seçimleri dolayısıyla yaklaşık %55 
yükselmiştir (Bkz. Şekil 3), Brexit oylaması öncesinde de benzer şekilde FTSE 
100 VIX Endeksi  A.B.D. Dolarının da benzer şekilde 2013 yılı birinci çeyreğinden 
itibaren aynı yükseliş trendine girdiği ve halen bu trendi sürdürdüğü 
gözlemlenmiştir (Bkz. Şekil 4). 

Şekil 4. FTSE 100 VIX Tarihsel Verileri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Analiz ve Sonuçlar 

Öncelikle serilerin durağanlık durumunun analizi Dickey Fuller (Augmented 
Dickey Fuller-ADF) test seviye değerleri ile yapılmış, regresyon eşitliğine dış 
kökenli sabit (intercept) değer ve trend ilave edilmemiştir.  

ADF birim kök testinin hipotezleri aşağıdaki gibidir; 

H0 : Seride Birim Kök Sorunu Vardır 

H1 : Seride Birim Kök Sorunu Yoktur  

Sonuçlar incelendiğinde serilen test seviye değerlerinde durağan olmadığı 
(P>0.05 (H0 Kabul, H1 Red, Durağan Değil) görülmüştür. Serileri durağan hale 
getirmek için birinci farkları alınmış ve dış kökenli sabit (intercept) değer ile 
trend ilave edilmemiş, gecikme uzunluğu Schwartz Bilgi Kriterine göre otomatik 
olarak seçilmiştir. Yapılan birim kök sınaması sonucunda birinci farkları ile du-
rağan hale gelen değişkenlere ait değerler Tablo 1’de sunulmuştur. Söz konusu 
tablolar incelendiğinde, P Olasılık Değerlerinin 0.05’ten küçük olması (P<0.05 
(H0 Red, H1 Kabul, Durağan) ayrıca ADF test istatistiği kritik değerlerinin %1, 
%5 ve %10 değerleri için t-istatistiği değerinden küçük olması nedeniyle, ADF 
birim kök testi sonucunda serilerin durağan olduğu görülmüştür (Bkz. Tablo 2). 

16 Haziran 

2016 (32,5) 

 

 

 

 

 

20 Nisan 

2016 (13,9) 
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Tablo 2: Augmented Dickey-Fuller Durağanlık Durumu Testi Sonuçları. 

 

FARKCBOE FARKFTSE100VIX FARKGBP_USD FARKUSD_TRY 

t-İstatistiği  
P  
Olasılık  
Değeri* 

t-İstatistiği 
P  
Olasılık  
Değeri* 

t-İstatistiği 
P  
Olasılık  
Değeri* 

t-İstatistiği 
P  
Olasılık  
Değeri* 

Augmented Dickey-Fuller  
test istatistik değerleri 

-34,35596 0.0000 -37,54465 0.0000 -33,8923 0.0000 -33,54769 0.0000 

Test kritik  
değerleri: 

1% seviye 
-2,566978 

 
-2,566978 

 
-2,566978 

 
-2,566978 

 

5% seviye 
-1,941099 

 
-1,941099 

 
-1,941099 

 
-1,941099 

 

10% seviye 
-1,616514 

 
-1,616514 

 
-1,616514 

 
-1,616514 

 

Durağanlık sınamasından sonra VAR modeli kurularak, analiz için uygun 
gecikme uzunluğunun bulunması gerekmektedir. Bu nedenle, LR: ardışık 
düzeltilmiş LR test istatistiği (sequential modified LR test statistic (each test at 
5% level)), FPE: Son tahmin hata kriteri (Final prediction error) ile Akaike (AIC), 
Schwarz (SC), ve Hannan-Quinn (HQ) bilgi kriterlerine bakılarak en uygun 
gecikme uzunluğunun 2 olduğu (*) tespit edilmiştir (Bkz. Tablo 3).  

Tablo 3. VAR Analizi Gecikme Uzunluğu Seçim Kriterleri. 

 

Gecikme uzunluğunun tespitinden sonra eşbütünleşme (cointegration) testinin 
yapılabilmesi için veriler arasında eşbütünleşme olan modelin türünün belirlen-
mesi  ve seçilen model türü ile eşbütünleşme testinin yapılmasına ihtiyaç duy-
ulmaktadır. Maksimum olasılık teorisi, sistematik olarak, stokastik değişkenlerin 
potansiyel olarak eşbütünleşik olduklarını varsayarak birinci türevi ile 
bütünleşmekte (veya l( I)) ve bu data üretim sureci bir bitirici Gaussian vektör 
otoregresyon modeli  / veya bazı belirleyici elementler de içeren bir VAR(/) 
modeli olmaktadır. Eğer Z 1( 1) değişkenlerinin çok boyutlu dikey bir vektörü 
anlamına gelirse, VAR modeli aşağıdaki gibi oluşturulabilmektedir (Mackinnon, 
Haug ve Michelis, 1999); 

(L)Zt, -  - t)  = et     
 (3) 

Gecikme (Lag) LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  3003.085 NA   6.27e-08 -5,234006 -5,2164 -5,227359 

1  3120.870  234.5413  5.25e-08 -5,41164  -5.323612* -5,378405 

2  3152.350  62.46536   5.11e-08*  -5.438656* -5,280204  -5.378833* 

3  3167.915   30.77772*  5.11e-08 -5,437897 -5,209023 -5,351486 

       
 * Seçim kriterlerine göre en uygun gecikme uzunluğunu belirtmektedir 

 LR:  ardışık düzeltilmiş LR test istatistiği (her bir test 5% seviyesinde)   
 FPE:  Son tahmin hata kriteri     
 AIC: Akaike bilgi kriteri     

 SC: Schwarz bilgi kriteri     
 HQ: Hannan-Quinn bilgi kriteri    
Dahili Değişkenler : FARKCBOE FARKFTSE100VIX FARKGBP_USD FARKUSD_TRY  
Harici Değişkenler : C Dahil Edilen Gözlem Sayısı: 1146 
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Mackinnon, Haug ve Michelis (1999)’un seçim kriterlerine göre yanında yıldız 
olan * ve en düşük bilgi kriterine sahip model eşbütünleşme modeli olarak 
seçilmelidir. Bu durumda Tablo 4 incelendiğinde (3) no.lu modelin (Linear, En-
gelleyici, Trendsiz) altında bulunan Akaike bilgi kriterinin (-5.409974*) Schwarz 
kriterinden (Schwarz = -5.126639*) daha düşük bir değere sahip olması nedeni-
yle (Bkz. Tablo 4) eşbütünleşme testinin tamamlanması için Model 3 seçilmiştir.   

Tablo 4. VAR Analizi Gecikme Uzunluğu Seçim Kriterleri. 

 
Data Trend: Hiçbiri  Hiçbiri Lineer Lineer Quadratic 

Test Tipi Engelleyici Yok Engelleyici Engelleyici Engelleyici Engelleyici 

 Trendsiz Trendsiz Trendsiz Trend Trend 

Trace İstatistiği 4 4 4 4 4 

Max-Eig İstatis-
tiği 

4 4 4 4 4 

      

Akaike Bilgi Kriteri Derecelendirme (satırlar) ve Model (sütunlar) 

4 -5,40833 -5,409974  -5.409974* -5,40608 -5,40608 

 Schwarz Bilgi Kriteri Derecelendirme (satırlar) ve Model (sütunlar) 

4 -5.126639* -5,110677 -5,110677 -5,089178 -5,089178 

      

 * MacKinnon-Haug-Michelis (1999) temelinde kritik değerler  

Eşbütünleşme testinin sonuçları incelendiğinde (Tablo 5 ve Tablo 6) söz konusu 
eşitlikler için P Olasılık Değeri < 0.05 olduğu için (H0:Red) eşbütünleşmenin 
(coentegrasyon) olduğu ve eşbütünleşme denkleminin kurulabileceği anlamına 
gelmektedir. Bu nedenle, söz konusu verilerin uzun dönemde dengeye geldiği ve 
arasında ilişki olduğu söylenebilir. Uzun dönemde dengeye gelen değişkenlerde, 
değişkenlerin farklarının alınması nedeniyle yaşanabilecek değer kayıplarını 
önlemek maksadıyla Hata Düzeltme Modeli (Vector Error Correction Model – 
VECM) kurularak, verilerde yaşanabilecek uzun dönemli değer kayıplarının 
önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Böylece değişkenlerde uzun dönemli dengede 
yaşanacak sapmanın miktarı da belirlenmiş olacaktır. Verilerin arasındaki uzun 
dönemli ilişki söz konusu verilerin uzun dönemde eşbütünleşik olmasından 
kaynaklanmaktadır.  

Hata Düzeltme Modeli (Vector Error Correction Model – VECM) aşağıdaki gibi 
gösterilebilir. Uzun dönemdeki denge değerine yakınlaşmaya zorlayan hata 

düzeltme parametresi modelde ile gösterilmiştir. Bu parametrenin istatis-
tiksel olarak anlamlı olması halinde dengeden sapmanın söz konusu olduğu 
söylenebilir (Kıran, 2014). 
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 (4) 

Tablo 5. Sınırlandırılmamış Eşbütünleşme Sıralama Testi (İz İstatistik Değeri-
Trace). 

Gecikme Uzunluğu (birinci fark): 1 2 

H0: Eşbütünleşme Yoktur 
H1: Eşbütünleşme Vardır 

Özdeğer 
İz İstatistik  
Değeri 

0.05  
Kritik Değer 

P Olasılık  
Değeri** 

Sonuç  

H0 : r=0 *  0.375140  1588.366  47.85613  1.0000 Eşbütünleşme Yoktur 

H0 : r1 *  0.281404  1049.485  29.79707  1.0000 Eşbütünleşme Yoktur 

H0 : r2 *  0.262783  670.7823  15.49471  0.0001 
Eşbütünleşme Vardır 

H0 : r3 *  0.244557  321.3972  3.841466  0.0000 
Eşbütünleşme Vardır 

 Max-eigenvalue testi eşitliklerde 0.05 seviyesinde 2 adet eşbütünleşmenin olduğunu göstermektedir  

 * 0.05 seviyesinde H0 hipotezinin reddedildiğini göstermektedir 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) P Olasılık Değerleri  

Tablo 6. Sınırlandırılmamış Eşbütünleşme Sıralama Testi (Maximum Eigen-
value). 

Gecikme Uzunluğu (birinci fark): 1 2 

H0: Eşbütünleşme Yoktur 
H1: Eşbütünleşme Vardır 

Özdeğer 
Max-Eigen  
İz İstatistik 
Değeri 

0.05 
Kritik Değer 

P Olasılık 
Değeri** 

Sonuç 

H0 : r=0 * 
 0.375140  538.8808  27.58434  0.0001 

Eşbütünleşme 
Vardır 

H0 : r1 * 
 0.281404  378.7028  21.13162  0.0001 

Eşbütünleşme 
Vardır 

H0 : r2 * 
 0.262783  349.3851  14.26460  0.0001 

Eşbütünleşme 
Vardır 

H0 : r3 * 
 0.244557  321.3972  3.841466  0.0000 

Eşbütünleşme 
Vardır 

 Max-eigenvalue testi eşitliklerde 0.05 seviyesinde 4 adet eşbütünleşmenin olduğunu göstermektedir  
 * 0.05 seviyesinde H0 hipotezinin reddedildiğini göstermektedir 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) P Olasılık Değerleri  

İz istatistik değeri (Tablo 5) ve Maximum Eigenvalue değerlerinin (Tablo 6) her 
ikisi içinde eşbütünleşmenin sağlandığı görülmektedir. Regresyon denklemine 
eklenen hata terimlerinin düzey değerlerinde durağan olması istendiğinden, 
hata terimlerinin durağanlık sınaması yapılmış ve P Olasılık Değeri 0.05’ten 
küçük olduğu için H0 hipotezi reddedilmiş ve H1 hipotezi kabul edilmiş yani hata 
terimlerinin durağan olduğu ve verilerin Engle Granger Eşbütünleşme Testi 
(Cointegration) ile eşbütünleşik olduğu görülmüştür (Tablo 11-12).  

H0: Hata terimleri birim kök içerir ve durağan değildir 

H1: Hata terimleri birim kök içermez ve durağandır 
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Tablo 11. Hata Terimlerinin Augmented Dickey-Fuller (ADF) Testi Durağanlık 
Sınaması  Sonuçları (RESID_CBOE_FTSE_GBPUSD). 

 t-İstatistiği P Olasılık Değeri* 

Augmented Dickey-Fuller test istatistiği -33,88619 0.0000 

Test kritik değerleri: 1% seviye -2,566978 
 

 5% seviye -1,941099 
 

 10% seviye -1,616514 
 

Tablo 12. Hata Terimlerinin Augmented Dickey-Fuller (ADF) Testi Durağanlık 
Sınaması  Sonuçları (RESID_USDTRY_FTSE_CBOE). 

 t-İstatistiği P Olasılık Değeri* 

Augmented Dickey-Fuller test istatistiği -33,63162  0.0000 

Test kritik değerleri: 1% seviye -2,566978 
 

 5% seviye -1,941099 
 

 10% seviye -1,616514 
 

Durağan değişkenler ve yine durağan olan hata düzeltme teriminin bir gecikmeli 
hali ile oluşturulan regresyon denklemi incelendiğinde (Tablo 13) modelde 
GBP/USD bağımlı değişkenini açıklamada CBOE ve USD/TRY bağımsız değişken-
lerinin P Olasılık değerlerinin 0.05’ten küçük olması, FTSE 100 VIX bağımsız 
değişkeninin P Olasılık değerlerinin ise 0.05’ten büyük olması ancak hata terim-
lerinin katsayısının -1 ile 0 arasında olmaması nedeniyle modelin anlamlı olma-
dığı görülmüştür. USD/TRY bağımlı değişkenini açıklamada ise (Tablo 14) CBOE, 
FTSE 100 VIX ve GBP/USD bağımsız değişkenlerinin P Olasılık değerlerinin 
0.05’ten küçük olması ancak hata terimlerinin katsayısının -1 ile 0 arasında ol-
maması nedeniyle modelin anlamlı olmadığı ve modelde bir birimlik sapmanın 
% kaçının bir sonraki dönemde düzeldiğini açıklamada yeterli olmadığı görül-
müştür.  

Tablo 13. Hata Düzeltme Modeli (VECM) Katsayısı Eklenmiş Regresyon 
Denkleminin Sonuçları (GBP/USD Bağımlı Değişken). 

Bağımlı Değişken: D(FARKGBP_USD) 

Bağımsız 
Değişken 

Katsayı Standart Hata t-İstatistiği P Olasılık Değeri Sonuç 

D(FARKCBOE) -0,000359 0,00014 -2,565312 0,0104 Anlamlı 

D(FARKFTSE100VIX) 1.77E-05 0,000133 0,132781 0,8944 Anlamlı Değil 

D(FARKUSD_TRY) -0,117339 0,008778 -13,36772 0,0000 Anlamlı 

HATATERIMLERI(-1) -0,992622 0,029588 -33,54762 0,0000 Anlamlı 

C -3.01E-06 0,000243 -0,012385 0,9901 Anlamlı Değil 
      

R-Kare 0,542385 
    

Prob(F-İstatistiği) 0,000000 
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Tablo 14. Hata Düzeltme Modeli (VECM) Katsayısı Eklenmiş Regresyon 
Denkleminin Sonuçları (USD/TRY Bağımlı Değişken). 

Bağımlı Değişken: D(FARKUSD_TRY) 

Bağımsız 
Değişken 

Katsayı Standart Hata t-İstatistiği P Olasılık Değeri Sonuç 

D(FARKGBP_USD) -1,152234 0,086195 -13,36772 0,0000 Anlamlı 

D(FARKFTSE100VIX) 0,001376 0,000416 3,308875 0,0010 Anlamlı 

D(FARKCBOE) 0,002106 0,000435 4,835872 0,0000 Anlamlı 

HATATERIMLERI(-1) -1,096187 0,126533 -8,66328 0,0000 Anlamlı 

C 3.33E-06 0,000761 0,004379 0,9965 Anlamlı Değil 

      

R-Kare 0,190944 
    

Prob(F-İstatistiği) 0,000000 
    

Arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu Johansen eşbütünleşme testi ile görülen 
değişkenlere VAR analizi ile birlikte Granger (Wald) nedensellik testi uygula-
narak, değişkenler arasında nedensel bir ilişkinin olup olmadığı sınanmıştır. 
Bunun için öncelikle değişkenler ile VAR analizi oluşturulmuş, analizde gecikme 
uzunluğu olarak daha önce Johansen testinde de kullanılan (2) gecikme uzunluğu 
(lag length) kullanılmıştır.     

Granger nedensellik testi (Wald) sonuçları Tablo 15’te gösterilmiştir. Dört ayrı 
model ile değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi test edilmiş, birinci modelde 
bağımlı değişken olarak GBP/USD, ikinci modelde bağımlı değişken olarak CBOE, 
üçüncü modelde bağımlı değişken olarak FTSE 100 VIX ve dördüncü modelde 
bağımlı değişken olarak ise USD/TRY alınmıştır. Granger nedensellik test istatis-
tiğine yönelik oluşturulan hipotezler aşağıda belirtilmiştir; 

H0: Bağımsız değişkenler bağımlı değişkenin nedeni değildir 

H1: Bağımsız değişkenler bağımlı değişkenin nedenidir 

Tablo 15. VAR Granger (Causality/Block Exogeneity Wald) Testi Sonuçları. 
MODEL 1  MODEL 2 
Bağımlı Değişken: FARKGBP_USD  Bağımlı Değişken: FARKCBOE 

Harici Değerler Ki-kare df 
P 
Olasılık 
Değeri  

 Harici Değerler Ki-kare df 
P 
Olasılık 
Değeri  

FARKCBOE  1.391759 2  0.4986  FARKGBP_USD  5.100938 2  0.0780 
FARKFTSE100VIX  9.681815 2  0.0079  FARKFTSE100VIX  0.753249 2  0.6862 
FARKUSD_TRY  0.185723 2  0.9113  FARKUSD_TRY  1.969129 2  0.3736 
Tümü  12.58402 6  0.0501  Tümü  9.591605 6  0.1429 
MODEL 3     MODEL 4    

Bağımlı Değişken: FARKFTSE100VIX  Bağımlı Değişken: FARKUSD_TRY 

Harici Değerler Ki-kare df 
P 
Olasılık 
Değeri  

 Harici Değerler Ki-kare df 
P 
Olasılık 
Değeri  

FARKGBP_USD  4.727655 2  0.0941  FARKGBP_USD  0.683398 2  0.7106 
FARKCBOE  171.0051 2  0.0000  FARKCBOE  2.371988 2  0.3054 
FARKUSD_TRY  0.068749 2  0.9662  FARKFTSE100VIX  0.775072 2  0.6787 
Tümü  185.6150 6  0.0000  Tümü  5.249839 6  0.5122 
Kapsadığı Dönem: 8/28/2012 07/04/2017  Dahil Edilen Gözlem Sayısı : 1147 
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Granger nedensellik testi sonuçları incelendiğinde (Bkz. Tablo 15); Model 1’de 
H0 alternatifin kabul edildiği (P>0,05), CBOE, FTSE 100 VIX ve USD/TRY’nin 
GBP/USD’deki değişimin nedeni olmadığı görülmüştür. Model 2’de benzer 
şekilde H0 alternatifin kabul edildiği (P>0,05), GBP/USD, FTSE 100 VIX ve 
USD/TRY’nin CBOE’deki değişimin nedeni olmadığı görülmüştür. Model 3’te 
FTSE 100 VIX bağımlı değişkeni için ise H0 alternatifin reddedildiği (P<0,05) 
yani GBP/USD, CBOE ve USD/TRY’nin değişimin nedeni olduğu görülmüştür. 
Model 4’te H0 alternatifin kabul edildiği (P>0,05), GBP/USD, CBOE ve FTSE 100 
VIX’in USD/TRY’deki değişimin nedeni olmadığı görülmüştür.  

Söz konusu değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisine bakıldıktan sonra, özel-
likle birbirinin nedeni olduğu görülen değişkenler için VAR analizi (2 gecikme 
ile) yapılarak, 10 dönemlik (gün), tepki standart hataları analitik (asymptotik) 
olacak şekilde ve etki durumu cholesky (dof adjusted) metodu ile oluşturulan 
etki-tepki çoklu grafikleri aracılığıyla, söz konusu etkinin yönü ve şiddeti 
hakkında öngörüde bulunmak mümkün olacaktır (Şekil 5). 
 

Şekil 5. Etki-Tepki Grafikleri. 
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Etki-tepki grafikleri bir anlamda artık değerlerdeki (residual) bir standart sap-
maya (şok etkisi), diğer değişkenin verdiği tepki ve bu tepkinin gerçekleşme za-
manı konusunda açıklayıcı bir veri sunmaktadır. Bu nedenle grafiklerin her iki 
yönden de (etki ve tepki) incelenmesi sonucunda, Model 3’te varlığı kanıtlanan, 
CBOE’den FTSE 100 VIX’e doğru olan nedenselliğin şiddeti tahmin edilmeye 
çalışılmıştır. Etki-tepki analizleri incelendiğinde, CBOE’de yaşanan bir standart 
sapmaya FTSE 100 VIX’in ilk üç işlem günü negatif tepki verdiği ve tepkinin dö-
rdüncü işlem gününde normale döndüğü gözlemlenmiştir.  

5.  Tartışma ve Sonuç   

Uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisini araştırmak üzere, GBP/USD Tarihsel Ver-
ileri, USD/TRY Tarihsel Verileri, CBOE Volatilite Endeksi Tarihsel Verileri ve 
FTSE 100 VIX Tarihsel Verileri arasında Engle Granger Eşbütünleşme Testi 
(Cointegration) ile yapılan analiz neticesinde verilerin uzun dönemde 
eşbütünleşik olduğu görülmüştür.  

Durağan değişkenler ve yine durağan olan hata düzeltme teriminin bir gecikmeli 
hali ile oluşturulan regresyon denklemi incelendiğinde (Tablo 13) modelde 
GBP/USD bağımlı değişkenini açıklamada CBOE ve USD/TRY bağımsız değişken-
lerinin anlamlı olmadığı, USD/TRY bağımlı değişkenini açıklamada ise (Tablo 14) 
CBOE, FTSE 100 VIX ve GBP/USD bağımsız değişkenlerinin anlamlı olmadığı ve 
modelde bir birimlik sapmanın % kaçının bir sonraki dönemde düzeldiğini 
açıklamada yeterli olmadığı görülmüştür.  

Teyit edilen bulgular paralelinde, değişkenler arasındaki nedensellik Granger 
nedensellik testi (Wald) ile sınanmış ve sadece (Model 3’te) FTSE 100 VIX 
bağımlı değişkeni için GBP/USD, CBOE ve USD/TRY’nin değişiminin nedeni 
olduğu görülmüştür.   

Etki-tepki grafikleri ile CBOE’den FTSE 100 VIX’e doğru olan kısa dönemli neden-
selliğin yönü ve şiddeti incelendiğinde ise (Model 3’te varlığı kanıtlanan) 
CBOE’de yaşanan bir standart sapmaya FTSE 100 VIX’in ilk üç işlem günü negatif 
tepki verdiği ve tepkinin dördüncü işlem gününde normale döndüğü 
gözlemlenmiştir (Bkz. Şekil 5). 

Analizin sonuçları itibariyle, Brexit oylaması ve ABD Başkanlık seçimleri gibi 
önemli olayların CBOE VIX ve FTSE 100 VIX gibi belirsizlik endekslerinde vola-
tiliteye yol açtığı ve GBP/USD ve USD/TRY gibi döviz kurlarındaki değişimlerde 
de bu etkinin görüldüğü ancak döviz kurundaki değişimleri açıklamada volatilite 
endekslerindeki değişimlerin tek başına yeterli olmadığı anlaşılmıştır. Sadece 
FTSE 100 VIX bağımlı değişkeni için GBP/USD, CBOE ve USD/TRY bağımsız 
değişkenlerinin, değişimi açıklamada neden olabileceği görülmüştür. 

Ayrıca volatilite endeksleri arasında, CBOE’den FTSE 100 VIX’e doğru olan kısa 
dönemli nedenselliğin yönü ve şiddeti incelendiğinde (Model 3’te varlığı 
kanıtlanan), Amerikan piyasalarında yaşanan volatilitenin, İngiliz piyasalarına 
göre daha baskın bir etkisinin olduğu ve özellikle ilk üç işlem gününde görülen 
negatif tepkinin dördüncü işlem gününde normale döndüğü gözlemlenmiştir.  
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Gelecekte yapılacak çalışmalarda, volatilite endeksleri ile güven endeksleri 
arasındaki ilişkinin incelenmesinin literatür açısından faydalı olacağı değer-
lendirilmektedir. 
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TÜRKİYE’DE TURİST SAYISININ BELİRLEYİCİLERİ 

Yrd. Doç. Dr. Halil Tunca* Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt† Doç. Dr. Filiz Yeşilyurt‡ 

 

ÖZET 

Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre turizm dünyada en hızlı büyüyen 
sektörlerden biridir. Ekonomi literatürüne göre turizmin üretim ve tüketim faali-
yetini eşanlı olarak içermekte ve bu nedenle dolaylı ve doğrudan etkilerin ortaya 
çıkmaktadır. Türkiye ise önemli turizm lokasyonlarından biridir. Bu nedenle bu 
sektörün potansiyel gelir imkânlarının arttırılması temel ekonomik hedeflerden 
biridir. Ancak turizm talebi çok sayıda faktörden etkilenmektedir ve bu nedenle 
de esnek bir yapıya sahiptir. Esnek talep yapısı, ülkeye giriş yapan yabancı turist 
sayısının dolayısıyla elde edilen turizm gelirlerinin yıldan yıla büyük dal-
galanmalar göstermesine neden olmaktadır. Bütün bunlara dayalı olarak bu 
çalışmada, Türkiye’nin İstatistik Bölge Sınıflandırması İBBS 2’ye dayalı olarak 
turizm talebinin temel belirleyicileri tahmin edilmiştir. Bu kapsamda yabancı ve 
yerli turizm talebi ayrı ayrı ele alınarak incelenmiş ve önemli farklılıklar tespit 
edilmiştir. Turizm sektöründe yaşanan fiyat değişimleri yabancı turist sayısı 
üzerinde anlamlı bir etki yaratmaz iken yerli turist sayısını anlamlı bir şekilde 
azalttığı görülmüştür. Bunun dışında ulaşılan bir diğer önemli sonuç ise Türkiye 
turizminin temel olarak deniz turizmine dayanmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Turizm, Türkiye, İBBS 2, Panel Veri 

ABSTRACT 

According the World Tourism Organization (UNWTO) tourism is one of the fast-
est growing sector in the World. Tourism includes production and consumption 
activities at the same time and this emerges indirect and direct effects in the eco-
nomic literature. Turkey is one of the important tourism locations. For this rea-
son, increasing the potential income opportunities of this sector is one of the eco-
nomic objectives to be achieved. However, tourism demand is influenced by a 
number of factors and therefore it has a flexible structure. Because of this struc-
ture the number of foreign visitors and the tourism income significantly fluctu-
ates over time. In this study, the main determinants of tourism demand is inves-
tigated based on Turkey's Statistical Region Classification, NUTS 2. For this pur-
pose, foreign and domestic tourism demand functions are estimated and signifi-
cant differences have been found. The results reveal that while the price changes 
in the tourism sector did not have a significant effect on the number of foreign 
tourists, the number of domestic tourists decreased significantly. Another im-
portant result is the fact that Turkey tourism is based on the sea tourism. 

Key Words: Tourism, Turkey, NUTS 2, Panel Data 
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1. GİRİŞ 

Türkiye’nin ekonomik gücünün önemli iticilerinden olan turizm sektörü 
ekonomi literatüründe bu alana olan ilgiyi arttırmıştır. Özellikle Türkiye gibi tur-
izm gelirlerinin milli gelire oranı yüksek olan bir ülkenin sektör olarak ekonomik 
etkilerinin de analiz edilmesi önemlidir. İleri geri bağlantıları itibariyle güçlü 
ilişkilere sahip turizm sektöründe turizm bölgelerindeki konaklama imkanların-
daki artış ile otel gelirindeki artış ve personele yapılan ödemelerdeki artış doğru-
dan etkileri oluştururken, turizm faaliyetinin yapıldığı birimlerin 
gerçekleştirdiği satın alımlar dolaylı etkileri, bu sektörden doğrudan veya dolaylı 
etkilenenlerin artan gelirle yaptıkları harcamalar uyarılmış etkileri oluşturur. 
Dolayısıyla ileri ve geri bağlantısı yüksek olan turizm sektörünün analizi bu 
çalışmanın temel motivasyonunu oluşturmuştur.  

Küreselleşme ile birlikte ulaşım imkanlarındaki artış, ulaşım maliyetlerinin 
düşmesi ile turizmin özellikle gelişmekte olan ülkelere olan gelir, istihdam 
etkisini artmıştır. Bu amaçla Eilat and Einav (2004)’ın da ileri sürdüğü gibi ülk-
eye ilgiyi en iyi yansıtacak değişkenin ziyaretçi sayısı olduğu hipotezinden yola 
çıkarak yerli ve yabancı turist sayılarının belirleyicileri incelenmiştir. Bu 
düşünceden hareketle bu çalışmada coğrafi bölgeye gelen turist sayılarının temel 
belirleyicileri bir başka deyişle turizm talebi tahmin edilmeye çalışılacaktır.  

Bu amaç doğrultusunda çalışma altı bölümden oluşmaktadır. İzleyen bölümde 
Türkiye’deki turizm sektörü ile ilgili çok temel bilgiler verildikten sonra üçüncü 
bölümde turizm sektörü ile ilgili var olan literatür incelenecektir. Dördüncü 
bölümde çalışmada kullanılan veri seti ve tahmin edilen model tanıtılacaktır. 
Beşinci bölümde elde edilen tahmin sonuçları tartışıldıktan sonra çalışma sonuç 
kısmıyla sona erecektir. 

2. TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜ 

Turizm sektörü bu özelliğinin yanı sıra Türkiye gibi yabancı fon kaynağına ih-
tiyaç duyan gelişmekte olan ülkeler için de ayrı bir öneme sahiptir. Ulusal tasar-
ruflarda sıkıntı yaşanan birçok ülke sürdürülebilir gelişme sürecinde ihtiyaç 
duyduğu yabancı fonlara turizm sektörü yardımı ile sahip olmaktadır. Türkiye’de 
yıllar itibariyle turizm sektöründeki gelişmeler Tablo 1’de yer almaktadır. 2000 
yıllarda Türkiye’de turizm sektörünün milli gelir içindeki payında istikrarlı bir 
yapı gözlenmemiş ve bu oran ortalama pay %4 olarak gerçekleşmiştir. Sektörün 
en yüksek paya sahip olduğu yıllar 2002, 2009 ve 2015 yıllarıdır. 2002-2009 
yılları arasında ve 2009-2014 arasında turizmin milli gelir içindeki payı düzenli 
bir azalış göstermiştir. Bu gelişmenin yanında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının 
yayınladığı istatistikler dönem içerisinde turizm gelirlerinde düzenli bir artışın 
gerçekleştiğini ifade etmekte, bu durumda turizm sektörünün büyüdüğünü fakat 
milli gelir içerisinde hak ettiği yere bir türlü ulaşamadığını gözlenmektedir. Tur-
izm gelirlerinin toplam ihracat gelirleri oranı ortalama olarak %23’lük bir paya 
sahiptir. Özellikle Turizm gelirlerinin dış ticaret açığını kapatmadaki rolü 2001 
ve 2009 kriz yıllarında oldukça önem kazanmıştı. 2001 ve 2002 yıllarında turizm 
gelirlerinin dış ticaret açığını kapatma payları sırasıyla %133 ve %98 iken 2009 
yılında ise bu oran %83’tür. Bu oranlar kriz dönemlerinde Türkiye ekonomisini 
ayakta tutan sektörün Turizm sektörü olduğunu işaret etmektedir.  
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Tablo 1: Turizm İstatistikleri 

Yıllar 
Turizm sektörünün Milli 
gelir içindeki payı (%) 

Turizm Gelirinin İhracat 
İçindeki Payı (%) 

Turizm Gelirinin Dış Ticaret 
Açığını Kapama Payı (%) 

2000 2,9 27,5 37,38 

2001 5,3 32,1 133,63 

2002 5,4 33,9 98,19 

2003 4,5 28,2 73,81 

2004 4,4 25,2 58,95 

2005 4,2 24,7 55,72 

2006 3,5 19,7 42,83 

2007 3,2 17,3 43,34 

2008 3,4 16,6 44,30 

2009 4,1 20,8 82,52 

2010 3,4 18,3 46,09 

2011 3,6 20,8 34,13 

2012 3,7 19,2 43,75 

2013 3,9 21,3 32,35 

2014 4,3 21,8 40,59 

2015 6,2 21,9 49.73 
Kaynak: TÜRSAB 

Turizm talebinin oldukça esnek bir yapıya sahip olması ve yaşanan sosyal ve 
ekonomik gelişmeler özellikle son yıllarda turizm gelirlerini oldukça 
etkilemiştir. Bu etkiler Şekil 1’de de ayrıntılarıyla görülmektedir. Şekil 1’de Tü-
rkiye’deki vatandaşların, yabancıların ve toplamın kişi başına ortalama turizm 
harcaması görülmektedir. Yaşanan ekonomik ve sosyal olaylar turizm sektörünü 
oldukça etkilemiş ve 2016 yılında turizm gelirlerinde %29.7’lik bir daralma 
görülmüştür. Bu gelişmelerin yanında ortalama toplam harcamalarda özellikle 
yabancıların yaptıkları ortalama harcamalarda düzenli bir artış trendi 
gözlemlemek mümkün değildir. Bu gelişmeyle beraber Türkiye’ye gelen yabancı 
turist sayısında düzenli bir yapının gözlenmesi fakat ortalama harcamanın art-
maması sektörün çözmesi gereken en temel sorunların başında gelmektedir. 

Şekil 1. Ortalama Turizm Harcaması 

 
Kaynak: TÜİK 
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Buradan hareketle Türkiye’de turizmi analiz etmek bu sektör için oluşturulacak 
doğru politikaları oluşturmada önemli olacaktır. 

3. LİTERATÜR 

Turizmin ekonomisi üzerine yapılan çalışmalarda turizmin ileri geri 
bağlantılarının diğer sektörlerinin çoğuna göre daha yüksek olduğu bulun-
muştur. (Bkz. Geloso vd.,2007)). Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (The World 
Trade and Tourism Council) 2017 yılı raporuna göre 2016 yılındaki turizm 
sektörünün dünya gelirindeki payı %10.2 ‘dir. Yine aynı rapora göre her 10 
kişiden 1’i turizm sektöründe istihdam edilmektedir. Bu verilerden hareketle de 
turizm ekonomi literatüründe daha çok ekonomik büyümeye katkısı yönünden 
incelenmiştir. Özelikle de küçük ekonomilerin büyümesinde en önemli sektörün 
turizm olduğu ile ilgili çalışmalar bu alana olan ilgiyi arttırmıştır (Bkz. Brau 
vd.,2007). Ayrıca turizm gelirlerinin artışının ödemeler dengesi üzerine ve 
bunun sonucu olarak ekonomik gelişme üzerine olumlu etkiler yarattığı ile ilgili 
bulgular bulunmaktadır. (Bkz. McKinnon, 1964) 

Türkiye ile ilgili baktığımızda ise daha çok turizm sektörünün Türkiye’nin 
ekonomik büyüme ilişkisi üzerinedir (Değer, 2006, Yavuz-Çil, 2006, Aslan, 2008, 
Bozgeyik ve Yoloğlu, 2015). Yapılan bu çalışmalarda daha çok nedensellik ilişkisi 
incelenmiştir. Bu çalışmalarda  nedenselliğin yönü hakkında tam bir fikir birliği 
bulunmamaktadır. Örneğin Kasman ve Kasman (2004), Bahar (2006), Çetintaş 
ve Bektaş (2008),  turizm gelirlerinden ekonomik büyümeye doğru bir nedensel-
lik olduğunu, Kızılgöl ve Erbaykal (2008), Kara vd. (2012), Kanca (2015)  
ekonomik büyümeden turizm gelirlerine doğru nedensellik ilişkisi bulmuşlardır. 
Çoban ve Özcan (2013), Türkiye’de ekonomik büyüme ile turizm gelirleri 
arasında kısa dönemde bir ilişki bulamazken uzun dönemde turizm gelirlerinden 
ekonomik büyümeye doğru anlamlı ve güçlü bir nedensellik ilişkisini tespit 
etmişlerdir. Erkan, Kara ve Harbalıoğlu (2013) 2005-2012 dönemi için yaptıkları 
nedensellik analizinde döviz kuru ile turizm gelirleri arasında bir ilişki tespit 
edememişler fakat turist sayısı ile gelir arasında çift taraflı bir ilişkiyi 
göstermişlerdir. Özcan (2015), 1995-2011 dönemi için turizm gelirlerinin temel 
belirleyicilerini araştırdığı çalışmasında Türkiye’ye en çok turist gönderen ilk 20 
ülke örneklemi incelemiştir. Çalışma sonuçları kişi başına GSYİH, turistik mal ve 
hizmetlerin fiyatı, döviz kuru ve politik istikrar gibi değişkenlerin turizm gelirine 
önemli katkıları olduğunu göstermektedir. Selim ve Çomuk (2016) ise 27 AB 
ülkesi ve Türkiye için yapılan çalışmalarında turizm gelirleri ile turist sayısı, tur-
izm harcaması, ihracat geliri, internet kullanıcısı sayısı ve Akdeniz’e komşuluk 
değişkenleri arasında pozitif ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Zortuk ve Bayrak 
(2013) ise 1991-2003 dönemi için turizm talebini inceleiştir. Çalışmada seçilmiş 
ülkelerin gelirleri, fiyat, ulaşım maliyetleri ve döviz kuru değişkenleri 
kullanılmıştır. Sonuçlar değişkenlerin durağan bir yapıya sahip olmadığını 
göstermiş ve bu yapının da deterministik olmayıp stokastik bir özelliğe sahip 
olduğu sonucuna varılmıştır.  

Türkiye için yapılmış bölgesel çalışmalardan biri olan Seçilmiş ve Sarı (2010), 
2007 yılı verileri yardımıyla temel bileşenler analizi kullanarak Türkiye’deki iller 
için turizmin gelişmiş sıralamasını yapmışlardır. Çalışma sonucu en popüler 
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illerin Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir ve Aydın olduğunu söylemektedir. Türkcan 
(2015), mekânsal model tahmin ettiği çalışmasında 81 il için turist sayısının be-
lirleyicilerini araştırmıştır. Çalışma sonucu bir kümelenmenin varlığına işaret et-
mekte ayrıca uçak seferi sayısı, yatak sayısı ve illerin denize kıyısı olmasının tur-
ist sayısını olumlu etkilediğini göstermektedir. Karacuka ve Çelik (2015), 2001-
2012 dönemi için İİBS-2 düzeyi ele alınarak bir mekânsal tahminleme yap-
mışlardır. Tahmin sonuçları mekânsal etkilerin varlığını göstermekle birlikte 
turist gönderen ülkelerin gelir seviyesi ile döviz kurunun önemli bir etkiye sahip 
olduğuna işaret etmektedir. Bunun dışında çalışma sonuçları Güneydoğu 
Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan terör olaylarının turizm talebi 
üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını da belirtmektedir. Akıncı ve Yılmaz 
(2015), 2002-2011 dönemi için ülke grupları arasında yaptıkları çalışmalarında 
uluslararası terörizmin, turizm talebi üzerinde negatif bir etki yarattığını fakat 
bu etkinin azgelişmiş ülkelerde daha güçlü olduğunu göstermişlerdir. 

4. VERİ SETİ ve MODEL 

4.1. Veri Seti 

Bu çalışmada İİBS-2 Bölge sınıflandırmasına dayalı olarak 26 istatistiki bölge ele 
alınmış ve 2010-2015 dönemine ait panel veri seti kullanılarak Türkiye’deki tur-
izm talebi tahmin edilmiştir. Çalışmada kullanılan yatak sayısı dışındaki bütün 
değişkenler TÜİK, Bölgesel İstatistikler veri tabanından elde edilmiştir. 
Tesislerin yatak kapasitesini temsil eden yatak sayısı değişkeni ise T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Turizm İstatistikleri veri tabanından elde edilmiştir.  

Yerli ve yabancı turizm talebinin ayrı ayrı belirlenmesi amacı ile iki farklı model 
tahmin edilmiştir. Her bir modelde turizm belgeli tesislere giriş kaydı yaptıran 
yerli turist sayısı ve yabancı turist sayısı bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. 
Bağımsız değişkenler olarak ise İİBS-2 bölgelerinde özellikle turizm sektörü ile 
ilgili alt sektörlerde yaşanan fiyat değişimlerini gösteren fiyat değişim oranları, 
istatistiki bölgelerdeki yatak sayısı, gayrisafi yurt içi hâsıla ve suç oranları 
bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenler 
toplu bir şekilde Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Ulaştırma, eğlence ve lokanta-otel ilgili sektörlerdeki fiyat değişim oranlarını 
göstermektedir ve bölgeye gelen hem yerli hem de yabancı turist sayısını azal-
tacağı beklenmektedir. Bunun yanında yatak değişkeni bölgenin sahip olduğu 
altyapı olanaklarını temsil etmekte ve yatak sayısının artması ile bölgeye gelen 
turist sayıları arasında aynı yönlü bir ilişki beklenmektedir. GSYİH değişkeni 
bölgelerin gelişmişlik göstergesi olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla yüksek 
GSYİH, bölgenin yerli ve yabancı turistlere sağladığı sosyal, beşeri ve ekonomik 
altyapının zenginliğini temsil etmekte ve bölgeye yönelen turist sayısını art-
tıracağı beklenmektedir. Suç değişkeni ise İİBS-2 bölgesindeki 10000 kişi başına 
düşen mala karşı işlenen suçları göstermektedir. Bu değişkenin yüksek değerler 
alması bölgenin, turistlere güvensiz bir ortam sunduğunu temsil etmektedir ve 
bu nedenle turist sayısı ile arasında negatif bir ilişki beklenmektedir. Kıyı kukla 
değişkeni bölgenin Akdeniz ve Ege Denizlerine kıyısı olup olmadığnıı 
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göstermektedir. Bu değişkenin pozitif bir işarete sahip olması turistlerin sıcak 
bölgelerdeki deniz turizmine ilgi gösterdiğini belirtmektedir. 

Tablo 2: Çalışmada kullanılan değişkenler ve tanımları 
  

Değişken Tanım Kaynak 
Beklenen  

işaretler 

Bağımlı 
değişken 

Turist  
tesislere giriş yapan yerli ve yabancı 
turist sayısı 

TÜİK   

B
a

ğ
ım

sı
z 

D
e

ğ
iş

k
e

n
le

r 

Ulastırma  fiyat endeksi değişim oranı 2003=100 TÜİK (-) 

Eglence  fiyat endeksi değişim oranı 2003=100 TÜİK (-) 

Lokanta-otel  fiyat endeksi değişim oranı 2003=100 TÜİK (-) 

Suç  10000 kişi başına düşen suç oranı TÜİK (-) 

GSYİH bölgenin reel gayrisafi yurt içi hasılası TÜİK (+) 

Yatak  
turizm işletme belgeli tesislerdeki yatak 
sayısı 

TÜİK (+) 

Kıyı  
bölgenin denize kıyısı olup olmamasını 
göstren kukal değişken 

TÜİK (+), (-) 

Çalışmada kullanılan değişkenlere ait tanımlayıcı istatistiklere ise Tablo-3’de yer 
verilmiştir. 

Tablo 3: Tanımlayıcı istatistikler 
 ORTALAMA STD.SAPMA MAX MIN 

Yabancı 801858 2182324 11954783 980 

Yerli  621829 641935 3398209 82316 

Ulastirma  7.52 3.34 12.84 -2.67 

Eglence  4.56 3.50 13.7 -7.4 

Lokotel  10.63 2.90 17.3 3.19 

Suç  10.22 5.17 24.14 2.33 

GSYİH  628229 885870 6105367 83558 

Yatak  28276 71274 403786 1088 

Yukarıdaki tablodan görüldüğü gibi yabancı turist sayısının ortalama değeri yak-
laşık olarak 802 bin iken yerli turist sayısının ortalama değeri 622 bindir. Buna 
karşılık yabancı turistlerin standart sapma değerinin oldukça yüksek olduğu 
görülmektedir. Bu durum ise turizm belgeli tesislere yabancıların daha fazla giriş 
yaptığını fakat gerek ekonomik gerekse de sosyal vb. olaylardan çok fazla 
etkilendiklerini göstermektedir. Fiyat değişim oranları ise ele alınan dönemde en 
yüksek fiyat değişiminin lokanta-otel alt sektöründe gerçekleştiğini buna 
karşılık ulaştırma ve eğlence alt sektörlerindeki fiyat dalgalanmalarının çok daha 
fazla olduğunu göstermektedir.  Diğer değişkenlerle ilgili de bölgeler arasında 
ciddi farklılıklar olduğu görülmektedir. GSYİH, suç ve yatak değişkenlerin yüksek 
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standart sapma değerine sahip olması bölgeler arasında gerek turizm açısından 
gerekse de diğer ekonomik ve sosyal kriterler açısından önemli farklılıklar 
olduğuna işarettir. Bu durumda bağımlı değişkenlerin sahip oldukları yüksek 
standart sapma değerleri ile tutarlıdır. 

4.2. Model 

Panel verinin yatay kesit birimlerin heterojen yapısını dikkate alması, örneklem 
büyüklüğünü arttırarak serbestlik derecesi problemini ortadan kaldırması ve 
değişkenler arasındaki çoklu doğrusallık problemini azaltması gibi nedenlerden 
dolayı avantaja sahip olduğundan (Baltagi,2011:305) ve değişkenleri de panel 
veri formunda elde edilebildiği için bu çalışmada panel veri modeli tahmin 
edilmiştir.  

Bu çalışmaya ilişkin doğrusal panel veri regresyon modelinin en genel gösterimi 
aşağıda yer almaktadır. 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑢𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑟𝑚𝑎𝑖𝑡 + 𝛽3𝑒𝑔𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝑜𝑘𝑜𝑡𝑒𝑙𝑖𝑡 + 𝛽5𝑠𝑢𝑐𝑖𝑡 + 𝛽6𝑔𝑠𝑦𝑖ℎ𝑖𝑡

+ 𝛽7𝑦𝑎𝑡𝑎𝑘𝑖𝑡 + 𝛽8𝑘𝑖𝑦𝑖𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 

𝑖 = 1,2, … ,26   𝑡 = 2010,2011, … ,2015 

Bu modelde i yatay kesit birimleri temsil etmekte, t ise zamanı ifade etmekte 휀 
ise klasik varsayımları karşılayan model hata terimini göstermektedir. 
Çalışmada İİBS-2 bölge sınıflandırması kullanıldığı için toplam 26 bölge yani 
yatay kesit birim yer almaktadır. Zaman (t) ise 2010-2015 dönemi için 6 yılı 
göstermektedir. 

Öte yandan doğrusal regresyon modellerinde eğim katsayılarının yatay-kesit ve 
zaman boyutunda değişmediği varsayılmakta, yatay kesit birimler arasındaki 
farklılığın sabit terim içerisinde ifade edilebileceği düşünülmektedir.   

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽1𝑖 + 𝛽2𝑢𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑟𝑚𝑎𝑖𝑡 + 𝛽3𝑒𝑔𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝑜𝑘𝑜𝑡𝑒𝑙𝑖𝑡 + 𝛽5𝑠𝑢𝑐𝑖𝑡 + 𝛽6𝑔𝑠𝑦𝑖ℎ𝑖𝑡

+ 𝛽7𝑦𝑎𝑡𝑎𝑘𝑖𝑡 + 𝛽8𝑘𝑖𝑦𝑖𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 

Yukarıdaki modelde gösterilen sabit etkili modelde yatay-kesit birimler arasın-
daki farklılık sabit terimde yer almaktadır ve bu farklılık zaman içerisinde 
değişmemektedir. Dolayısıyla sabit etkili modelde her bir yatay-kesit birim için 
farklı bir sabit terim elde edilmektedir.  

Rassal etkili modelde ise yatay kesit birimlerin ortak bir sabite sahip olan 
uzaydan çekildikleri ve aralarındaki farklılığın rassal bir hata terimi aracılığıyla 
ifade edilebileceği düşünülmektedir (Hayashi, 2000:324-325).  

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽1𝑖 + 𝛽2𝑢𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑟𝑚𝑎𝑖𝑡 + 𝛽3𝑒𝑔𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝑜𝑘𝑜𝑡𝑒𝑙𝑖𝑡 + 𝛽5𝑠𝑢𝑐𝑖𝑡 + 𝛽6𝑔𝑠𝑦𝑖ℎ𝑖𝑡

+ 𝛽7𝑦𝑎𝑡𝑎𝑘𝑖𝑡 + 𝛽8𝑘𝑖𝑦𝑖𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 

𝛽1𝑖 = 𝛽1 + 𝑢𝑖  

Yukarıdaki iki denklem birleştirildiğinde, 
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𝑦𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑢𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑟𝑚𝑎𝑖𝑡 + 𝛽3𝑒𝑔𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝑜𝑘𝑜𝑡𝑒𝑙𝑖𝑡 + 𝛽5𝑠𝑢𝑐𝑖𝑡 + 𝛽6𝑔𝑠𝑦𝑖ℎ𝑖𝑡

+ 𝛽7𝑦𝑎𝑡𝑎𝑘𝑖𝑡 + 𝛽8𝑘𝑖𝑦𝑖𝑖𝑡 + 𝑤𝑖𝑡 

𝑤𝑖𝑡 = 휀𝑖𝑡 + 𝑢𝑖  

Rassal etkili modelde ki hata terimi (wit) iki bileşenden oluşmaktadır. Bunlardan 
biri klasik model varsayımlarını karşılayan model hata terimi diğeri ise yatay-
kesit gözlemler arasındaki farklılığı temsil eden rassal değişkendir (Baltagi, 
2011: 306-308). Bu nedenle bu modele hata bileşenleri modeli adı da ver-
ilmektedir. 

5. AMPİRİK BULGULAR 

Yukarıda tanıtılmaya çalışılan modelin tahmin edilmesi ile elde edilen sonuçlar 
aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

Tablo 4: Panel model tahmin sonuçları: bağımlı değişken yabancı turist sayısı 

yabanci 
Sabit Etkili Model FGLS Model 

Katsayı Std.Hata Katsayı Std.Hata 

Ulastrma  0.0202 *** 0.0073 0.0073   0.0112 

Eglence  0.0045   0.0077 0.0006   0.0104 

Lok-otel -0.0038   0.0073 0.0094   0.0115 

Suç  -0.0022   0.0068 -0.0129 * 0.0068 

GSYİH 0.8113 *** 0.2397 0.1656 *** 0.0496 

Yatak  0.2280   0.2570 1.3132 *** 0.0362 

Kıyı -0.0536   0.2925 0.1482 ** 0.0612 

Sabit  -1.2247   2.2243 -2.6515 *** 0.5312 
              

  F(24,124)=48.02***       

  R-squared =0.67 Wald χ2 (7) = 3706.55 *** 

  F(6,124)=17.26***       

  Hausman χ2 (6) = 17.10***       

  Pesaran CD test = 1.035       

  Wald χ2 (26) = 6649.30 ***       

  Wooldridge F(1,25)=57.669***        

Yabancı turist sayısının belirleyicilerini tahmin etmek için ilk önce Havuzlanmış 
(Pooled) model tahmin edilmiştir. Fakat yapılan F testi sonuçlarına göre sabit 
etkili model, Havuzlanmış (Pooled) modele tercih edilmiştir. Hausman test so-
nucu da sabit etkili modelin rassal etkili modele göre tercih edilmesi gerektiğini 
göstermektedir. Tabloda sunulan sabit etkili model tahmin sonuçları sadece 
GSYİH ve ulaştırma değişkenlerinin anlamlı olduğu göstermektedir. Bununla 
birlikte ulaştırma değişkeni beklenen işarete sahip değildir. Sabit etkili model 
tahmin sonuçları için yapılan diğer testler ise modelde otokorelasyon ve değişen 
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varyansın varlığına işaret etmektedir. Bununla beraber modelde yatay-kesit bi-
rimler arasında bir bağımlılığa rastlanılmamıştır. Bütün bu testlerin sonucunda 
ortaya çıkan problemlerin ortadan kaldırılması amacı ile uygulanabilir 
genelleştirilmiş en küçük kareler (FGLS)  modeli tahmin edilmiş ve sonuçlar 
Tablo-4’ün son iki sütununda verilmiştir. Elde edilen tahmin sonuçlarına göre 
yabancı turist sayısının fiyatlardaki değişmelerden etkilenmediğini söylenebilir. 
Bu değişkenler anlamsız olmasının yanında beklenen işarete de sahip değillerdir. 
Modeldeki diğer değişkenler ise istatistiksel olarak anlamlı ve beklenen işarete 
sahiplerdir. Suç değişkenin negatif katsayıya sahip olması bölgede işlenen suç 
oranlarındaki artışın o bölgeye yönelen yabancı turistleri olumsuz etkilediğini 
göstermektedir. GSYİH ve yatak değişkenlerinin pozitif işaretlere sahip olması 
ise bölgenin gelişmişlik düzeyindeki artışın ve turistik tesislerin çoğalmasının 
yabancı turistleri olumlu etkilediğini göstermektedir. Kıyı kukla değişkeninin 
pozitif katsayısı ise yabancı turistlerin daha çok ülkenin batı sahillerindeki tatil 
olanaklarının tercih ettikleri ve deniz turizmi ile ilgilendiklerini göstermektedir.  

Yerli turist sayısının bağımlı değişken olarak kullanıldığı modelin tahmin 
sonuçları ise aşağıdaki Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5: Panel model tahmin sonuçları: bağımlı değişken yerli turist sayısı 

yerli 
Rassal Etkili Model FGLS Model 

Katsayı Std.Hata Katsayı Std.Hata 

Ulastrma  -0.0043   0.0036 -0.0075 *** 0.0017 

Eglence  0.0017   0.0037 -8.9E-06   0.0019 

Lok-otel -0.0054   0.0039 -0.0038 * 0.0023 

Suç  0.0023   0.0027 -0.0025   0.0019 

GSYİH 0.3212 *** 0.0492 0.4245 *** 0.0286 

Yatak  0.4814 *** 0.0393 0.4285 *** 0.0260 

Kıyı -0.0906   0.0924 0.0468   0.0836 

Sabit  4.5487 *** 0.5168 3.7474 *** 0.3343 
              

  Wald χ2 (7) = 902.53 ***       

  R-squared =0.68 Wald χ2 (7) = 3499.30 *** 

          

  Hausman χ2 (6) = 5.12       

  Breusch-Pagan LM=150.96***       

  Pesaran CD test = 0.263       

  Wooldridge F(1,25)=35.305***        

Yerli turistlere ilişkin analiz sonuçları rassal etkili modelin kullanılmasını 
önermektedir. Çünkü Hausman test istatistiği rassal etkili modelin sabit etkili 
model karşısında tercih edilmesi gerektiğini göstermektedir. Benzer şekilde 
Breusch-Pagan LM test sonucuda Havuzlanmış regresyon karşısında rassal etkili 
modelin seçilmesi gerektiğini belirtmektedir. Rassal etkili model tahmin 
sonuçları, GSYİH ve yatak değişkenleri ile yerli turist sayısının aynı yönlü bir 
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ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Diğer bütün değişkenler ise istatistiksel 
olarak anlamsız bulunmuştur. Modelin diagnostik testleri yapıldığında ise otoko-
relasyonun varlığı görülmüş, fakat yatay-kesit birimler arasında bir bağımlılığa 
rastlanılmamıştır. Rassal etkili modelde varolan problemlerin ortadan kaldırıl-
ması için FGLS modeli tahmin edilmiş ve sonuçları Tablo 5’in son iki sütununda 
gösterilmiştir. Tahmin sonuçlarına göre yerli turist talebi ile fiyat değişkenleri 
beklenen işaretlere sahiptir ve sadece eğlence değişkeni anlamsızdır. Bu 
sonuçlara göre lokanta-otel ve ulaştırma alt sektörlerinde görülen fiyat artışları 
yerli turistlerin taleplerini azaltmaktadır. GSYİH ve yatak değişkenlerinin de 
pozitif işaretli ve anlamlı bulunması yerli turistlerin göreceli gelişmiş ve altyapı 
olanakları yüksek bölgeleri tercih ettiklerini göstermektedir. Suç değişkenin an-
lamsız olması ise bölgedeki illegal davranışlardaki artışın yerli turistlerin tercih-
leri üzerinde bir etkisinin olmadığını ifade etmektedir. Benzer şekilde kıyı kukla 
değişkeninde pozitif katsayısı yerli turistlerin ilk tercihlerinin deniz turizmi ve 
ülkenin batı sahilleri olmasına karşılık değişkenler arasında anlamlı bir istatis-
tiki ilişkinin var olmadığını göstermektedir. 

Her iki tabloda gösterilen FGLS tahmin sonuçlarının altında yer alan Wald istat-
istiği modellerin bir bütün olarak anlamlı olduğuna işaret etmektedir.  

6. SONUÇ 

Turizm sektörü sahip olduğu ileri ve geri bağlantıları sebebiyle oldukça önemli 
bir sektördür. Özellikle Türkiye gibi gelişme sürecinde yabancı kaynaklara ih-
tiyaç duyan ekonomiler için bu sektörün taşıdığı önem bir kat daha artmaktadır. 
Dolayısıyla turizm gelirlerinin bir istikrara kavuşturulması sadece ilgili 
sektördeki refah ve gelir artışlarına olanak sağlamayacak, sürdürülebilir bir 
büyümeyi teşvik edeceği içinde ekonominin tamamına olumlu bir katkısı olacak-
tır. İstikrarlı turizm gelirleri temel de istikrarlı bir turizm talebine sahip olmayı 
gerektirmektedir. Bu nedenle 2010-2015 dönemi baz alınarak bu çalışmada, 
İBBS-2 Bölge sınıflandırmasına dayalı olarak bölgelere yönelen turist sayılarının 
temel belirleyicileri tahmin edilmiştir. Tahmin sonuçları oldukça ilginç noktalara 
işaret etmektedir. Fiyat değişimlerinin yabancı turist sayısı üzerinde anlamlı bir 
etkisinin olmadığı gözlenmiştir.  Bu ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki 
özellikle dolar ve Euro urunun yüksek olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bunun 
dışında aracı kurumlar olan acenteler yardımı ile Türkiye’deki tatil paketlerinin 
yurtdışında tatil döneminden çok daha önce satışa sunulması, satış sonrası fiyat 
hareketlerinin turist davranışları üzerinde etkisinin olmamasına yol açmış 
olabilir. Türkiye’de son yıllarda yaygınlaşan her şey dahil tatil sistemi yabancı 
turistleri beş yıldızlı otellerde zamanlarını geçirmeye sevk etmekte böyle bir du-
rumda fiyat artışlarının turist davranışları üzerindeki etkisini ortadan 
kaldırmaktadır. Gayrisafi yurtiçi hasıla ve yatak değişkenlerinin yabancı turist 
sayısının belirlenmesinde en önemli değişkenler olması bölgenin sunduğu 
olanakların önemli belirleyiciler arasında yer almasına neden olabilir. Bu du-
rumda ülkenin batı sahillerinin ve İstanbul ve Antalya gibi şehirlerin Turizm 
sektörü açısından önemini ortaya koymaktadır.  Bu bölgeler sahip oldukları ta-
rihi ve doğal özelliklerinin yanı sıra turistlere sundukları altyapı olanakları 
sayesinde de önemi birer cazibe merkezi haline gelmişlerdir.  
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Yerli turist sayısının modellenmesinde elde edilen tahmin sonuçları ise tamamen 
farklı dinamikleri ifade etmektedir. Yerli turistlerin davranışlarını belirleyen 
önemli unsurun fiyat hareketleri olduğu anlaşılmaktadır. Yerli turistlerin 
yabancı turistlere oranla daha az her şey dahil sistemini tercih etmeleri 
dolayısıyla otel dışında daha fazla zaman harcamaları ulaştırma ve lokanta-otel 
sektöründeki fiyat değişimlerinin turist davranışları üzerinde etkili olmasına yol 
açmış olabilir. Bununla beraber diğer değişkenler olan yatak ve GSYİH’nın daha 
büyük katsayılara sahip olması yerli turistler için de önemli noktanın turizm 
sektörü tarafından kendilerine sağlanan olanaklar olduğunu göstermektedir. 
Modeldeki kukla değişkenin pozitif katsayıya sahip olması ise Türkiye’de deniz 
turizminin önemli bir noktada bulunduğuna işaret etmektedir. 

Elde edilen model tahmin sonuçlarına bir bütün olarak baktığımızda, bölgelerin 
gelişmişlik düzeylerinin artırılarak bir istikrara kavuşturulması, suç oranlarının 
gerek kolluk güçleri yardımıyla gerekse de uygulanan sosyal politikalar ile 
azaltılması ve turistik tesis sayısının ve altyapısının zenginleştirilmesi turist dav-
ranışlarına olumlu katkıda bulunacak ve Türkiye’yi daha çekici turizm 
merkezlerinden biri haline getirecektir.  
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FİNANSAL BİR YATIRIM ARACI OLARAK SANAT VE TÜRK SANAT PİYASASI 

Yrd. Doç. Dr. Elif ÜLKER DEMİREL* 

 

ÖZET 

Topluma ve bireylere ait olan değerler ile bu değerlerin sonraki kuşaklara akta-
rımı olarak ifade edilebilen kültür ve söz konusu değerler temelinde toplumu 
besleyen bir unsur olarak sanat, ülkelerin ve bireylerin yaşam biçimlerini zen-
ginleştiren yegane unsurlardan biridir. Gündelik hayatın bir öğesi olarak da ifade 
etmenin mümkün olduğu kültür ve sanat, söz konusu birlikteliğin ve gelişen 
sosyo-ekonomik yapının da bir getirisi olarak, kültür ve sanat eserlerinin üretim 
ve tüketimi kavramlarının irdelendiği, bu alanda artan bir talepten bahsetmenin 
mümkün olduğu, büyüyen ve gelişmekte olan bir ekonomik yapı ve çeşitlenen bir 
endüstri haline gelmiştir. 

Sanatın ve sanat eserlerinin, sanatseverler üzerindeki duygusal tatmin etkisinin 
yanı sıra, alternatif bir yatırım aracı olarak da yatırımcılar tarafından değerlen-
dirilebilir bir olgu haline geldiği görülmektedir. Finansal piyasalardaki dalgalan-
malar, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeye yönelik tercihleri, estetik bir 
değer ve sosyal statü unsuru olarak görülmesi gibi sebepler nedeniyle, sanat 
eserleri kişilerin yatırım kararları aşamasında göz önünde bulundurdukları bir 
değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaklaşık 10 yıllık bir geçmişten söz etmenin 
mümkün olduğu Türk sanat piyasası ise, büyüyen ve gelişmekte olan bir piyasa 
niteliğindedir.  

Bu çalışmanın amacı, bir yatırım aracı olarak sanat kavramını irdeleyerek, Türk 
sanat piyasasında, 2004 yılında Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” 
isimli tablosunun satışıyla başlayan kırılmanın günümüze dek gelişimini irdele-
mek, özellikle son yıllardaki politik ve finansal dalgalanmaların Türk sanat piya-
sası üzerindeki etkilerini ve bu dalgalanmaların yatırım davranışları açısından 
yansımasını gözler önüne sermektir. 

Anahtar Kelimeler: Sanat Piyasası, Sanat yatırımı, Türk Sanat Piyasası 

Art as a Financial Investment and Turkish Art Market 

Abstract 

Culture and art, which signify all works of art that belongs to the society and the 
values that are passed down through generations, are unique factors which cons-
titute the richness of the society and nurture it. Culture and art have become a 
growing and developing economic structure and diversified industry, under the 
influence of the evolving socio-economic structure, the concepts of production 
and consumption of culture and art works are examined. 

In addition to the psychological returns of the art, it is seen that art became a 
phenomenon that can be evaluated by investors as an alternative investment 
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instrument. Because of fluctuations in the financial markets, preferences of in-
vestors to diversify their portfolio, an aesthetic value and social status, the art 
are considered as an investment asset. The Turkish art market, which has a his-
tory of about 10 years, is seen as a growing and developing market. 

The aim of this study is examine art as an investment asset. In addition, it is ai-
med to explain the changes of Turkish art market which began with the sale of 
the painting of Osman Hamdi Bey which titled “The Turtle Trainer". Finally, it is 
aimed to explain the effects of the financial volatility in recent years on the Turk-
ish art market and reflection of these fluctuations in terms of investment behav-
ior. 

Keywords: Art Market, Art Investment, Turkish Art Market 

1. Giriş 

Günümüzde sanatın değişen rolü, sunduğu estetik değer ve hazzın yanında, özel-
likle son yıllarda bir yatırım ve prestij unsuru olarak da insanlar ve kurumlar 
tarafından göz önünde bulundurulmasına sebebiyet vermiştir. Bir piyasa olarak 
sanat, dünyada ve Türkiye’de de benzer şekilde ekonomik gelişmelerin bir yan-
sıması olarak var olmuştur. Artan refah ve ekonomik gelişmeler, sanat piyasası-
nın önemli aktörleri olan müzayedeler, galeriler ve fuarların artması, bu bağ-
lamda kişi ve kurumların piyasanın bu aktörleriyle olan ilgi ile etkileşimin çoğal-
masını mümkün kılmıştır. Para, piyasa ve sanat kavramlarının ilişkilendirilmesi, 
sanatın bir meta olarak görülmesine yönelik eleştirilerin mevcudiyeti ile birlikte, 
bu kavramların bir araya gelmesi 17.yy’a dayanmaktadır.  

Bir sanat eserine yatırım yapmanın sebepleri farklılaşabilmektedir. Bazı kişiler 
için sanat eserleri koleksiyon, estetik ve prestij amacıyla tercih edilmekte, kişisel 
tatmin ve haz bu tercihin temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Bu kişiler açı-
sından alınmak istenen sanat eserinin maddi değeri tercih önceliklerini oluştur-
mamaktadır. Bazıları açısından ise bu tercih yatırım amacıyla olabilmekte ve bu 
durum spekülasyon, lüks tüketim unsuru ve moda olarak sanat temelinde, eser-
lerin fiyatlarının artmasına sebebiyet verebilmektedir. Bunun yanında devlet 
destekli müzeler, özel müzeler, bankalar, şirketler gibi kurumlar da bu piyasanın 
diğer alıcı gruplarını oluşturmaktadır. 

Yatırım aracı olarak sanat ile ilgili, uluslararası literatürde ekonomi, finans, hu-
kuk gibi alanlarda çeşitli çalışmalar mevcut olmakla birlikte, bu kavramın ve 
meta olarak sanat unsurunun eleştirildiği çalışmalar da söz konusudur. Bunun 
yanında Türkiye’deki literatür incelendiğinde, yatırım kavramına odaklanan ça-
lışmaların sayısının oldukça kısıtlı olduğu söylemek mümkündür. Bu çalışma ile 
amaçlanan, sanat piyasası ve yatırım aracı olarak sanat eserlerine yönelik bir li-
teratür taramasına yer verilerek, bu kavramların Türkiye’deki izdüşümünü or-
taya koymaktır. Ayrıca oldukça yeni ve canlı bir piyasa olarak tanımlanan Türk 
sanat piyasasının, 2004 yılından günümüze dek ekonomik göstergelerle olan iliş-
kisinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. 
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2. Yatırım Aracı Olarak Sanat Kavramının Gelişimi 

Yatırım aracı olarak sanat yeni bir kavram değildir.  Sanat yatırımlarının tarihi 
17. yy’a kadar dayanmaktadır. Bu dönemde Hollanda’daki ticari gelişmeler, eko-
nomik anlamda olduğu gibi, Avrupa’da ilk kez olmak kaydıyla sanat alanında da 
hissedilmektedir. Ressamların çoğu, ürünlerini simsarlar ya da doğrudan sun-
dukları bir pazar için üretmeye başlamışlardır (Artun, 2015). Bu dönemlerde, 
sermaye yaratmaya yönelik olarak Avrupa’lı zengin ve ünlü aileler, yatırım açı-
sından basit bir strateji izlemeyi tercih etmektedirler: paralarının üçte birini 
hisse senedi, borç senedi ve menkul kıymetlere, üçte birini gayrimenkule ve üçte 
birini sanata, değerli metallere, kıymetli taşlara vs. yatırmaktadırlar (Jurevicirne 
ve Savicenko, 2011: 16).  

Bununla beraber, sanatın yatırım işi olarak düşünüldüğü en eski ünlü örnek, ya-
tırımcı Andre Level tarafından 1904 yılında Paris’te kurulan The Peau de L’Ours 
(Bearskin) Sanat Klübü’dür. Modern sanat eserlerinin yatırım için kullanılarak, 
ortakların her birinden yıllık 250 frank toplanarak ve Level’ın da dahil olduğu 13 
ortaktan oluşmuştur. Amerikan sanat tarihçisi ve eleştirmeni Leo Steinberg ta-
rafından ‘Modern sanatın ilk yatırım fonu’ olarak ifade edilmiştir (Horowitz, 
2011: 152).  

18. yy’da, günümüze dek de uygulanmış olan ‘İsmin Satın alınması’ (Name Bu-
ying) ilkesi prensibi ortaya çıkmıştır. Burada hem satın alan hem de satan için 
sanat eserinin ne olduğu değil, ayrıca sanatçının da kim olduğu daha önemli hale 
gelmiştir. 19. yy sonu ile 20. yy başlarında ise müzayedeler kurulmasının ardın-
dan ünlü hale gelmişlerdir. Sanat piyasasına etkileri devam ederek artmış ve bu-
gün daha önce görülmemiş bir boyuta ulaşmıştır. 20 yy’da ise sanat piyasasının 
etkilendiği birçok önemli olaydan bahsetmek mümkündür: I. ve II. Dünya Savaşı, 
1929-1933 yılları arasındaki ekonomik kriz, soğuk savaş, vb. (Jureviciene ve Sa-
vicenko, 2011: 1115).  21.yy ise, küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki geliş-
melerin hem sanatsal üretimi, hem de sanat piyasasının yapısını etkileyen bir 
döneme karşılık gelmektedir. Bu dönemde yatırım aracı olarak sanat eseri, sık-
lıkla ifade edilen bir olgu haline gelmekte ve ekonomik bir değer olarak göz 
önünde bulundurulmaktadır. Bu durum fuarlar, müzayedeler, galeriler gibi sanat 
piyasasının önemli aktörlerinin sayılarının artmasına ve finans kuruluşlarının da 
bu aktörler içerisinde yer almasına neden olmuştur. 

3. Finansal Bir Yatırım Aracı Olarak Sanat ve Finansal Piyasalardan Farkı 

Sanat piyasası birçok yönü ile finansal piyasalardan ayrılmaktadır. U rün olarak 
‘sanat’ın kendi özelliğinin de beraberinde getirdiği bu unsurlar, yatırım aracı ola-
rak göz önünde bulundurulduğu takdirde, farklı finansal davranışları gerektir-
mektedir.  

Sanat heterojen bir ürün, sanat ürünleri ise tektir. Bir sanatçıya olan bağlılık 
düşüktür ve ürünün algılanan değeri büyük oranda ürünü satanın (art dealer) 
beğenisine bağlıdır. Pazarda çok fazla rekabetçi baskı ile sanatçının bulunarak 
siparişin verilmesi, reklam, sigorta ve dağıtımı da içeren yüksek sabit maliyetler 
yüzünden piyasaya giriş engellerinin yüksekliği söz konusu olmaktadır. Pazarda 
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yer almanın maliyetleri, varlıkların likitidesinin zorluğundan dolayı ayrıca yük-
sektir (Mamarbachi vd. 2008:3). Bunun yanında sanata yatırım yapmak isteyen 
bir koleksiyoner ve yatırımcı açısından piyasa büyük oranda belirsizdir zira net 
bir bilgi ve veriye ulaşmak oldukça zordur. Dolayısıyla finansal piyasalardan 
farklı olarak yatırım öncesi öngörü oluşturabilecek ve değerlendirilebilecek bir 
bilgi söz konusu değildir. Bu durum koleksiyoner ve yatırımcı açısından riski ar-
tırmaktadır. 

Sanat piyasası büyük oranda finansal piyasalardan ayrılmaktadır ve bu durum, 
bilinen finansal tekniklerin uygulanabilirliği açısından potansiyel olarak kısıt 
oluşturmaktadır. Sanat eserleri kolaylıkla paraya çevrilemezler, bölünmeleri ne-
redeyse imkansızdır, işlem maliyetleri yüksektir ve satın alma kararı ile fiilen sa-
tın alma arasındaki süreler uzundur. Sanat yatırımı, sanat ve sanat dünyası hak-
kında kapsamlı bir bilgi sahibi olmayı, bunun yanında iyi bilinen sanatçıların ça-
lışmaları ise büyük miktarlarda sermaye sahibi olmayı gerektirmektedir. Piyasa, 
birkaç büyük müzayede evi tarafından birçok segmente ayrılmış ve baskın du-
rumdadır, bununla birlikte yıl içerisinde satışa yönelik olarak yalnızca sınırlı sa-
yıda eser sunulmaktadır. Risk ise her anlamda hissedilebilir durumdadır: fiziksel 
olarak hırsızlık ve yangın, eserin sahte olma durumu ve bunların sonucu olarak 
sigortalama maliyetleri engelleyici olabilir. Bunun yanında açık arttırma fiyatları, 
kısmen sanat eserlerinin değeri hakkında bir görüş birliği ile belirlenirken, ese-
rin değeri sırayla geçmiş, günümüz ve gelecekteki fiyatlarına dayanan öznel ve 
karmaşık inançlar bütünü, kişisel zevkler ve değişen trendler tarafından belir-
lenmektedir (Worthington ve Higss, 2004: 254).  

Bu noktada finansal piyasalar ve sanat piyasalarındaki farklılıklar aşağıdaki 
şekilde ifade edilebilir (Robertson, 2005: 6):  

 Benzersiz oluşları göz önüne alınacak olursa, sanatsal ürünler söz konusu 
olduğunda ikame edilebilirlik dereceleri neredeyse sıfır iken, finansal piya-
salarda, yüksek oranda homojen, ikame edilebilir menkul kıymetler alınır 
ve satılır,  

 Bir sanat eserinin sahibi, bir tekelden yararlanmakta iken; hisse senetleri, 
teorik olarak birbirinden bağımsız hareket eden bir dizi yatırımcı tarafın-
dan sahiplenilmektedir,  

 Belirli bir sanat eseri ile ilgili işlemler belki de onlarca yıl arayla gerçek-
leşmekte iken, zaman içerisinde belirli bir menkul kıymete dair işlemler sü-
rekli olarak gerçekleşmektedir,  

 Bir finansal varlığın temel değeri bilinmektedir: Beklenen nakit akışının bu-
günkü değeri, buna karşılık sanat eseri için uzun dönemli denge fiyatından 
bahsetmek söz konusu değildir,  

 Elde tutulan değerlerin ve işlemlerin maliyeti, bir sanat eseri için, menkul 
kıymetlerde olduğundan çok daha yüksektir: sigorta masrafları yüksektir, 
açık artırmada satın alan ve satan tarafından karşılanan masraflar söz ko-
nusudur, yine de bu mallardan kaynaklanan vergiler daha avantajlı olabilir.  
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 Son olarak sanat, menkul kıymetlerden farklı olarak, pozitif yönde maddi 
kar payı sağlamaz: sahiplik onarım (restorasyon) ve sigorta maliyetleri şek-
linde negatif yönde bir payı içerebilir, bununla birlikte kültürel tüketim ve 
hizmetler şeklinde psikolojik bir getiri sağlayabilir.  

Sanat ürünlerine yatırım, hisse senetleri ve tahvillere yatırımdan oldukça farklı-
dır. Öncelikle sanat, bir tüketim malı olarak, sahibine estetik zevk ve sosyal statü 
sağlar iken; hisse senedi ve tahviller, kar payı ya da faiz şeklinde bir geri dönüş 
arz etmektedirler. İkinci olarak, belirli bir tablonun satışı ve satın alınması ara-
sındaki süre uzun yıllar alabilirken, hisse senedi ve tahvil piyasaları daha fazla 
likitide ve neredeyse kesintisiz bir alım-satım şeklinde nitelendirilmiştir. U çüncü 
olarak ise, bir sanat eseri sahibi olma, beraberinde hırsızlık, sahtecilik ve muhte-
mel hasarlar gibi riskleri de beraberinde getirmektedir. Sanat eseri, hisse senedi, 
bonolar, gayrimenkuller ve yatırım fonlarının aksine, estetik getirilerin zevki için 
de saklanmaktadır (Kraeussl ve Logher, 2010: 317).  

Sınırlı arza sahip, benzersiz bir ürün oluşundan dolayı sanatın talebi yüksektir. 
En saygın eserler müzeler ya da özel koleksiyonlar içerisinde yer almaktadır. Bu 
durum likitide oranı düşük, verimsiz ve öngörülemeyen heterojen ürünlerden 
oluşmuş bir piyasa yaratmaktadır. Ayrıca sanat, ekonomik durgunlaşma dönem-
lerinde iyi çalışan bir korunma varlığı olarak görev görür (Ralevski, 2008: 4).  

Horowitz’e göre ise (2011:147) sanat yatırımının temel dayanağı tamamen sez-
giseldir: ucuza satın almak ve onu elde edilmesi pahalı bir varlık haline getiren 
nakliyat, depolama ve sigortalama maliyetlerini minimize ederek, bir kar payı ile 
tekrar satmak. Bu temel amacı destekleyen iki varsayım söz konusudur: O nce-
likle, bir varlık sınıfı olarak sanatın uluslararası hisse senedi piyasalarıyla ilişki-
sinin zayıf oluşu ya da olmayışı (örneğin, sanat ürünlerinin fiyatları borsa ve 
hisse senetleri gibi diğer daha klasik olan finansal varlıklara göre daha bağımsız 
hareket etmektedir), ikinci olarak ise sanat piyasasının uç fiyatları, düşük likitide 
düzeyi ve bilgi eşitsizliği ile son derece verimsiz oluşu şeklinde ifade etmiştir.  

Sanat piyasası aşağıdaki özelliklere dayanmaktadır (Mamarbachi, vd., 2008: 10): 

 Sanat heterojen bir varlıktır. Piyasadaki fuar ve müzayedelere rağmen, be-
lirli bir sanatçının her yıl satışa söz konusu olabilecek birkaç eseri vardır, 

 Piyasa şeffaflığı düşüktür, 

 Alıcı ve satıcı arasında uzmanlık açısından büyük farklılıklar vardır, 

 Düşük likidite söz konusudur, 

 Diğer piyasalara kıyasla işlem maliyetleri oldukça yüksektir, 

 Bir sanat eserine sahip olmanın, diğer finansal varlıklara sahip olma duru-
munda hesaplanamayacak psikolojik faydaları söz konusudur, 

 Ölmüş sanatçılar için, arz esnekliği sıfırdır, 

 Hisse senetleri diğer menkul kıymetlere dönüştürülebilir, ancak her bir sa-
nat eseri eşsizdir, 

 Sanat eseri sahibi için sanatta tekeller söz konusudur  
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 Denge fiyatı bilinmez, dolayısıyla tarafsız bir değerlendirme (örneğin gele-
cekteki nakit akışları için bugünkü değeri) neredeyse imkansızdır. 

Mevcut ekonomik gelişmelerin de bir sonucu olarak, sanatseverlerin ve koleksi-
yonerlerin sanat ürünlerine olan yaklaşımları son yıllarda oldukça değişmiştir. 
Yatırım tercihlerinin finansal piyasa araçlarının yanında, sanat eserlerine yöne-
lik de biçimlendiği görülmektedir.  

Son yıllarda uluslararası literatürde yatırım aracı olarak sanat ve yatırımın geri 
dönüş oranlarına yönelik olarak oldukça geniş kapsamda çalışmalar yer almakta, 
sanat eserlerinde ile hisse senedi, bono gibi geleneksel yatırım araçlarının risk-
getiri oranlarına yönelik, farklı sanat dönemleri ve yıllar temelinde kıyaslamalar 
yapılmaktadır (Boumol, 1986; Frey ve Pommerehne, 1989; Frey ve Einchen-
berger, 1995; Worthington ve Higgs, 2003). Bu çalışmalar bağlamında genel 
olarak sanat yatırımının getiri oranının geleneksel finansal varlıklara yapılan 
yatırımdan daha düşük olduğu belirtilmektedir çünkü bir tabloya sahip olmanın 
ve onu izlemenin getirdiği psikolojik getiriler söz konusudur (Worthington ve 
Higgs, 2003; Frey ve Einchenberger, 1995). Gelişmekte olan piyasalar üzerine 
sınırlı sayıda çalışma yer almakta birlikte, bu alanda Türk sanat piyasasına 
yönelik olarak Seçkin ve Atukeren’in çalışmaları, piyasanın dinamiklerini anla-
mak açısından önemlidir (2009a, 2009b, 2012).  

Sanatseverlerin, koleksiyonerlerin ve yatırımcıların bu tercihi yatırımlarını bir 
sanat eseri satın almak suretiyle değerlendirmek yönünde olabildiği gibi, ülke-
mizde henüz faaliyete geçirilmemiş bir sistem olarak sanat fonlarına yatırım 
yapma şeklinde de kendini gösterebilmektedir. Bütün bu gelişmeler, sanat piya-
salarının büyük oranlarda değişim geçirmesiyle sonuçlanmaktadır.  

Sanat fonları sanat eserlerinin edinimi ve elden çıkarılması yoluyla getirinin ya-
ratılması temelinde özel olarak sunulan ve bu alanda hizmet veren profesyonel 
bir şirket tarafından, belirli bir ücret karşılığında yönetilen yatırım fonlarıdır. 
Modern sanatın ilk fonu olarak ifade edilen, Andre Level tarafından 1904 yılında 
Paris’te kurulan The Peau de L’Ours (Bearskin) Sanat Klübü’nün modern sanat 
eserlerine yatırım amacıyla 13 ortağın her birinden yıllık 250 frank toplanarak 
oluşturdukları fonla, 10 yıllık dönemde Picasso’nun ‘Saltimbanques’ (1905) adlı 
eserinin de yer aldığı 100’ün üzerinde sanat eseri alınmıştır. Özel bir açık art-
tırma ile bütün koleksiyon 10.000 Frank’a satılarak, yatırımın 4 katı getiri elde 
edilmesini sağlamıştır. Bununla birlikte en şaffaf ve ilk resmi sanat fonu ise 1974 
yılında İngiliz Demiryolu Emeklilik Fonu (British Rail Pension Fund-BRPS) ola-
rak kabul edilmektedir. 6 yıllık dönem içerisinde sermayesinin bir kısmı, 
2500’ün üzerinde sanat yapıtına yatırılmıştır. BRPS'in, 1974'ten 1999'a kadar 
yıllık %11,3'lük bileşik toplam getiri sağladığı bilinmektedir (www.artfundasso-
ciation.com). Modern yatırım fonları ise 2000’li yıllarda başlamıştır. Deloitte’in 
2016 “Art & Finance” raporuna göre, 2015 yılı toplam sanat fonu piyasası 1.20 
Milyar Amerikan Doları olarak tahmin edilmektedir. 

Bütün bunların yanında, sanat fuarları da sanat eserlerinin satışına dair küresel 
bir olgu ve önemi artan bir platform haline gelmiştir. 2014 yılında, Art Basel, Fri-
eze New York, Arco Madrid gibi fuarların da dahil olduğu dünyanın en iyi 20 sa-
nat fuarlarının toplam ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçmiştir (www.artnews.com). 
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Piyasadaki çarpıcı değişimi ifade etmek için bu örnek yardımcı olabilir: Van 
Gogh’un ‘Irisis’ adlı eseri, 1948’de 84.000$’a satın alınmıştır; ancak Kasım 
1987’de 53.9 milyon dolara tekrar satılmıştır. Sahibi alternatif yatırımların ol-
dukça üzerinde, yıllık %12,4 reel getiri elde etmiştir. The Wall Street Journal 8 
Mayıs 2008 tarihinde şunu ifade etmiştir: Yeni kuşak koleksiyonerler, satıcılar 
ve yatırımcılar, sanatı oldukça karmaşık bir finansal araç olarak ele almaktadır-
lar: ‘pazarlanabilir, bütün dünyada itibar gören ve paraya çevrilebilirliği küresel 
olarak tanınan’ (Menlik ve Plaut, 2008:3).  

Son yıllarda sanat piyasasında gerçekleşen büyüme, sanat eserlerini farklı yön-
lerden değerlendirme olgusunu da beraberinde getirmiştir. Pazarın büyüyen ya-
pısı ve çeşitliliği, alternatif bir yatırım aracı olarak da sanat eserlerini önemli bir 
noktaya taşımıştır. O zellikle son yıllarda sanat piyasasının büyüklüğünün -gide-
rek artan bir ivmeyle- ciddi rakamlara ulaştığı görülmektedir.  

Sanat eseri satın almanın sağladığı duygusal fayda halen, satın almaya yönelik 
olarak öncelikli bir motivasyon aracı olmasına rağmen, Deloitte ve ArtTactic’in 
Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Latin Amerika ve Asya’daki sanat profesyonelleri 
(galeriler, müzayede evleri ve sanat danışmanları), koleksiyonlerler ve özel ban-
kaları kapsayan 2016 Art & Finance raporuna göre, 2014 yılında koleksiyonerle-
rin %47’si öncelikli motivasyonlarının yatırım geliri olduğunu belirtirken, bu 
oran 2016 yılında %64’e çıkmıştır. Sanat profesyonellerinin %44’ü ise müşteri-
lerinin bir sanat eseri alırken yatırım geliri motivasyonuyla hareket ettiklerini 
ifade etmişlerdir (Bu oran 2014’te %59 idi). Bu noktada, koleksiyoncuların sanat 
profesyonellerine nazaran sanat yatırımında daha getiri odaklı oldukları ifade 
edilebilir. Ancak sanatın portföy çeşitlendirmede önemli bir unsur olarak görül-
mesi noktasında gerek koleksiyonerler (%51) gerekse profesyoneller (%47) bir-
leşmektedir (Deloitte, 2016: 17).  

Mart 2017 yılında önemli sanat fuarlarından Art Basel’ın açılısında sunulan 2017 
sanat piyasası verileri incelendiğinde, 2016 yılında toplam satışların 56.6 Milyar 
Dolar olduğu açıklanarak, 2015 yılına göre %11’lik bir düşüş olduğu ifade edil-
mektedir.  ABD, İngiltere ve Çin pazarın ilk üç aktör olarak yer almakta ve piya-
sadaki dominant yapılarını sürdürmektedirler (www.artbasel.com). 

Tahvil ve hisse senetleri gibi geleneksel yatırım araçları ile düşük korelasyona 
sahip gerçek varlıklar için güçlü bir yatırımcı isteği uyandıran mevcut ekonomik 
belirsizlik, müşteri talebini arttıran en önemli faktörlerden biri olarak öngörül-
mektedir (Deloitte, 2016). Ekonomik belirsizlik, kişilerin yatırım tercihlerini 
değiştirmekte, yatırımlarını, farklı yatırım araçları ile değerlendirme ya da farklı 
yatırım araçları ile çeşitlendirme şeklinde tercihlerini biçimlendirmektedir.  

TÜRK SANAT PİYASASI 

17. yy., Osmanlı İmparatorlığu’nun Avrupa ile diplomatik ve ticari ilişkilerin hız-
lanması sonucu artan toplumsal etkileşim ve bu iki farklı kültürün birbirini daha 
yakından tanımaya başlaması ile gerek diplomatik gerekse kültürel yapının de-
ğişikliğe uğrayacağının ilk sinyallerini verdiği döneme karşılık gelmektedir. Bu 
dönemde Batılı oryantalist ressamların Osmanlı topraklarını ziyaretleriyle artan 
etkileşim, Osmanlı kültür hayatı ve resmini etkileyen unsurlardan biri olmuştur. 
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Türk resim sanatının 18. yy. sonları ve 19 yy’ da Osmanlı’nın Batılılaşma hareke-
tinin etkisi ve devletin bu anlamdaki desteğiyle başladığını söylemek mümkün-
dür. O dönemde açılan askeri liselerde bu alanda derslerin verilmesiyle başlayan 
resim eğitimi, Osman Hamdi Bey tarafından 1883 yılında açılan Sanayi-i Nefise 
Mektebi (Bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) ile resmi olarak 
ders müfredatında kendisine yer bulmuştur. Bununla birlikte 19. yy. ‘da İstanbul 
birçok oryantalist ressama da ev sahipliği yapmıştır. 

Tanzimat döneminin Osmanlı modernleşmesiyle başlayıp Meşrutiyet ve Cumhu-
riyet dönemlerindeyse Batılı sanat anlayışı çerçevesinde biçimlenen Türk resim 
sanatı (Germaner: 3), başlangıç hareketini askeri alandaki eğitim reformundan 
alarak, asker ressamlar, 1914 kuşağı (Çallı kuşağı), Müstakil ressamlar ve hey-
keltıraşlar birliği, D grubu gibi sanatçı grupları çerçevesinde şekillenmiştir.   

Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte benimsenen kültür politikası, Türk sanatının 
gelişimi açısından önemli bir itici faktör olmuştur. Bu dönemde sanata olan des-
tek, devlet politikası olarak benimsenmiş ve Cumhuriyet’in ilk burslu öğrencileri 
Avrupa’daki farklı şehirlere ve Paris’e gönderilerek bu alanda eğitim almaları 
sağlanmıştır. Ancak bu dönemde sanat ortamı şartların da etkisiyle kısıtlıdır. 

1960’lı yıllar itibariyle özel galerilerin kurulması ve sınırlı bir koleksiyoncu ilgi-
sinin temellerinin atılması ile birlikte, artan talep 70’li yıllara gelindiğinde özel-
likle antika niteliğindeki eserlerle ilgili müzayede kuruluşlarını, Türk resmine 
daha fazla yer veren müzayedeler düzenlemeye itmiştir (Demirdöven ve Ödekan, 
2008: 63).  

Türkiye’nin 80’li yıllar ile birlikte geçirmiş olduğu ekonomik dönüşüm, sanat pi-
yasasında da etkisini göstermiştir. Bu dönüşümün de etkisiyle 90’lı yıllara gelin-
diğinde sanat çevresinin genişlediği, galerilere ve müzayede evlerine olan ilginin 
arttığını söylemek mümkündür. Bu dönem, bankaların özel koleksiyonlarını ge-
nişlettiği ve bu anlamda halkla ilişkiler ve itibar açısından da, kurumsal koleksi-
yonerlik kavramının önem kazandığı döneme karşılık gelmektedir (Atukeren ve 
Seçkin, 2012: 491). 

Bununla birlikte 90’lı yılları Türkiye’nin yüksek enflasyonla boğuştuğu yıllar ola-
rak ifade etmek mümkündür. Bu dönemde körfez savaşı, 1994 ekonomik krizi, 
1998 yılında Asya piyasalarında meydana gelen ekonomik kriz ve 1999 yılında 
gerçekleşen Marmara depremleri, 2001 yılında gerçekleşen ekonomik krizinin 
de temellerini oluşturmuştur. Şubat 2001 Ekonomik krizi ile birlikte, birçok özel 
banka batmıştır ve bu bankalar Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na (TMSF) dev-
redilmiştir. 

2004 yılında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan Tür-
kiye İktisat Bankası koleksiyonunda yer alan Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa 
Terbiyecisi adlı tablosu, 1,95 trilyon lira muhammen bedel ile açık arttırmaya çı-
karılmış, o tarihte Türk resminde bir esere verilen en yüksek fiyat olan 5 Trilyon 
liraya (3,5 milyon dolar) Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi tarafından satın 
alınmıştır. Söz konusu satış medyanın da yoğun ilgisiyle birlikte, Türk sanat pi-
yasası ve yatırım aracı olarak sanat eserleri gibi kavramların gündeme gelmesine 



1184 
 

sebebiyet vermiştir. Söz konusu satışın ardından Burhan Doğançay’ın “Mavi Sen-
foni” adlı eseri, vergiler dahil 2 Milyon 770 bin TL ve 2 ay sonra Erol Akyavaş’ın 
“En-El Hak” isimli tablosu 2 milyon 780 bin TL’ye satılmıştır. Bütün bu gelişmeler 
Türk resim piyasasındaki hareketlenmenin ve artan ilginin de başlangıcı olmuş-
tur. 2005 yılı sonrasında Sabancı Müzesi, İstanbul Modern, Santral İstanbul, Pera 
Müzesi ve Arter Çağdaş Sanat müzesi gibi özel müzeler açılmış ve aynı yıl İstan-
bul, Türkiye’nin ilk çağdaş sanat fuarı olan ve günümüze dek her yıl devam eden 
Contemporary İstanbul’a ev sahipliği yapmıştır. 

Bütün bu gelişmeler ekonomik açıdan irdelendiğinde, sanat piyasasının mak-
roekonomik göstergelerle hareket ettiğini ve küresel ekonomideki gelişmelere 
paralel bir trend izlediğini söylemek mümkündür. Ciro rakamlarının 130 Milyon 
TL’ye kadar çıktığı 2011 yılına kadar olan trend incelendiğinde, sözü edilen satış 
rakamları ile mevcut ilginin artmasının yanında, Türkiye’deki yabancı yatırımla-
rın artması ve yurtiçinde tüketime yönelik kredilerdeki artışın yarattığı ekono-
mik etki, sanat piyasasını da kapsayan nitelikte olmuştur (Bayındır, 2017: 64). 
Sanat eserlerinin fiyatlarının belirlenmesinde eserin yılı, dönemi, resmin hangi 
teknikle yapılığı, resmin boyutu, ressamın eser sayısı, ressamın yaşıyor ya da öl-
müş olması, ressamın nasıl bir hayat yaşadığı gibi unsurların etkili olmasının ya-
nında, makro anlamda söz konusu ekonomik gelişmeler de sanat eserlerinin fi-
yatlarının da belirlenmesi noktasında etkili olmaktadır. 

Tablo 1. Son 12 Yılın Müzayede Sayıları ve Resim Ciroları 

 

Kaynak: Bayındır, H. (2017). Sanat Raporu, Forbes Türkiye (Şubat, 2017). S.64. 
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Tablo 1.’de verilen son 12 yılın müzayede sayıları ve müzayede resim cirolarında 
görüldüğü üzere, 2005 yılında müzayedelerde satışa çıkan resimlerin toplam ci-
rosu 26 milyon TL iken, 2016 yılı toplam müzayede cirosu 87.3 Milyon TL olmuş-
tur. 2011 sonrası dönem irdelendiğinde ise, müzayede sayıları ve cirolarında dü-
şüş görülmektedir. 

2011 yılında Türkiye’deki büyüme hızı %8.5 iken, sırasıyla 2012 yılında bu oran 
2.2, 2013’te %4, 2014’te % 2.9 ve 2015’te %4 olmuştur. Bu durumun sanat 
piyasasındaki ciro bazlı yansımasının da paralel olduğu söylenebilir. 

Tablo 2.  2011-2016 Yılları Türkiye Büyüme Oranları ve Müzayede Hacimleri 
Karşılaştırması 

 

 

      Kaynak: Bayındır, H. (2017). Sanat Raporu, Forbes Türkiye (Şubat, 2017). S.64. 

Tablo 2’de 2011 ve 2016 yılları arasındaki Türkiye büyüme oranları ve müza-
yede hacimleri verilmiştir. Türkiye ekonomisi 2016’nın üçüncü çeyreğinde %1,8 
küçülerek, 2009 yılından sonra ilk kez daralma göstermiştir. Bununla birlikte 
2016 yılı büyüme oranı %2,9 olmuştur. 2016 yılı müzayede sayısı ve toplam ci-
rolar incelendiğinde, 87,3 milyon TL ile 2015 yılına göre (99 milyon TL) %5,7’lik 
bir düşüş gösterdiği görülmektedir. Bu düşüşte satışa çıkan eser sayısındaki 
azalma kadar, müzayede açılış fiyatlarının 2015 yılına göre ortalama %10 aşağı 
çekilmesi de etkili olmuştur (Bayındır, 2017: 65). 2016 yılındaki ekonomik dal-
galanmaların genel anlamda piyasalarda tedirginliği arttırdığını söylemek müm-
kündür. Benzer şekilde sanat piyasalarının da bu şartlardan etkilendiğini görül-
mektedir. Ancak bu noktada önemli bir ayrıntı göze çarpmaktadır. 2011 ve ön-
cesi dönemde toplam müzayede ciro hacmi 364 milyon lira iken, 2011’den günü-
müze %68’lik bir artış ile toplam ciro hacmi 612 milyon liraya ulaşmıştır. Aynı 
şekilde her iki dönem kıyaslandığında, toplam müzayede sayılarındaki artış da 
%40’a ulaşmıştır. 

2016 yılı söz konusu dalgalanmalara rağmen, Türkiye’de sanat piyasasında rekor 
bir satışın da gerçekleştiği yıla karşılık gelmektedir. Osman Hamdi Bey’in 1882 
tarihli eseri olan ‘Yeşil Camii Önü’ tablosu, Antik A.Ş. tarafından düzenlenen mü-
zayedede 10 milyon TL’den satışa sunulmuş ve 13 milyon 509 bin TL’ye satılmış-
tır (vergi ve komisyonlar dahil).  
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SONUÇ 

Estetik ve eşsiz bir değer olması, ikamesinin olmaması, değerinin tespitindeki 
sübjektiflik, sanat eserinin aynı sanatçı tarafından yapılmış olsa bile başka bir 
eserle aynı olmaması ve bu unsurun getirdiği heterojen yapı, bilginin kısıtlı ol-
ması sebebiyle şeffaf bir piyasa olmaması gibi unsurlar, bir yatırım aracı olarak 
sanatın geleneksel yatırım araçlarından farklılaştığı noktalara karşılık gelmekte-
dir. Bununla birlikte, yasal düzenlemelerin olmaması, söz konusu eserin sahte 
olabilmesi vb. birçok risk de gerek koleksiyonerler gerekse yatırımcılar tarafın-
dan hissedilir durumdadır.   

Sanat piyasası ve fiyat hareketini genel anlamda ekonomik göstergeler ışığında 
açıklamak söz konusu değildir. Sanat piyasasının kendi iç dinamikleri en az bu 
makroekonomik faktörler kadar etkili olmaktadır. Bununla birlikte sanat yatırı-
mından sağlanan getirinin önemli bir bileşeninin, finansal getirilerden ziyade 
gerçek estetik kalitelerden türetildiği gerçeği de göz önünde bulundurulmalıdır 
(Worthington ve Higgs, 2003: 6). Bütün bu risk ve eksikliklere rağmen, sanata 
ilgi duyan, bu anlamda bir koleksiyoner olarak tutkuya sahip insanlar ile yatırım 
aracı olarak gören, portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar açısından da 
sanat piyasası cazibesini korumaktadır.  

Bu alanda literatürde yer alan çalışmalar sanat ekonomisi ve yatırım aracı olarak 
sanat unsurları noktasına odaklanmakla birlikte, Türk sanat piyasası ve yatırım 
aracı olarak sanat eserleri üzerine çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Bu çalışma ile sa-
nat piyasasını diğer piyasalardan farklı kılan kendi iç dinamiklerinin irdelen-
mesi, gerek koleksiyon gerekse yatırım aracı olarak sanat eserlerinin, geleneksel 
yatırım araçlarından ayrıldığı noktaların ve piyasa özelliklerinin incelenmesi 
amaçlanmış, gelecek çalışmalar açısından genel bir çerçeve çizilmesi hedeflen-
miştir. Gelişmekte olan ülkeler perspektifinden bakıldığında ise Türkiye’nin bu 
alanda oldukça yeni ancak dinamik bir piyasa olduğunu belirtmek mümkündür. 
Bu özelliklere sahip bir piyasanın, söz konusu dinamiklerinin benzer piyasalarla 
karşılaştırılması, ekonomik ve müzayede satış rakamlar açısından geniş kap-
samda yıllara yayılan verilerle kıyaslamaların yapılması, sanatçılar ya da sanat 
dönemleri temelinde söz konusu verilerin değerlendirilmesinin gelecek çalışma-
lar açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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ŞİRKETLERE SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ İLE PATENT BAŞVURULARI 
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ÖZET 

Türkiye ekonomisi yaşadığı 2001 Şubat krizi sonrasında ekonomik toparlanma 
ve gelişim sürecini büyük ölçüde tamamlamıştır. Bu gelişimin devam ettirilmesi 
ve daha da etkin olabilmesi için reformların devam ettirilmesi gerekmektedir. 
Türkiye ekonomisinin gelişmiş ülkeler seviyesinde dünya pazarlarında yer al-
ması ar-ge ve inovasyon sonucu oluşan ürünlerin ihraç edilmesi ile mümkündür. 
Bu amaç kapsamında 2001 yılından itibaren çeşitli kurumlar aracılığı ile şir-
ketlerin ar-ge ve inovasyon çalışmaları desteklenmektedir. Özellikle üniversite - 
sanayi işbirliklerini içeren ve hızlı bir şekilde ticari bir değer olabilecek ürünler 
için devlet destekleri oldukça fazladır. Türkiye ekonomisi için önemi günden 
güne artan ar-ge ve inovasyon çalışmalarının sonucu olarak oluşan patent, 
faydalı model, endüstriyel tasarım haklarının lisanslanması bu oluşan ürünlerin 
özellikle yurtdışına pazarlanması için önem arz etmektedir. Çalışmanın amacı, 
sanayide patent başvuru sayısı ile KOSGEB ve TÜBİTAK destek sayıları ve tutar-
ları arasındaki uzun dönemli ilişkileri araştırmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Patent Başvuruları, KOSGEB, TUBİTAK, Üniversite Sanayi 
İşbirliği  

 ABSTRACT  

The Turkish economy has largely completed its economic recovery and develop-
ment process after the February 2001 crisis. In order for this development to 
continue and become more effective, reforms must be continued. It is imaginable 
that the Turkish economy takes place in the world markets at the level of devel-
oped countries and it is possible to export the products which are the result of 
innovation and innovation. Within the scope of this aim, since 2001, research and 
innovation activities of companies have been supported through various institu-
tions. State support is especially high for products that include university - in-
dustry collaborations and can quickly become a commercial value. The im-
portant thing for the Turkish economy is the licensing of patents, utility models 
and industrial design rights, which are the result of increasing day-to-day re-
search and innovation, which is especially important for the marketing of these 
products abroad. The aim of the study is to investigate long-term relationships 
between the number of patent applications in the industry and KOSGEB and 
TUBITAK support numbers and amounts. 
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1. GİRİŞ 

Türkiye’nin son yıllarda yapmış olduğu ar-ge ve inovasyon yatırımları sonu-
cunda milli gelirden ar-ge ye ayrılan pay artmıştır ve artmaya devam etmektedir. 
Gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak için yapılan bu çabalar ülkemizi orta gelir tu-
zağından da çıkaracak olan hamlelerdir. Genel anlamda bilgi üretme sonucu 
ortaya çıkan buluş anlamına gelen ar-ge özellikle üniversite ve ar-ge felsefesine 
sahip olan işletmelerde üretilmektedir. Bu buluşun ticari bir değer olarak 
piyasada yer alması ise inovasyon olarak tanımlanabilir. Ülkelerin ar-ge 
yatırımlarına yüksek miktarlarda destek vermesinin asıl amacı inovasyonu art-
tırmak ve ülkelerini bir cazibe merkezi haline getirmektir.  

Bu doğrultuda Türkiye’de de ar-ge ve inovasyon çalışmaları için TÜBİTAK ve 
KOSGEB başta olmak üzere çeşitli kurumlar finansal anlamda desteklerini gerek 
işletmelere gerekse bilim insanlarına sunmaktadırlar. 

Yapılan bu çalışmada ar-ge ve inovasyon sonucu üretilen ürünlerin çıktı gösterg-
esi olarak nitelendirilebilecek olan patent sayısı ile, bu amaçla ar-ge ve inovasyon 
çalışmaları için verilen devlet destekleri arasındaki ilişki kavramsal açıdan 
incelenmiştir. 

2. AR-GE, İNOVASYON 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanuna göre Ar-Ge; kültür, insan ve toplumun 
bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bunun yazılım dahil yeni sü-
reç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir 
temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.  

Frascati Klavuzuna göre Ar-Ge; insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi 
dağarcığının arttırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere 
kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır 
(Stoneman, 1995).  

İnovasyon ise toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin 
kullanılmaya başlanması anlamına gelir (Elçi, 2007). İnovasyonu tanımlamak 
için çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Joseph Schumpeter önceden var olan fikirl-
erin, bilgilerin yeni kombinasyonlarıyla ortaya çıkan “yaratıcı yıkım” olarak ino-
vasyonu tanımlamıştır (Hekkert et al. 2004). Freeman ise “endüstriyel ino-
vasyon, yeni bir ürünün pazarlanması ya da yeni bir sürecin veya ekipmanın ilk 
defa ticari kullanımı için yürütülen tasarım, üretm, yönetim ve ticaret faaliyetle-
rini kapsar” açıklamasını getirmiştir (Elçi, 2007).   

2.1. Türkiye İnovasyon Sistemi; 

Türk Ulusal İnovasyon Sistemi kamu kurumları, firmalar, üniversiteler ve 
araştırma kuruluşları olmak üzere dört ana unsurdan oluşmaktadır (ÇAKIR 
2008).  
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Ulusal bilim ve teknoloji politikalarını en üst seviyede belirleyen kurumlar Tü-
rkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Bakanlar Kurulu ve bu kademelere karar 
desteği sunan kuruluşlar Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu (BTYK), TÜBİTAK ve TÜBA’dır (DPT, 2005).  

BTYK’nın sekretarya görevini TÜBİTAK üstlenmiştir ve kalkınma planlarının, 
inovasyon ile ilgili politika ve programların planlanması, yürütülmesinden 
sorumlu olan DPT, inovasyon ile ilgili politikaların belirlenmesinde ulusal ino-
vasyon sisteminde görev alan kuruluşların başında gelmektedir (European 
Commission 2006). Bu inovasyon sisteminin etkin bir şekilde geliştirilmesi 
amacıyla mali destekler için bütçe belirleyen kurumlar olarak TÜBİTAK ve Küçük 
ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) be-
lirlenmiştir (ÇAKIR, 2008).  

Politikaların uygulanmasında koordinatör olarak sistemde Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığı, Maliye Bakanlığı ve eğitim politikalarını geliştirip uygulayan Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu görev alırken inovasyon politikalarının uy-
gulanmasından sorumlu olan kurumlar ise Türk Patent Enstitüsü (TPE), Türkiye 
Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), 
KOSGEB, Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) olarak belirtilmektedir (Pekol 2008).  

Avrupa Birliğine üye ülkeler ve Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, 
Çin, Kanada gibi birçok ülke inovasyon sistemini değerlendirmek, performansını 
izlemek ve karşılaştırma yapmak için Avrupa Komisyonu tarafından çalışmalar 
yürütmektedir. Bu çalışmalar dahilinde ulusal inovasyon performanslarını 
değerlendirmek üzere beş ana grup ve toplam on iki gösterge belirlenmiştir 
(European Commission, 2006). Göstergeler ana başlıklar halinde Tablo 2.1’de 
gösterilmiştir.  
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Tablo 2.1: İnovasyon Performansı Göstergeleri 

 

Kaynak: European Commission, “2006 Global Innovation Scoreboard (GIS) Re-
port, European Trend Chart on Innovation” 

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu değerlendirmeye alınan ülkelerin 2015 
yılına kadarki inovasyon performansları Şekil 2.1’de gösterilmektedir.  
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Şekil 2.1. Ülkelerin 2015 yılına kadarki inovasyon performansları. 

 

Kaynak: European Commission, “2005 Global Innovation Scoreboard (GIS) Re-
port, European Trend Chart on Innovation” 

3. PATENT, FAYDALI MODEL, ENDÜSTRİYEL TASARIM İLE İLGİLİ GENEL 
BİLGİLER 

Ulusal sınai ve iktisadi gelişimin temelini oluşturan yaratıcı ve yenilikçi çalışma-
lar (Alikhan 2000), karşılaşılan problemlere çözüm aranırken üretilen fikirler ve 
bu fikirlerle geliştirilen yeni ürünler ile ortaya çıkar. İnsan zekasının yaratımları 
olan bu yeni fikirler ise fikri mülkiyetin konusunu oluşturur (WIPO n.d.). Bilimsel 
ve teknolojik yaratıcılığın teşvik edilmesi ve yeni teknik bilginin yayılabilmesi 
için fikri mülkiyetin etkili korunması esastır (Alikhan 2000). Fikri mülkiyetin ko-
nusunu oluşturan yeniliklerin koruma altına alınması amacıyla sahiplerine ver-
ilen haklarla ise fikri mülkiyet hakları denir. 

Fikri mülkiyet hakları, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olarak ikiye ayrılır. 
Telif hakları; ilim ve edebi eserler, müzik eserleri, güzel sanatlar, sinema eserleri 
gibi fikir ürünleri üzerindeki mülkiyet haklarıdır. Sınai mülkiyet haklarını ise pa-
tent, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler ve entegre devre topografya-
ları oluşturur. Sınai mülkiyet genel tanımıyla “sanayide ve tarımdaki buluşların, 
yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya 
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ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya 
satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini 
ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sa-
hip olmalarını sağlayan gayri maddi bir hakkın tanımıdır.” (Çakırsoy 1998). 

Patent belirli bir zaman için teknik bir buluşu koruyan bir mülkiyet hakkıdır. 
Buluş ise tarım dahil sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanır. 
Buluşlar kopyalanmaya karşı buluş konusu ürünü gizli tutarak veya yasal 
koruma olan patent koruması elde edilerek iki şekilde korunabilir (Köker 2005). 
Patent ile sağlanan yasal koruma buluş sahibine tanınan tekel hakkı sayesinde 
buluş yapmayı özendirirken, buluşu gizli tutarak korumak sahibine bir hak ka-
zandırmamakta ve böylece korumanın etkinliğini şüpheye düşürmektedir.    

Faydalı model ise küçük buluşlar için sağlanan koruma olarak kabul edilebilir 
(Yalçiner 2000). Yeni ve sanayiye uygulanabilir olan ancak patentten farklı 
olarak tekniğin bilinen durumunu aşmayan ve bu nedenle patent ile korunama-
yan buluşlar ülkemizde faydalı model ile korunabilirler (TPE 2007). 

Endüstriyel Tasarım; WDO’nun tanımına göre tasarım, amacı objelerin, işlem-
lerin, hizmetlerin ve her türlü sistemin çok yönlü özelliklerini meydana getirmek 
olan bir üretme aktivitesidir. Bu nedenle tasarım, teknolojilerin yenilikçi in-
sancıllaştırılmasının ve kültürel – ekonomik alışverişin odak noktasını teşkil et-
mektedir. Endüstriyel tasarım ise hem kullanıcının hem üreticinin ortak fayda-
larını baz alarak, bir ürünün veya sistemin form, fonksiyon ve maddi, manevi 
değerini optimize eden özellikler ve konseptler ortaya çıkarma aktivitesidir. 

4. ŞİRKETLERE SAĞLANAN DESTEKLER 

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik gelişimi devam ettirmek ve gelişmiş 
ekonomiler seviyesine ulaşmak amacıyla son yıllarda izlenen politikalar gereği 
a-ge ve inovasyon projelerine artan miktarda destek verilmektedir. Bu doğrul-
tuda inovasyon politikası gereklerini yapmak için fon sağlayan kuruluşlar 
arasında TÜBİTAK ve KOSGEB en başta gelmektedir. Özellikle ar-ge, inovasyon 
projelerini gerçekleştirmek isteyen şirketlere belirli şartlar altında bütçe 
sağlanmaktadır. Türkiye bilim ve sanayi politikasının etkin koordinatörlerinden 
olan TÜBİTAK özel sektöre yönelik çeşitli proje çağrılarını açmaktadır. Bu proje 
destek çağrıları TÜBİTAK Teknolojik ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 
(TEYDEB) tarafından yayınlanmakta, değerlendirilmekte ve uygulanmaktadır. 
Bu doğrultuda özel sektörün ar-ge kapasitesinin geliştirilmesi için kullanıma 
sunulan proje çağrı başlıkları aşağıdaki Tablo 4.1 ‘de yer almaktadır. 



1194 
 

Tablo 4.1 TÜBİTAK TEYDEB Proje Destekleri 
Program Adı Destek Miktarı Amaç 
1501 – Sanayi Ar-Ge 
Projeleri Destekleme 
Programı 

Bütçe sınırı yok. 
Özel Sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini 
teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine 
katkıda bulunmak. 

1507 – Kobi Ar-Ge 
Başlangıç Destek 
Programı 

500.000 TL 

Araştırma, teknoloji geliştirme, yenilik faaliyetleri 
ile verimliliği arttırma, katma değeri yüksek ürün 
ve hizmetlere yönelme konularında KOBİ’leri 
teşvik etmek. 

1509 – Uluslararası 
Sanayi Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı 

Büyük firmalarda proje 
giderlerinin %60’ı, 
KOBİ’lerde proje 
giderlerinin %75’i 

Ülkemiz Firmalarının EUREKA, EUROSTARS ve 
ERA-NET gibi işbirliği ağlarındaki Ar-GE 
projelerine katılımını sağlamak.  

1511 – Öncelikli 
Alanlar Ar-Ge Destek 
Programı 

Büyük firmalarda proje 
giderlerinin %60’ı, 
KOBİ’lerde proje 
giderlerinin %75’i 

Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında 
belirlenen öncelik alanlarında çağrıya çıkılarak 
Türkiye’de yerleşik katma değer oluşturan 
kuruluşların Ar-Ge projelerine destek sağlamaktır. 

1503 – Proje Pazarları 
Destekleme Programı 

Ulusal düzeyde 30.000 TL 
Uluslararası katılımın 
olası durumunda 40.000 
TL 

Üniversiteler, sanayi/ticaret odası veya ihracatçı 
birliklerinin proje fikirlerini hayata geçirmek için 
düzenleyecekleri ortaklık arayışlarına yönelik 
etkinliklere finansal destek sağlamak. 

1505 – Üniversite 
Sanayi İşbirliği Destek 
Programı 

1.000.000 TL 

Üniversite/kamu araştırma enstitülerindeki bilgi 
birikiminin, Kobi veya Büyük ölçekteki kuruluşlar 
tarafından ürüne/sürece dönüştürülerek 
ticarileştirilmesini sağlamak. 

1512 – Teknogirişim 
Sermaye Destek 
Programı 

2. Aşama; 100.000 TL 
3. Aşama; 550.000 TL 

Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş 
fikirlerini firma kurarark yenilikçi ürünlere 
dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar 
olan faaliyetlerinin desteklenmesi. 

1513 – Teknoloji 
Transfer Ofisleri 
Destekleme Programı 

10.000.000 TL 

Üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya 
dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ve özel 
sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması 
ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin 
üniversitede üretilmesine yardımcı olunması 
amacıyla faaliyet gösteren Teknoloji Transfer 
Ofislerini desteklemek. 

1514 – Girişim 
Sermayesi Destekleme 
Programı 

Fon büyüklüğünün en 
fazla %20’si, 
Fon büyüklüğünün en az 
%79’u özel yatırımcılar 
tarafından en az %1’i fon 
yöneticileri tarafından 
karşılanır. 

Yenilikçi, KOBİ ölçeğindeki şirketlerin çekirdek ve 
başlangıç aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının, 
risk sermayesi fonları aracılıyla karşılanması. 

1601 – Yenilik 
Girişimcilik 
Alanlarında Kapasite 
Arttırılmasına Yönelik 
Destek Programı 

1.000.000 TL 

Özel sektör, üniversiteler ve bireysel girişimcilere 
yönelik farklı çağrılarla TÜBİTAK tarafından proje 
bazlı destek sağlanacak programla, özel sektörün 
Ar-Ge ve yeniliğe yaptıkları yatırımın sonuçlarını 
etkin bir şekilde alabilmeleri, üniversite – sanayi 
işbirliklerinin canlanması ve teknoloji iş fikirleri 
olan girişimcilerin kurduğu başlangıç firmalarının 
daha hızlı gelişmesine katkı sağlaması 
hedeflenmektedir.   

1515 – Öncül Ar-Ge 
Laboratuvarlarını 
Destekleme Programı 

Bir takvim yılındaki 
destek tutarı 10.000.000 
TL 

Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin 
yükseltilmesi, 
Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında 
küresel çekim merkezi olmasının sağlanması. 

1602 – TÜBİTAK 
Patent Destek 
Programı 

Patent başvurusunun, 
başvurudan tescile kadar 
tüm aşamaları 
desteklenmektedir. 

Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent 
başvuru sayısının arttırılması, gerçek ve tüzel 
kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi 
ve ülkemizin patent sayısının arttırılması. 

Kaynak: www.tubitak.gov.tr , (Erişim Tar: 22.05.2017) 
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri desteklemek amacıyla kurulan KOSGEB bu 
doğrultuda gerek ar-ge çalışmaları gerekse markalaşma için işletmelere 
desteklerini sürdürmektedir. Bu doğrultuda özellikle ar-ge inovasyon ve endüs-
triyel uygulama destekleri ile şirketlere önemli ölçüde destek vermektedir. Bu 
proje desteklerinin yanında işletmelere kullandırdıkları faizsiz krediler ile ar-ge 
ve inovasyon çalışmalarının nihai ürüne dönüştürülmesi için gerekli finansal 
yardımı sağlamaktadır. Bu doğrultuda KOSGEB’in sunduğu ve yaygın bir şekilde 
kullanım alanı bulunan a-ge, inovasyon ve endüstriyel uygulama destek pro-
gramı ile işletmelere gerekli projelerin hayata geçirilmesi için 450.000 TL geri 
ödemesiz destek ardımdan bu projeler sonucunda çıkan ürün yada ürünlerin seri 
üretimi için de 500.000 TL geri ödemeli faizsiz kredi imkanı sunmaktadır.  

5. SONUÇ 

 

Kaynak: Girişimci Bilgi Sistemi  

TÜBİTAK kamu ve özel kurumlara maddi destek veren proje esaslı bir araştırma 
kurumudur. Grafikte yer alan veriler TÜBİTAK’ın özel sektöre yönelik olarak 
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları çerçevesinde özel sektöre yönelik olarak 
2008-2015 yılları arasında verdiği cari destek miktarlarını göstermektedir. 
Destek verileri incelendiğinde en yüksek desteğin 416,659 Milyon TL ile 2009 
yılında olduğu görülmektedir. En düşük destek ise 230,260 Milyon TL ile destek 
vermeye başlanan 2008 yılı olduğu görülmektedir. 2009 yılından sonra ne-
redeyse yarı yarıya destek miktarlarında bir azalma gözlenmektedir. Özellikle 
2011 yılından sonra ise destek miktarlarının göreli olarak arttığı tespit 
edilmiştir.   
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Kaynak: Girişimci Bilgi Sistemi  

KOSGEB 2010 yılı itibariyle hem kredi kullandırma yolu ile hem de hibe yolu ile 
destek vermektedir. Özellikle Avrupa’da meydana gelen Euro krizi sonrasında 
özel bankacılık sektörüne nazaran KOSGEB’in sunduğu kredilere büyük bir talep 
görülmektedir. 2011 yılından itibaren KOSGEB destek vermeye başlamıştır. 
KOSGEB’in verdiği desteğin kullandırdığı krediden daha az olduğu tespit 
edilmiştir. KOSGEB’in verdiği kredinin yüksek olmasının sebebinin genel olarak 
kredi kullandırma oranları ile ilgili olduğu söylenebilir. 
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Kaynak: Girişimci Bilgi Sistemi  

2006-2016 yılları arasında yapılan patent başvuruları incelendiğinde yerli ve 
yabancı başvurular şeklinde iki farklı veri seti ile karşılaşılmaktadır. Grafikte 
yerli başvurularının 10 yıl içerisinde göreli olarak sürekli arttıkları izlenmekte-
dir. 2006 yılında 1090 adet başvuru varken 10. yılda 6545 adete çıktığı tespit 
edilmiştir. Diğer taraftan yabancı verilerine bakıldığında, 4075 adet başvuru 
olduğu ve 2016 yılında 10333 adet başvuru olduğu görülmektedir. Toplama 
bakıldığında ise Türkiye’de hem yerli hem de yabancı patent başvurularının 
giderek arttığı görülmektedir. Artışın son yıllarda artmasının sebebinin yerli 
başvuru sayısındaki artışlar olarak gösterilmektedir. Diğer taraftan 2013 ve 
2014 yıllarında yabacı başvurularında düşükte olsa bir gerileme görülmektedir. 
Aynı yıllarda yerli başvuruların 300 adet arttığı görülmektedir.   

 

Kaynak: Girişimci Bilgi Sistemi  

Faydalı modelde patent gibi ortaya konulan buluşların mülkiyet haklarının ko-
runması hedeflenmektedir. Grafik incelendiğinde yerli başvuruların oldukça 
yüksek olmasına karşın yabancı başvurularının ise o kadar çok olmadığı 
görülmektedir. yerli faydalı modelin başvuru sayısına bakıldığında2012 yılında 
en yüksek seviyesine ulaştığı en düşük seviyesinin de 2006 yılı olduğu 
görülmektedir. 2013, 2014 ve 2015 yıllarında neredeyse aynı seviyede seyretti-
kleri görülmektedir. yabancı başvurularında ise en yüksek seviyesine 2015 
yılında ulaşmıştır.  
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Kaynak: Girişimci Bilgi Sistemi  

Endüstriyel tasarım başvurularına Serbest rekabet piyasasında, aynı sektörde 
faaliyet gösteren firmalar için müşteri tercihlerinin kendi ürünlerinde yoğun-
laşmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri de tasarımdır. Özellikle kalite ve 
teknik açıdan müşterilere aynı faydayı sağlayan ürünlerde tasarım, çoğu zaman 
en belirleyici faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilhassa küçük ve orta ölçekli 
sanayiciler, tasarım yolu ile ürün yelpazesinde farklılaşarak bir adım öne çıkmayı 
hedeflemektedirler (www.turkpatent.gov.tr). Tasarımda yenilik, farklılaştırma 
ve ayırt edici bir niteliğin ortaya konulması gerekmektedir. 2006-2016 yılları 
arasında yapılan tasarım başvuruları yerli ve yabancı olarak grafik..’te 
gösterilmektedir. Grafik incelendiğinde yine tasarımında aynı faydalı model gibi 
yabancı başvurulardan ziyade yerli başvurularda yüksek olduğu görülmektedir. 
Toplam başvuru sayılarının belirleyicisinin yerli başvurular olduğu dikkat çek-
mektedir. Tasarım başvurularının yerli başvurularda 2015 yılında en yüksek se-
viyesine ulaştığı diğer taraftan 2009 yılında ise en düşük seviyesinde olduğu 
görülmektedir. Yabancı başvurularda ise 2014 yılında en yüksek seviyeye 
ulaştığı en düşük seviyesinin ise yine 2009 yılında olduğu belirlenmektedir. Yerli 
tasarım başvurularında yıllar içerisinde en az 10000 birimlik bir artış dikkat çek-
mektedir. Özellikle Türkiye’de KOBİ’lerin fazla olduğu gerçeği doğrultusunda her 
işletmenin faydalı model veya patent başvuru yapmak yerine tasarım yapmak 
üzerine odaklandığı dikkat çekmektedir.  
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Kaynak: Girişimci Bilgi Sistemi  

Ürünün tanımasını, özellikle pazarlama çerçevesinde ürünün ayırt edile-
bilmesini sağlayan işaretler, simgeler ve isimlerin genelini oluşturan marka 
sayıları grafikten de görüldüğü gibi 2011 yılında en yüksek seviyesini görürken 
2004 yılında en düşük seviyesindedir. Yine yabancı marka başvurularında düz 
bir çizgi şeklinde neredeyse aynı seviyede seyrettiği görülmektedir. Marka 
başvuruları incelendiğinde patent, faydalı model ve tasarımın toplamlarına 
yakın bir seviyede olduğu, bu da kabul edilen patent, faydalı model ve tasarım 
başvuru sahiplerinin daha sonra marka ile tanınabilirliklerinin arttırılmaya 
çalıştıkları olarak yorumlanabilir.  

KOSGEB’in kredi ve destek miktarları ile TUBİTAK’ın destek miktarları 
incelendiğinde özellikle KOSGEB’in destek vermeye başladığı 2011-2015 yılları 
aralığına bakıldığında, TUBİTAK ve KOSGEB’in destek miktarlarının sürekli bir 
şekilde arttığı ancak kullandırılan kredi miktarlarının ise 2011 yılından itibaren 
önemli bir şekilde irtifa kaybettiği görülmektedir. Bu da işletmelerin genel olarak 
kredi kullanımından 2011 yılından sonra uzak durduklarını göstermektedir. An-
cak karşılıksız olarak verilen destek miktarlarının bir artış içerisinde olduğu be-
lirlenmiştir.  

Patent başvurularında meydana gelen sürekli artışın yeni bir ürün veya fikrin 
koruma altına alınması açısından daha da işletmelerin motive edilmesi ile ilgili 
olduğu düşünülebilmektedir. Ancak hala yeterli düzeyde değillerdir.  

Faydalı model ve tasarım grafikleri incelendiğinde yerli başvuru sahiplerinin 
yabancılara göre ciddi oranda fazla olduğu dikkat çekmektedir. Özellikle faydalı 
modelde yabancı başvuru sahiplerinin 100 kişiyi sadece 2015 yılında geçmesi de 
göstermektedir ki yabancıların faydalı model başvurusundan ziyade patente 
yöneldikleri söylenebilir. 

Sonuç olarak destek miktarlarındaki sürekli artışlara karşın patent, faydalı 
model, tasarım ve marka başvurularında az düzeyde artışlar gerçekleşmektedir. 
Özellikle toplam marka başvurularında 2011 yılında en yüksek seviye 
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gözlenirken bir yıl sonra 6000 birimlik bir azalış görülmüştür. Bu azalış Kredi 
kullanım miktarları ile ilişkili olabilir. Çünkü kredi kullanım oranları 2011 
yılında en yüksek seviyesindeyken bir yıl sonra neredeyse beşte dördü kadar 
azalmıştır. Patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurularının eldeki veriler 
dolayısıyla  

KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri ile KOSGEB kredi kullanım miktarları ile ilişkisi 
olmadığı yorumlanabilmektedir. Verilerin yetersiz olması konunun istatistiki 
açıdan ele alınmasını engellemiştir. Verilerin çoğalması ile ilerleyen süreçlerde 
istatistik yöntemler ile birlikte ele alınmaktadır.  
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AKDENİZ ÜLKELERİNDE TURİZM GELİRLERİNİN BELİRLEYİCİLERİ: 
DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ 

Kadriye Hilal TOPAL*           Fatma Doğanay ERGEN†  

 

ÖZET 

Dünya Turizm Örgütü’nün uluslararası turizm verileri incelendiğinde hem 
uluslararası turist sayısının hem de uluslararası turizm gelirlerinin her yıl 
büyüdüğü ve 2030 yılına kadar da büyümeye devam edeceği öngörülmektedir. 
Aynı zamanda Dünya Turizm Örgütü, 2030 yılında uluslararası turist gelişlerinin 
%57’sinin gelişmekte olan ekonomiye sahip ülkelerde gerçekleşeceğini tahmin 
etmektedir. Turizm, gelişmekte olan ülkeler için ayrıca önemli olan dış ödemeler 
dengesi üzerinde görünmeyen ihracat kalemi olarak ihtiyaç duyulan döviz gird-
isini sağlamakta ve çarpan etkisi ile de turizmin ekonomiye katkısı önemli boyut-
lara ulaşmaktadır. Dolayısıyla turizm, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından 
güçlü bir ekonomik kalkınma aracı olarak görülmekte ve ülkeler turizmden elde 
ettikleri geliri arttırarak uluslararası turizm hareketlerinden daha fazla pay 
almaya çalışmaktadırlar. Bu doğrultuda başta turizm gelirlerini arttırmada etkili 
olan faktörlerin neler olduğunun belirlenmesinin önemli olduğu düşünüldüğün-
den turizm gelirlerinin belirleyicilerinin tespit edilmesi ve turizm sektöründe 
Türkiye’nin rakiplerinin de içinde yer aldığı on iki Akdeniz ülkesinin incelenmesi 
dinamik panel veri analizi ile gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda çalışmada, Ak-
deniz’e kıyısı olan on iki ülkenin 1995-2015 dönemi için turizm gelirlerini etki-
leyen makro ekonomik değişkenler alınarak turizm gelirlerinin belirleyicileri 
dinamik panel veri analizi yöntemi ile test edilmiştir. Bu çalışmada Arrelano ve 
Bover (1995), Bludell ve Bond (1998) iki aşamalı sistem-genelleştirilmiş mo-
mentler yöntemi (sistem-GMM), ardından Sargan ve Arrelano ve Bond (1991) 
otokorelasyon testi uygulanmıştır. Akdeniz ülkelerinin turizm gelirlerinin 
artışında, turist sayısı, kişi başı GSYİH, devletin nihai genel tüketim harcamaları 
pozitif yönlü bir etki yaratırken, reel efektif döviz kuru değişkeninin negatif 
yönlü bir etki yarattığı ve enflasyonun Akdeniz ülkelerinde turizm gelirlerinin 
belirlenmesinede etkili bir faktör olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dinamik Panel Veri Analizi, Turizm, Akdeniz Ülkeleri 

DETERMINANTS OF TOURISM REVENUE IN THE MEDITERRANEAN 
COUNTRIES: DYNAMIC PANEL DATA ANALYSIS 

ABSTRACT 

When the World Tourism Organization’s international tourism data is analyzed, 
it is predicted that both the number of international tourists and international 
tourism revenues will grow every year and will continue to grow until 2030. At 
the same time, the World Tourism Organization predicts that by 2030, 57% of 
international tourist arrivals will ocur in developing economies. Tourism also 
provides foreign exchange inflows, which are important for developing countries 
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as export commodities that are not visible on the balance of external payments, 
and the multiplier effect and the tourism economy contribution reach important 
dimensions. Therefore, tourism is seen as a powerful economic development 
tool, especially in terms of developing countries, and countries are trying to gain 
more share from international tourism movements by increasing their income 
from tourism. In this respect, the determination of the determinants of tourism 
revenues and the analysis of the twelve Mediterranean countries where Turkish 
competitors are included in the tourism sector were carried out by dynamic 
panel data analysis, since it was considered important to determine what factors 
are effective in increasing tourism revenues. In this context, the macroeconomic 
variables affecting the tourism incomes of the twelve countries that have coasts 
to the Mediterranean in 1995-2015 period were taken into consideration and 
the determinants of the tourism incomes were tested by the dynamic panel data 
analysis method. In this study, Arrelano and Bover (1995) applied two-stage sys-
tem-generalized moment method (system-GMM) followed by Sargan, Arrelano 
and Bond autocorrelation test. In the increase of tourism income, the number of 
tourists, GDP per capita and government consumption expenditures have a pos-
itive effect, and the real effective exchange rate variable has a negative effect and 
inflation is not effective in determining tourism revenues. 

Keywords: Dynamic Panel Data Analysis, Tourism, Mediterranean Countries 

1. Giriş 

Turizm sektörünün özellikle son altı yılda dünya’da en hızlı büyüyen ve gelişen 
sektörlerden biri olmaya devam ettiği, dönem dönem yaşanan şoklara rağmen 
neredeyse kesintisiz bir büyüme gösterdiği görülmektedir. Uluslararası turist 
sayısı 1950 yılında 25 milyon, 1980 yılında 278 milyon, 2000 yılında 674 milyon 
ve 2015 yılında ise 1.1 milyar insana ulaşmıştır (UNWTO, 2016a: 2). Uluslararası 
turist sayısı 2010 yılından itibaren % 4’lük bir büyüme göstermekte 2015 yılında 
2014 yılına göre % 4.6’lık bir büyüme göstermiş ve 2016 yılında da uluslararası 
turist sayısında % 3.5 ile % 4.5 arasında büyümeye devam edeceği tahmin 
edilmektedir (UNWTO, 2016a: 4). Uluslararası turizm gelirine bakıldığında,1950 
yılında 2 milyar dolar, 1980 yılında 104 milyar dolar, 2000 yılında 495 milyar 
dolar ve 2015 yılında 1.2 trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  Uluslararası tur-
izm dünya’nın mal ve hizmet ihracatının 2014 yılında % 6’sını, 2015 yılında % 
7’sini oluşturmaktadır. Dünya çapında turizm sektörü ihracat kategorisinde, gıda 
ve otomotiv, yakıt ve kimya gibi sektörlerin ardından gelmektedir. Gelişmekte 
olan birçok ülkede turizm sektörü ilk ihracat sektörü olarak da yer almaktadır 
(UNWTO, 2016a: 2). Her yıl uluslararası seyahat gerçekleştiren 1 milyar turist ile 
turizm, dünya’nın toplam ihracatının % 6’sını ve küresel GSYİH’nın % 10’una 
katkı yapan önde gelen ekonomik sektör olmaya başlamıştır (UNWTO, 2016b: 
10). Türkiye açısından incelendiğinde turizm sektörü, GSMH içinde önemli bir 
bölümü oluşturmaktadır. Turizm sektörünün GSMH içindeki payı 2013 yılından 
itibaren düzenli olarak artarak 2015 yılında 21.9’a ulaşmış ancak 2016 yılında 
15.5’e gerilediği görülmektedir (www.tursab.org.tr, 24.04.2017). 2016 yılında 
yaşanan rusya ile uçak krizi ve darbe girişimi gibi olayların turist sayısının ve 
turizm gelirlerini düşmesine neden olduğu ve bu durumun da turizm 
sektörünün, GSMH içindeki payının azalmasına neden olduğu söylenebilir. 
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Çalışmanın uygulama alanını oluşturan Akdeniz ülkelerinin turizm potansiyell-
eri incelendiğinde, Akdeniz Avrupa’sına uluslararası gelişler 2015 yılında % 5 
oranında arttığı dikkati çekmektedir. İspanya’nın % 5’lik, Hırvatistan ve Kıbrıs’ın 
her ikisi de % 9’luk, Yunanistan % 7’lik, Malta’nın % 6’lık ve İtalya’nın %4’lük 
büyüme kaydettiği görülmektedir (UNWTO, 2016a: 7).  Ayrıca 2015 yılında 
Fransa 84 milyon turist ile en fazla turist çeken ülke olmuştur. İspanya 68 milyon 
turist ile 3., İtalya 50 milyon turist ile 5., Türkiye 39 milyon turist ile 6. sırada yer 
almıştır. Turizm gelirlerine göre ülke sıralamasında ise İspanya 56 milyar dolar 
ile 3. sırada yer alırken, Fransa 45 milyar dolar gelir ile 4., İtalya 39 milyar dolar 
ile 7. sırada yer almaktadır (UNWTO, 2016a: 6). Akdeniz ülkelerinin, turist 
sayılarında yıllar içerisinde büyüme gösterdiği dolayısıyla turizm açısından 
önemli potansiyellerinin olduğu görülmektedir. Aynı zamanda Türkiye’nin de 
içinde bulunduğu Akdeniz ülkelerinin turizm sektöründe birbiri ile rekabet 
içinde olduğu ve dolayısıyla her bir ülke de daha fazla turizm geliri elde etmeyi 
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Akdeniz ülkelerinde turizm gelirlerinin 
büyümesini belirleyen değişkenlerin neler olduğunun ve bu değişkenlerin 
büyümeye olan etkisinin önceliğinin bilinmesi turizm sektöründe alınacak 
kararlar için önemli olduğu düşünülmektedir. 

2. Literatür Taraması 

Araştırmanın konusu ile ilgili yerli ve yabancı literatür incelenmiştir. Yabancı lit-
eratür incelendiğinde, Leitao (2015)’ın Portekiz 2004-2013 yılları arasındaki 
turizm talebinin belirleyicilerini panel birim kök ve dinamik panel veri analizi ile 
incelendiği araştırmasında, dinamik panel veri modeli ile turizm talebinin dina-
mik bir süreç olduğunu kanıtlayarak, Portekiz’in turizm talebi üzerinde kişi başı 
GSMH, devlet harcamaları, turizm sektöründe çalışan kişi sayısı ile pozitif yönde 
etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Brida ve Risso (2009)’nun İtalya’nın 
Güney Tirol’a ait 116 turizm destinasyonun her biri için gelen Alman turizm tal-
ebini dinamik panel veri analizi ile incelenmiştir. 1987-2007 yılları arasındaki 
yıllık kişi başı GSMH (Almanya), Alman turist sayısı, Almanya ve İtalya’nın 
karşılaştırmalı turistik mal ve hizmet fiyatları, seyahat ücretleri yerine de proxy 
değişken olarak petrol fiyatlarını modele dahil edilmiş ve sonucunda mevcut tur-
izm talebinin kendi gecikmeli değerleri ile pozitif ilişkili olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. Ancak, turizm talebi üzerinde, seyahat ücretlerinin ve 
karşılaştırmalı turistik mal ve hizmet fiyatlarının (Almanya-İtalya) negatif, 
önemli bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Munoz (2004)’un çalışmasında 1992-
2002 yılları arasında Kanarya adalarına ülkelerine göre gelen uluslararası turist 
sayıları baz alınarak turizm talebi Arellano-Bond GMM dinamik panel veri analizi 
ile incelenmiştir. Turizm harcamaları, kişi başı GSMH, döviz kuru, tüketici fiyat 
endeksi, turistik mal ve hizmet fiyat endeksi ve seyahat ücreti için proxy 
değişken olarak petrol fiyatları verileri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, tur-
izm talebinin gecikmeli değerleri ile yüksek ilişkili olduğu, dış şoklardan 
etkilendiği ve turizm talebinin açıklanmasında kişi başına gelirin en önemli 
değişken olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

Araştırmanın konusu ile ilgili yerli literatür incelendiğinde ise, Bahar ve Bozkurt 
(2010)’un gelişmekte olan 21 ülke için 1998-2005 yılları arasında turizm 
sektörü ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemde pozitif ilişkinin olup 
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olmadığını analiz ettiği araştırmasında, turizm ve ekonomik büyüme arasında 
pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiş, turizm gelirlerindeki % 1’lik bir artışın 
uzun dönemde ekonomik büyüme üzerinde % 2.825’lik bir artışa yol açtığı 
saptanmıştır. 

2. Metodoloji 

Zaman serilerindeki iktisadi olayların geçmiş dönem ile ilişkili olması durumu 
hem zaman hem de birim etkisinin gözlemlenebildiği panel veri modellerinde de 
geçerlidir. Ekonometrik modellerde geçmiş dönemi temsil eden “gecikmeli 
değişkenin” yer aldığı modeller dinamik modeller olarak adlandırılmaktadır 
(Hsiao, 2014: 80). Hem rassal hem de sabit etkiler modellerinde gecikmeli 
bağımlı değişkenin yer alması durumunda hata terimleriyle ilişkili olması ciddi 
sorunlar oluşturmaktadır ve bu durum dinamik panel veri modellerinin 
kullanımını gerektirmektedir (Greene: 2008: 469). Statik hata bileşenleri mod-
elinde gözlenemeyen birim etkisinin değişkenlerle korelasyonu ilk defa Haus-
man ve Taylor (1981) tarafından ortaya konulmuştur. Bhargava ve Sargan 
(1983) dinamik hata bileşenleri modelinin tahmini üzerine çalışmış ve bir gecik-
meli bağımlı değişkenin yer aldığı aynı zamanda değişkenler arası etki ve korela-
syona izin veren bir model öne sürmüşlerdir. Anemiya ve MaCurdy (1986) ile 
Breusch, Mizon ve Schmidt (1989) Hausman ve Taylor (1981) tahmincisinden 
daha etkin bir araç değişken tahmincisi elde etmişlerdir. Andersen ve Hsiao 
(1982), Holtz-Eakin Newey ve Rosen (1988) ve Arellano ve Bond (1991) ilk 
farklarla tahmin edilen model yaklaşımını ortaya koymuşlardır (Arellano ve Bo-
ver, 1995: 30). Ardından Arellano ve Bover (1995), Bludell ve Bond (1998) ilk 
fark yaklaşımına ek olarak araç değişkenlere momentlere dayalı kısıtlar eklemiş 
ve daha etkin tahmincilerin elde edilmesini sağlamışlardır.  

Dinamik panel veri modelleri genel olarak; 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽′𝑥𝑖𝑡 + 𝜃𝑌𝑖𝑡−1 + 𝑢𝑖𝑡 

𝑢𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝜗𝑖𝑡 

𝑖 = 1,2, … , 𝑁 𝑣𝑒 𝑡 = 1,2, … , 𝑇 

şeklinde ifade edilebilir. Burada 𝑥𝑖𝑡,  (Kx1) boyutlu açıklayıcı değişken 
vektörünü, 𝛽′ açıklayıcı değişken vektörünün katsayılar matrisini, 𝑌𝑖𝑡 ve 𝑌𝑖𝑡−1, 
sırasıyla bağımlı değişken ve gecikmeli değerini  𝜇𝑖 ,gözlenemeyen birim etkisini,  
𝜗𝑖𝑡  birimler arası zamana göre değişen gözlenemeyen etkileri  temsil etmektedir.  

Arellano ve Bond Fark-GMM yönteminde, ilk farkları alınmış dinamik sabit 
etkiler modeli, araç değişkenler kullanılarak dönüşüme uğrar. Sonraki aşamada 
en küçük kareler tahmin yöntemi kullanılarak GMM tahmincileri elde edilir. Bu 
tahminciler iki aşamalı araç değişkenler tahmincisi olarak da adlandırılır. Bu 
yöntem küçük örnekler için kullanışlı değildir (Akay, 2012: 95) 

Dinamik panel veri modelleri, yapısı gereği bağımlı değişkenin gecikmeli 
değerleri ile rassal veya sabit gözlenemeyen birim etkileri içerir. Gözlenemeyen 
birim etkileri gecikmeli bağımlı değişkenle ilişkilidir ve bu durum parametre 
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kararlılığında bozulmalara sebep olabilmektedir. Arellano ve Bond (1991) yönt-
emi, otoregresif parametrelerin fazla olması veya idiyosinkratik hata terimi çok 
büyük olduğunda gücünü yitirmektedir. Arellano ve Bover (1995), Blundell ve 
Bond (1998)’un moment koşullarının geçerli olduğu sistem tahmincisi, yatay 
kesit boyutunun zaman boyutundan fazla olduğu durumlarda ve küçük 
örneklerde de etkin tahminciler elde edilmesine olanak sağlamaktadır (Druker, 
2008: 20). Arellano ve Bover (1995), Blundell ve Bond (1998) ilk fark denklem-
lerinin yerine “ortagonal sapmaları” kullanarak etkin tahminciler elde edilmesini 
amaçlar. Değişkenin tüm olası gelecek değerlerinin ortalamasının farkı alınarak 
ilk farklar yönteminde meydana gelen veri kaybı minimize edilmeye çalışılır 
(Tatoğlu, 2012: 86). Bu yaklaşıma sistem-GMM yaklaşımı denilmektedir. Sistem- 
GMM yaklaşımında Fark-GMM yaklaşımına ek olarak moment kısıtlamaları 
bulunmaktadır. Sistem-GMM yaklaşımının temel varsayımları; farklı dönem 
açıklayıcı değişkenler ile birimlere özgü hata bileşeni arasında sabit korelasyon 
bulunması, katı dışsallık ve bağımlı değişkenin ilk farkının ilk gözlemiyle bi-
rimler arasında korelasyon olmamasıdır.  

휀[𝑋𝑖𝑡𝜇𝑖] = 휀[𝑋𝑖𝑠𝜇𝑖] 

휀[𝑋𝑖𝑡𝜗𝑖𝑠] = 0 

휀[𝑢𝑖𝑡∆𝑋𝑖𝑡] = 0 

𝑡 ≤ 𝑠 

olarak ifade edilir (Arrelano ve Bond, 1991: 45). Hem fark-GMM hem de sistem-
GMM yöntemlerinin temel varsayımı gözlemlenemeyen birim etkilere bağlı 
olarak açıklayıcı değişkenlerin katı dışsal olmasıdır. Katı dışsal değişkenlerin 
geçmiş, şimdiki ve gelecek değerleri gecikmeli bağımlı değişken için araç 
değişken oluşturmada kullanılır ve Fark-GMM yönteminde diğer dışsal olmayan 
değişkenlerin etkileri fark alınarak giderilir (Arrelano ve Bond, 1991: 277). Bir 
diğer varsayımı durağanlık koşulu olsa da Fark GMM bu varsayımın 
sağlanmadığı durumlarda da geçerli bir tahmin yöntemidir (Blundell ve Bond, 
1998: 116). 

3.Veri Seti ve Ekonometrik Model 

Çalışmada veri seti; Akdeniz’e kıyısı olan Hırvatistan, Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, 
İsrail, İtalya, Malta, Fas, Slovenya, İspanya, Tunus ve Türkiye olmak üzere 12 
ülkenin 1995-2015 yılları arasında yıllık turizm gelirleri, turist sayısı, kişi başı 
gayrisafi yurtiçi hasıla, reel efektif döviz kuru, devlet harcamaları ve enflasyon 
oranını kapsamaktadır. Turizm gelirleri ülkelerin turizm büyümesinin ölçütü 
olduğundan bağımlı değişken olarak modele alınmıştır. Değişkenlerden Reel 
efektif döviz kuru IMF ve Federal Rezerve Bank’ın elektronik veri kaynağından 
(FRED) diğer değişkenler ise Dünya Bankası’nın elektronik veri kaynağından 
elde edilmiştir. Tablo 1’de değişkenlerin açıklamaları ve elde edildiği kaynaklar 
yer almaktadır. 
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Tablo1. Veri tablosu 
Değişkenin 

Adı 
Değişken açıklaması Kaynak 

trGelir Ibound turizmden elde edilen uluslararası turizm gelirleri (dollar cinsinden) WDI 

Turist Bir gecenin üzerinde ziyaret eden uluslararası inbound turist sayısı WDI 

kbGSYİH  Kişi başı gayrisafi yurtiçi hasıla (dolar cinsinden) WDI  

DK  Reel efektif döviz kuru IMF, FRED  

harDEV Devletin nihai genel tüketim harcamaları (dolar cinsinden) WDI 

ENF 
Enflasyon oranı, tüketici fiyat endekslemesi yapılarak hesaplanmış period ortalaması 

alınmıştır. (yıllık % değişim) 
WDI 

Şekil 1’de Akdeniz ülkelerinde turizm gelirlerinin yıllara göre (1995-2015) 
değişim grafiği sunulmuştur.  

Şekil 1. Akdeniz Ülkelerinde Turizm Gelirlerinin Yıllara Göre (1995-2015) 
Değişim Grafiği 

 

Tablo2. Korelasyon Matrisi 

Değişken trGELİR Turist kbGSYİH DK harDEV ENF 

trGELİR 1       

Turist 0.956 1      

kbGSYİH 0.6054 0.5544 1     

DK -0.028 -0.0103 0.0877 1    

harDEV 0.8986 0.9119 0.6876 0.0786 1   

ENF -0.1113 -0.1131 -0.2843 -0.5638 -0.1271 1 

Tablo 2’de yer alan modele alınacak değişkenlerin korelasyon matrisi 
incelendiğinde, turizm gelirlerinin değişkeninin turist sayısı ve devletin nihai 
genel tüketim harcaması ve kişi başı GSYİH değişkenleriyle pozitif yönlü arttırıcı, 
döviz kuru ve enflasyon değişkenleriyle negatif yönlü azaltıcı bir korelasyonu 
olduğu görülmektedir.  

Akdeniz ülkelerinde turizm büyümesinin belirleyicilerinin incelendiği bu 
çalışmada Arellano ve Bover (1995) 2 aşamalı sistem-GMM yaklaşımından 
yararlanılmıştır. Bu yaklaşım için oluşturulan dinamik panel veri modeli, 

𝑡𝑟𝐺𝑒𝑙𝑖𝑟𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝑡𝑟𝐺𝑒𝑙𝑖𝑟𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑘𝑏𝐺𝑆𝑀𝐻𝑖,𝑡+𝛽4𝐷𝐾𝑖,𝑡

+ 𝛽5ℎ𝑎𝑟𝐷𝐸𝑉𝑖.𝑡 + 𝛽6𝐸𝑁𝐹𝑖,𝑡 + 휀𝑖,𝑡 

şeklindedir. Burada i, yatay kesit boyutunu ve t, zaman boyutunun ifade et-
mektedir. 
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4. Ampirik Bulgular 

Akdeniz ülkelerinde turizm büyümesinin belirleyicilerinin incelendiği bu 
çalışmada Dinamik panel veri modellerinde Arellano ve Bover (1995), Bludell ve 
Bond (1998)’un 2 aşamalı sistem-GMM yaklaşımı kullanılmıştır. Modelin tahmin 
aşamasına geçilmeden önce değişkenlere durağanlık testi seçimi için zaman 
boyutunun yatay kesit boyutundan büyük olduğu durumda kullanılan testlerden 
Breush ve Pagan (1980) yatay kesit bağlılığı testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 
3’de verilmiştir. 

Yatay kesit bağlılığı testi temel hipotezi, yatay kesit bağlılığının olduğu alternatif 
hipotezine karşılık yatay kesit bağlılığının olmadığı hipotezini savunmaktadır. 

Tablo 3. Breush Pagan (1980) Yatay Kesit Bağlılığı Testi Sonuçları 
DEĞİŞKEN TEST İSTATİSTİĞİ sd Olasılık 
trGelir 1011.2980 66 0.00 
Turist 801.5270 66 0.00 
kbGSYİH 1195.7430 66 0.00 
DK 682.8054 66 0.00 
harDEV 1669.8550 66 0.00 
ENF 433.2268 66 0.00 

* Sd., serbestlik derecesini ifade etmektedir. 

** %1, %5 ve %10 hata payı için kritik 𝜒(1)
2 tablo değerleri 6.635, 3.841, 2.706’dır. 

Tablo değerleri incelendiğinde tüm değişkenler için yatay kesit bağlılığı söz ko-
nusu olduğundan değişkenlerin durağanlık analizleri için ikinci nesil panel birim 
kök testi olan Pesaran (2006) CADF birim kök testi uygulanmıştır. Test hipo-
tezleri, 

Ho : 𝜑𝑖 = 0  (tüm i kesit birimi için) 

olarak kurulur. Alternatif hipotezler, 

H1 : 𝜑𝑖 < 0 𝑖 = 1, . . . . . , 𝑁, 

Ho : 𝜑𝑖 = 0        𝑖 = 𝑁 + 1, 𝑁1 + 2, … , 𝑁 şeklindedir. Sonuçları Tablo 4 de yer 
almaktadır. 

Tablo 4. Pesaran (2006) CADF Birim Kök Testi Sonuçları 

DEĞIŞKEN Trend/Sabit 
DÜZEY 1.FARK   

t-bar Z[t-bar] Olasılık değeri t-bar Z[t-bar] Olasılık değeri SONUÇ 

trGelir 
 C -2.091 -1.146 0.126 -2.920 -3.972 0.000 

I(1) 
C,T -2.403 -0.311 0.378 -3.342 -3.680 0.000 

Turist 
 C -1.833 -0.224 0.412 -2.672 -3.133 0.001 

I(1) 
C,T -1.738 2.168 0.985 -2.814 -1.850 0.032 

kbGSYİH 
 C -2.28 -1.823 0.034  - -  -  

I(1) 
C,T -1.304 3.783 1.000 -3.721 -4.992 0.000 

DK 
 C -1924 -0.548 0.292 -3.098 -4.579 0.000 

I(1) 
C,T -2.661 -1.271 0.102 -2.917 -2.208 0.014 

harDEV 
 C -2.138 -1.314 0.094  - -  -  

I(1) 
C,T -1.788 1.983 0.976 -2.784 -1.745 0.040 

ENF 
 C -2.57 -2.857 0.002  - -  -  

I(0) 
C,T -3.14 -3.054 0.001  - -  -  

* C sabit ve T trend değişkenini ifade etmektedir. 

** (t-bar) testin t-istatistiği, Z[t-bar] testin tersinir normal test istatistiğidir. 

*** CADF tablosu kritik değerleri sabitli model için %1 %5 ve %10 hata payı için -2.53,  -2.32, -2.21, sabitli 
ve trendli model için -3.03 -2.83 -2.73 olarak belirlenmiştir. 
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Sonuçlar incelendiğinde enflasyon değişkenin düzeyde durağan diğer tüm 
değişkenlerin 1. mertebeden durağan olduğu bulgusu elde edilmiştir. 2 aşamalı 
Sistem-GMM yöntemi fark-GMM yönteminden farklı olarak modele alınacak 
değişkenlerin durağan olmasını gerektirmektedir. Enflasyon değişkeni düzeyde, 
diğer değişkenler 1. mertebeden farkları alınarak modele dahil edilmiştir. 
Standart hataların sapmalı olmaması için robust standart hatalar Windmeijer 
(2005) standart hataları ile tekrar elde edilmiştir. Model sonuçları tablo5 de yer 
almaktadır.  

Tablo5. Sistem-GMM Modeli Tahmin Sonuçları 

Bağımlı değişken: Turizm Gelirleri (trGelir) 

Değişkenler Sistem-GMM İşaret 

 
𝒕𝒓𝑮𝒆𝒍𝒊𝒓𝒕−𝟏 

 

0.0393765  
 + 

( 0.029)** 

Turist 
 885.3069 

+  
 (0.000)* 

KbGSYİH 
 434792.2 

 + 
 (0.000)* 

DK 
-122000  

 - 
(0.080 )*** 

harDEV 
0.0914571  

 + 
 (0.000)* 

ENF 
-10200000  

 - 
 (0.901) 

Wald 
64656.18  

  
 (0.000)* 

Sargan 5.871045*   
Gözlem Sayısı 174   

Ülke Sayısı  12   

(*)(**)(***)sırasıyla %1, %5, %10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı göstermektedir..  

* Sargan testi için 𝜒2 tablo değeri %5 anlam düzeyinde 124.342 olarak belirlenmiştir. 

Wald test istatistiği olasılık değeri (𝑝 < 0.05) olduğundan modelin anlamlı 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Modele araç değişkenlerin geçerliliğini sınama 
amacıyla Sargan testi yapılmıştır. Sargan testi temel hipotezi aşırı tanımlama 
kısıtlarının geçerli olmadığı hipotezine karşı tanımlama kısıtlarının geçerli 
olduğu alternatif hipotezini savunur. Sargan test istatistiği %5 anlam düzeyinde 
𝜒2 tablo değerinden küçük olduğundan temel hipotez kabul edilmektedir. Mod-
elde kullanılan araç değişkenler geçerlidir.  

Genelleştirilmiş momentler yöntemi ile elde edilen parametre tahmincilerinin 
etkinlik varsayımının sağlanması için 2. mertebeden otokorelasyonun olmaması 
gerekmektedir. Otokorelasyon sınaması için Arellano ve Bond (1991)’un otoko-
relasyon testi uygulanmıştır. Testin temel hipotezi otokorelasyon vardır alter-
natif hipotezine karşı otokorelasyon yoktur hipotezini savunur. Test sonuçları 
tablo6 da sunulmaktadır. 
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Tablo6. Arellano-Bond(1991) Otokorelasyon testi 

Order   z         Prob > z 

 

1     -2.4064    0.0161 

 

2     -1.6541    0.0981 

 

Test sonuçlarına göre %5 anlamlılık düzeyinde 1. mertebeden otokorelasyon 
olduğu fakat 2. mertebeden otokorelasyon olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. GMM 
modeli için 2. Mertebeden otokorelasyon olmaması koşulu sağlanmaktadır. 

SONUÇ 

Hırvatistan, Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Malta, Fas, Slovenya, 
İspanya, Tunus ve Türkiye olmak üzere 12 Akdeniz ülkesinde 1995-2015 dönemi 
için turizm büyümesini belirleyen makroekonomik faktörler dinamik panel veri 
analizi uygulanarak incelenmiştir. 

Değişkenlere durağanlık analizi öncesinde Breush Pagan (1980) yatay kesit 
bağlılığı testi yapılmış, değişkenlerin tümü için yatay kesit bağlılığının olduğu 
hipotezi kabul edilmiştir. Bu durumda panelde yer alan 12 Akdeniz ülkesinden 
birinde meydana gelen bir değişimin diğer ülkeleri de etkilediği söylenebilir. Du-
rağanlık incelemesi için yatay kesit bağlılığı durumunda kullanılabilen 2. Nesil 
panel birim kök testlerinden Pesaran (2006) CADF testi uygulanmıştır. Otoko-
relasyon ve değişen varyans sorunlarının olması durumunda da geçerli olabilen 
Arrelano ve Bover (1995), Blundell ve Bond (1998) Sistem-GMM yöntemi uygu-
lanmış, bu yöntemin sonucunda da yapılan Sargan testiyle modelde kullanılan 
araç değişkenlerin geçerli olduğu, Arellano ve Bond (1991) otokorelasyon tes-
tleriyle Modelin etkin olabilmesi için gerekli olan 1. mertebeden otokoreasyon 
olmadığı ama 2. mertebeden otokorelasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Sistem-GMM dinamik panel veri modeli tahmin edilmiş ve turist sayısı (Turist), 
kişi başı gayrisafi yurtiçi hasıla (kbGSYİH), devletin nihai tüketim harcamaları 
(harDEV) %1; Reel efektif döviz kuru(DK) değişkeni %10 düzeyinde istatistiksel 
olarak anlamlı bulunurken, enflasyon(ENF) değişkeninin model için anlamlı bir 
değişken olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Modelin regresyon katsayı işaretleri 
incelendiğinde değişkenlerin korelasyon matrisiyle uyumlu olduğu görülmekte-
dir. Turizm gelirleri değişkeni modelde turizm büyümesini ifade etmektedir. Kişi 
başı GSYİH’nın Akdeniz ülkelerinin turizm büyümesinde artış sağlayan başlıca 
faktör olduğu, turist sayısı ve devletin nihai genel tüketim harcamalarının 
sırasıyla 2. ve 3.  derece arttırıcı faktör olduğu görülmektedir. Reel efektif döviz 
kurundaki artış ise turizm büyümesini olumsuz etkilemektedir. Fiyatlar genel 
düzeyindeki artışın (ENF) turizm büyümesinde anlamlı bir etki yaratmadığı so-
nucuna ulaşılmıştır. Modelin dinamik yapısı gereği turizm gelirleri değişkenin 
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bir dönem gecikmeli değişkeni tarafından %5 istatistiksel anlam düzeyinde açık-
landığı bulgusu elde edilmiştir.  Akdeniz ülkelerinin turizm gelirlerinde bir 
önceki yılda meydana gelen bir birimlik artış ya da azalış bir sonraki yılın turizm 
gelirlerinde % 3’lük bir büyümeye veya küçülmeye sebep olmaktadır. 

Akdeniz ülkelerinde bir önceki yıl yaşanan ekonomik, politik, doğal afetler gibi 
küresel sorunlar sonucunda turizm gelirlerindeki azalmaların bir sonraki dö-
nemdeki turizm gelirlerini de olumsuz etkileyebileceği sonucuna varılmaktadır. 
Diğer yandan bir önceki yıl turizm gelirlerinde yakalanan artışın bir sonraki yılda 
devam edebileceği de söylenebilir. Bu kapsamda, Akdeniz ülkelerinin turizm 
gelişimi için alınacak kararlarda daha etkin stratejiler izlenebilmesi için bir 
önceki yıldaki verilerinin de dikkate alınmasının gerekli olduğu görülmektedir. 

KAYNAKÇA 

Anderson, T., W. ve Hsiao, C. (1982). Formulation and Estimation of Dynamic Models Us-
ing Panel Data, Journal of Econometrics 18, 47-82. 

Amemiya, T. ve MaCurdy, T., E. (1986). Instrumental-variable estimation of an error-com-
ponents model, Econometrica 54, 869-881. 

Akay, Ç., E. (2015).  Dinamik Panel Veri Modelleri. (Ed. Güriş, S. Stata ile Panel Veri Mod-
elleri). İstanbul: Der Kitabevi. 

Arrelano, M. ve Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo 
Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58, 
227-297. 

Arrelano M. ve Bover, O. (1995). Another Look at the Instrumental Variable Estimation of 
Error-Components Models. Journal of Econometrics 68, 29-51. 

Bahar, O. ve Bozkurt, K. (2010). Gelişmekte Olan Ülkelerde Turizm-Ekonomik Büyüme 
İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(2), 255-
265. 

Bhargava, A. ve Sargan, J., D. (1983). Estimating dynamic random effects models from 
panel data covering short time periods, Econometrica 51, 163551659.  

Blundell, R. ve Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic 
Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87, 115-143. 

Breusch, T., S., Mizon, G., E. ve Schmidt, P. (1989). Efficient estimation using panel data, 
Econometrica 57, 695-700. 

Brida, G., J. ve Risso, A., W. (2009). A Dynamic Panel Data Study of the German Demand 
for Tourism in South Tyrol. Tourism and Hospitality Research, 9(4), 305-313. 

Drucker, M., D. (2008). Econometric Analysis of Dynamic Panel-Data Models Using Data. 
Summer North American Stata Users Group Meeting, July 24-25, 1-32. 

Greene, H., W. (2008). Econometric Analysis. New Jersey: Pearson Education. 

Hausman, J., A. ve Taylor, W., E. (1981). Panel data and unobservable individual effects, 
Econometrica 49, 1377- 1398. 

Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data. USA, New York: Cambridge University Press 
Third Edition. 



1211 
 

1211 

Holtz-Eakin, D., Newey, W. ve Rosen, H. (1988). Estimating vector autoregressions with 
panel data, Econometrica 56, 1371-1395. 

Pesaran, M., H. (2007). “A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross Section 
Dependence” Journal of Applied Econometrics, 22, 265-312. 

Leitao, C., N. (2015). Portuguese Tourism Demand: A Dynamic Panel Data Analysis. Inter-
national Journal of Economics and Financial Issues, 5(3), 673-677. 

Munoz, G., T. (2004). Inbound International Tourism to Canary Islands: A Dynamic Panel 
Data Model. Tourism Management, 27, 281-291. 

Breusch, T., S. ve Pagan, A., R. (1980). The Langrange Multiplier Test and its Applications 
to Model Specification in Econometrics. Review of Economic Studies, 11(8), 239-253. 

Tatoğlu, Y., F. (2012). İleri Panel Veri Analizi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.  

Türsab, (2017). Turizmin Ekonomideki Yeri. http://www.tursab.org.tr/tr/turizm-ver-
ileri/istatistikler/turizmin-ekonomideki-yeri/gsmh-icindeki-payi-1963-_79.html Erişim 
Tarihi: 24.04.2017. 

UNWTO, (2016a). Tourism Highlights 2016 Edition. World Tourism Organization. 

UNWTO, (2016b). Annual Report 2015. World Tourism Organization. 

Windmeijer, F. (2005): “A Finite Sample Correction for the Variance of Linear Efficient 
Two-Step GMM Estimators,” Journal of Econometrics, 126, 25–51. 
 

 

 

 

 

 



1212 
 

TÜRKİYE’DE 2000-2001 KRİZLERİ SONRASI BANKACILIKTA İÇ DENETİM 
FAALİYETLERİNİN GELİŞİMİ 

Öğr. Gör. İlyas TURĞAY Öğr. Gör. Alican UMUT 

 

ÖZET 

2000 ve 2001 ekonomik krizleri Türkiye bankacılık sektörü ve sektörün değişimi 
açısından önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Bu iki kriz göstermiştir 
ki, bankalar ve bankacılık faaliyetleri ülkemizde yetersiz uygulamalar ve yasal 
düzenlemeler ile yürütülmektedir. Bu kriz dönemleri sonrasında ülkemizde 
bankacılık faaliyetleri ile ilgili önemli bir yasal değişim süreci başlamış ve 
BDDK’ın bankalar üzerindeki etkisi arttırılmıştır. Özellikle risk yönetimi, iç 
kontrol ve denetim faaliyetlerinin önemi arttırılmış, Basel uygulamaları ile 
birlikte kurumsallaşma ve kurumsal yönetime verilen önem arttırılmıştır.  

Araştırma kapsamında 2000 ve 2001 krizi sonrası bankacılık sektöründeki 
değişim ve değişimlerin iç denetim faaliyetleri ile ilgili getirdikleri tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İç denetim, iç kontrol, kriz, bankacılık sektörü. 

ABSTRACT 

The 2000 and 2001 economic crises constitute an important turning point in 
terms of the transformation of the Turkish banking sector and the sector. These 
two crises showed that banks and banking activities are carried out with inade-
quate practices and legal regulations in our country. After these crisis periods, 
an important legal change process related to banking activities has started and 
the effect of BRSA on banks has been increased. Especially the importance of risk 
management, internal control and audit activities increased and the importance 
given to institutionalization and corporate governance has been increased with 
the implementation of Basel. 

Within the context of the research, it is discussed that the changes and changes 
in the banking sector after the 2000 and 2001 crisis have brought about internal 
audit activities. 

Keywords: Internal audit, internal control, crisis, banking sector. 

1. GİRİŞ 

1980 sonrası finansal liberalleşme ile birlikte bankacılık sektörü giderek önemli 
hale gelmiştir. Ancak ülkemizde bankacılık sektörünün yapısal ve kanuni olarak 
gerekli düzenlemelere sahip olmaması birçok krize neden olmuştur. Yaşanan 
2000-2001 krizlerinin nedenlerinden biri de bankacılık sisteminin yapısal ve 
kanuni düzenlemelere sahip olmaması nedeniyle yeteri kadar güçlü ol-
mamasıdır. Bu kapsamda, Türk bankacılık sisteminin kriz dönemindeki yapısal 

                                                           
 Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, ilyas.turgay@nisantasi.edu.tr 
 Nişantaşı Üniversitesi, Nişantaşı Meslek Yüksekokulu, alican.umut@ nisantasi.edu.tr 
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anlamda özellikle yetersiz iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi ve kurumsal 
yönetişim gibi eksikleri bulunduğu söylenebilir. Bu eksiklikleri gidermek için iç 
denetim alanında dünya genelinde yapılmış olan ve uygulanan düzenlemelerle 
birlikte; Türkiye’de de BDDK ve Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, SPK 
Kanunu’nda düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu çalışmada 2000-2001 krizi sonrası Türk bankacılık sisteminin değişen ve 
gelişen iç denetim yapısı aktarılacaktır.  

2. TÜRKİYE’DE 2000-2001 KRİZLERİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜNE 
ETKİLERİ 

Türkiye ekonomisinin 1980 sonrasında yaşadığı köklü değişikliklerle birlikte, en 
önemli gelişme finansal liberalleşme politikalarının uygulanması olmuştur. Bu 
politikalar, hem reel sektör hem de bankacılık sektörünün faaliyetleri üzerinde 
köklü değişikliklerin yaşanmasına yol açmıştır. 

Finansal liberalleşmeye geçiş politikaları çerçevesinde ilk olarak iç piyasada fi-
nansal liberalleşmeyi gerçekleştirmek için 1981 yılında faiz hadleri üzerinde var 
olan sınırlar kaldırılmış, 1984 yılında döviz alım-satımı serbestleşmiş ve finansal 
piyasaların düzenlenmesi ve gözetimi için SPK, İMKB gibi kuruluşlar oluştu-
rulmuştur. Bu uygulamalar sonrasında uluslararası piyasalara yönelik poli-
tikalar yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda en önemli uygulama 1989 yılında 
kaldırılan kambiyo kontrolleriyle birlikte sermaye giriş ve çıkışlarının önündeki 
engellerin kaldırılması olmuştur (Yiğitoğlu, 2005: 117). 

Finansal liberalleşme ile temel olarak pozitif faiz oranları ve tasarrufların artırıl-
masıyla birlikte yatırımların ve ekonomik büyümenin finansmanının 
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu uygulama ile birlikte bankaların ekonomi 
içerisindeki önemi artmıştır. Finansal liberalleşme ile sermaye hareketlerinin 
önündeki engellerin kaldırılması, bankaların yurt içi fonların yanı sıra yabancı 
fonların da el değiştirmesinde önemli bir aracılık fonksiyonunu yerine 
getirmesini sağlamıştır. Böylece bankalar kalkınmanın finansmanı ve var olan iç 
tasarruf açıklarının kapatılması için gereken yabancı sermayenin ülkeye gi-
rişinin sağlanmasında önemi bir rol üstlenmiştir. 

Değişen ekonomik süreç ve politikalar bankaların mali yapılarında da değişimler 
yaratmıştır. Sermaye girişlerinin önündeki engellerin kalkmasıyla bankaların 
açık pozisyonları önemli ölçüde artmıştır (Yeldan, 2001:135-153). Bu durum, 
daha sonra yaşanan krizlerde hem krizi tetikleyici unsurlardan biri olmuş hem 
de bankaların mali yapısını ve faaliyetlerini olumsuz şekilde etkilemiştir. 2001 
krizinde bankaların açık pozisyonları yaşanan krizlerde belirleyici risk unsur-
larından biri olmuştur. Makro ekonomik göstergelerde yaşanan gelişmelere 
bağlı olarak artan döviz talebi hem ekonomi hem de bankacılık sektörü için çok 
büyük maliyetlerin oluşmasına neden olmuştur. Bankalar sıcak para hareketleri 
ile dışarıdan borçlanma miktarını artırmış ve bu da ülkeyi spekülatif hareketlere 
ve bunların sonucunda ortaya çıkan krizlere daha duyarlı hale getirmiştir 
(Yiğitoğlu, 2005: 118). 
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Türkiye Kasım 2000 ve Şubat 2001 döneminde şiddetli bir kriz ile karşı karşıya 
kalmıştır. Bankacılık sektörünün kriz öncesi temel zayıflıkları şöyle sıralanabilir 
(BDDK, 2001: 7): 

 Özkaynak yetersizliği, 

 Küçük ölçekli ve parçalı bankacılık yapısı, 

 Kamu bankalarının sistem içindeki payının yüksekliği, 

 Zayıf aktif kalitesi (kredi yoğunlaşması, grup bankacılığı ve risklerinin 
yoğunluğu, kredi ve karşılıklar arasındaki uyumsuzluk),  

 Piyasa risklerine aşırı duyarlılık ve kırılganlık (vade uyumsuzluğu, açık 
pozisyon),  

 Yetersiz iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetişim, 

 Saydamlık eksikliği. 

Türkiye’de 1980 yılında 43 olan banka sayısı 1990 yılında 66’ya, 1999 yılında 
81’e yükselmiştir. 2000 yılında 2 bankanın bankacılık izninin iptal edilmesi ile 
birlikte banka sayısı 79’a gerilemiştir. 2001 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu (TMSF) kapsamındaki 5 bankanın Sümerbank bünyesinde birleştirilmesi 
sonucu 14 Mayıs 2001 itibariyle faaliyet gösteren banka sayısı 74’e inmiştir 
(BDDK, 2001: 2). 

Şekil 1: 2000 Yılında Türk Bankacılık Sektörünün Yapısı 

 

Faaliyette bulunan toplam 74 bankanın 56 adedi mevduat, 18 adedi ise kalkınma 
ve yatırım bankası statüsündedir. Mevduat bankalarının 4’ü kamusal sermayeli, 
26’sı özel sermayeli, 18’i yabancı sermayeli statüde, 8 adedi ise Tasarruf Mevdu-
atı Sigorta Fonu bünyesinde faaliyet göstermektedir (BDDK, 2001: 3). 

Tablo 1: Türkiye’de Bankaların Açık Pozisyonları (Milyar $) 

 

Kaynak: www.tbb.org.tr  
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Bankaların açık pozisyonlarının fazla olması, kriz döneminde bankaların açık 
pozisyonlarını kapatmak için yoğun döviz talebinde bulunmalarına neden 
olmuştur. Bu durum da bankacılık sektöründe güven kaybına neden olmuş ve 
yabancı yatırımcıların ülkeden çıkışını hızlandırmıştır.  

TMSF faaliyet gösteren bankalardan 25 tanesine el koyarak bunların faaliyet 
izinlerini kaldırmıştır. Bu bankalar ve bankaların aktifleri, çalıştırdığı personel 
sayıları, devir zararları Tablo 2’de gösterilmiştir. Bu krizin sonucunda faaliyet 
izni kaldırılan ve TMSF’ye devredilen bankalardan 23,205 Milyon $ zarar 
oluşmuştur. 

Tablo 2: Faaliyet İzni Kaldırılan ve TMSF’ye Devredilen Bankalar 

Kaynak: BDDK 

Kasım 2000 krizin ilk iki gününde (27-28 Kasım) TCMB’den 3 milyar $ 
çekilmiştir. Piyasalarda TL sıkıntısı başlayınca bankalar arası para piyasasında 
gecelik repo faizi %200’e yükselmiştir. Ancak döviz kurlarında ciddi bir dal-
galanma olmamıştır. Tamamen bankacılık sisteminin kötü işleyişinden ve cılız 
yapısından kaynaklanan kriz derinleşerek Aralık ayının başına kadar devam 
etmiştir. Kasım 2000 tarihinde yaşanan kriz sonucu faiz oranlarının önemli 
ölçüde yükselmesi, özellikle aşırı gecelik borçlanma ihtiyacında olan kamu 
bankalarıyla TMSF kapsamındaki bankaların mali yapılarını iyice bozmuştur. 
TCMB’nin müdahaleleri etkisiz kalınca 1 Aralık Cuma günü mali tarihimizde ilk 
kez gecelik repo faizi %1700’e yükselmiştir. Bu sürecin devamında İMKB önemli 
bir şok yaşamış ve endeks %26 oranında düşerek 7977’ye inmiştir, gecelik faiz 
oranları ise aşağıda belirtildiği şekilde bir değişim süreci yaşamıştır (Şahinöz, 
2001: 186). 

IMF’nin beceriksizliği ve tereddütleri yüzünden Türk özel sermayeli bankaların 
beşincisi olan Demirbank, fon yetersizliği nedeniyle yükümlülüklerini yerine 
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getiremez hale gelmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
tarafından 6 Aralıkta TMSF’ye devredilmiştir. Aynı gün Park Yatırım Bank’ın 
faaliyet izni kaldırıldı (Morkoç, 2001: 3-4) 

19 Şubat 2001 tarihinde Türk lirası yeniden ciddi bir spekülatif atakla karşı 
karşıya kalmıştır. Bu tarihte gerçekleşen bir gün valörlü 7,6 milyar $ döviz talebi 
döviz kuruna önemli bir baskı oluşturmuştur. Bu baskının etkisini azaltabilmek 
amacıyla TCMB ertesi gün vadesi gelen repolarını yenilememiş ve bir gün evvel 
sattığı dövizlerin 6,1 milyar $ kısmını alış veya iptal işlemleri sonucu geri 
almıştır. Ancak aradaki fark kadar dövizin satılması nedeniyle azalan Türk lirası 
likiditesi, günlük aşırı likidite ihtiyacı içinde olan kamu bankalarının sorun-
larının daha da ağırlaşmasına yol açmıştır. Hazine Müsteşarlığı, oluşan gergin-
liğin üstesinden gelebilmek için ihale programını değiştirmiş, l aylık ve dört aylık 
iki ihale açan Hazine bugüne kadar gerçekleştirilen en kısa vadeli borçlanmayı 
yapmıştır. Bu nedenle fazladan 51 trilyon TL faiz yükü altına girmiştir. Bunun 
yanı sıra, bankacılık sisteminin içine düştüğü kriz borsada da etkisini 
göstermeye başlamıştır. Standart and Poors ve Fitch gibi uluslararası de-
recelendirme kuruluşlarının, Türkiye'nin kritik bir noktada olduğunu ve no-
tunun düşürüleceğini açıklamaları, güvensizliğin daha da artmasına neden 
olmuş ve yabancı yatırımcılar hızla İMKB’den çıkmaya başlamıştır (Morkoç, 
2001: 5). 

Kur rejiminin terk edilmesi nedeniyle ortaya çıkan güven bunalımı ve isti-
krarsızlığı süratle ortadan kaldırmak, ekonominin yeniden yapılandırılmasına 
yönelik altyapıyı oluşturmak amacıyla Hükümet tarafından Güçlü Ekonomiye 
Geçiş Programı uygulamaya konulmuştur. Bu programın ana unsurlarından bi-
risi bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması olarak belirlenmiştir 
(BDDK, 2001: 9). 

2000 Kasım ve 2001 Şubat krizlerinde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri 
finansal liberalleşme ile birlikte daha da önem kazanan ve Türk finans 
sektörünün çok büyük bir kısmını yönlendiren Türk bankacılık sisteminin dene-
timden uzak olmasıdır. Bu dönemden sonra Türk bankacılık sistemindeki iç de-
netimin sağlanması adına önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler sayesinde 
bankacılık sistemimiz etkin, etkili ve verimli şekilde çalışmasını sağlayacak 
önemli adımlar atılmıştır. 

3. İÇ DENETİM FAALİYETLERİ 

3.1. İç denetim faaliyetleri ile ilgili tanımlamalar 

Özellikle 2001 ve 2002 yıllarında yaşanan krizler ve devamında yaşanan banka 
iflasları, bankalarda ve bankacılık faaliyetlerinde teftiş kurullarının ve iç denetim 
faaliyetlerinin önemini arttırmıştır. Bu faaliyetleri düzenli, sistemli ve disiplinli 
hale getirmek amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
bankacılık kanunu ve yönetmelikler kapsamında yaptığı değişimler ile iç dene-
tim faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin işlevselliğini arttırmıştır. Bu bilgiler ışığında 
ilk etapta bu faaliyetler ile ilgili kavramların açıklanması uygun olacaktır.  
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Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’ nün yapmış olduğu tanıma göre iç denetim, 
“bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden 
bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun 
risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve 
geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun 
amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur” şeklinde ifade edilmektedir (IIA, 2015). 
BDDK’nın Bankaların İç Sistemleri Hakkında çıkarılan yönetmelikte ise iç dene-
tim “üst yönetime banka faaliyetlerinin Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile banka içi 
strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü (yönetişim süreçleri) 
ve iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususunda 
güvence sağlayan” bir faaliyet olarak nitelendirilmektedir (BDDK, Bankaların İç 
Sistemleri Hakkında Yönetmelik, Mad. 21). Hem BDDK yönetmeliklerinde hem 
de IIA’nın yapmış olduğu tanımlamada iç denetim faaliyetleri benzer bir biçimde 
tanımlanmış ve konumlandırılmıştır. 

Yapılan tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere iç denetimin temelde üstlendiği 
üç ana görev bulunmaktadır. Bunlar; yönetişim faaliyetlerinin (kurumsal yöne-
tim), iç kontrol yapısının ve risk yönetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi 
şeklinde sıralanabilmektedir (Turğay, 2013). İç denetim ile ilgili faaliyetleri net 
bir şekilde açıklayabilmek için bu üç faaliyetten bahsetmek uygun olacaktır. 
COSO’nun (Uluslararası İç Denetim Standartları ve Destekleyici Kurumlar 
Komitesi) yapmış olduğu tanıma göre iç kontrol, “yönetim kurulu, yöneticiler ve 
çalışanlardan etkilenen, faaliyetlerin etkililiği ve verimliliğini, finansal rapor-
lamanın güvenilirliğini ve ilgili yasa ve düzenlemelere uygunluğu sağlamak ve bu 
hususta makul güvence vermek maksadı ile tasarlanmış süreçler” bütünüdür (Tüm 
ve Memiş, 2012: 99 – 100). Risk yönetimi, “kurumsal hedefleri gerçekleştirmek 
üzere makul güvence sağlamak maksadı ile potansiyel risk unsuru oluşturan olay 
veya durumların belirlenmesi, değerlendirilmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi 
sürecini” ifade etmektedir (Özbek, 2012: 120). Kurumsal yönetim ise, kurum içer-
isindeki farklı menfaat gruplarının hak ve sorumluluklarının dağılımını ve ku-
rumsal konularda alınacak kararlar için kural ve prosedürleri belirleyen, şirketi 
tüm bu konularda yönlendiren ve kontrol eden yönetsel sistemler bütünüdür (The 
Economist Intelligence Unit, 2002: 5). 

3.2. İç denetimin üstlendiği sorumluluklar  

İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesindeki temel amaç, kurum içerisindeki mu-
hasebesel, finansal ve operasyonel faaliyetleri incelemek, değerlemek ve teftiş 
kurulu ve yönetime bilgi sağlamaktır. Bu nedenle yapılan denetim faaliyetleri; 
mali tablo, uygunluk ve faaliyet denetimlerini kapsamaktadır. İç denetim birimi, 
ihtiyaçlara göre iç kontrol yapısının etkinliğini, faaliyetlerin uygun şekilde 
yürütülüp yürütülmediğini, kurum faaliyetlerini ve verimliliğini inceleyip yöne-
time rapor sağlamak ile sorumludur (Ak, 2004: 354; Akbıyık, 2005: 41). 

610 numaralı Uluslararası Denetim Standardı kapsamında sürdürülen iç dene-
tim faaliyetleri dört ana başlık altında toplamaktadır (INTOSAI Professional 
Standards Committee, 2015). İç denetim faaliyetleri aşağıdaki faaliyetlerden bi-
rini, birkaçını veya tamamını kapsayabilmektedir (AICPA, 2015); 
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 “İç kontrolün gözlemlenmesi: İşletmelerde iç kontrol sistemlerinin oluştu-
rulması görevi yönetimin sorumluluğu olup, yönetim tarafından sürekli 
desteklenmelidir. Bu sorumluluk yönetim tarafından iç denetim birimlerine 
bırakılmış olup, birimin faaliyetlerinin gözetimi yönetim kurullarına 
yüklenmiştir. İç denetim birimi tarafından iç kontrol yapısı sürekli gözden 
geçirilmeli, izlenmeli ve önerilerde bulunulmalıdır.  

 Finansal ve operasyonel nitelikteki bilgilerin incelenmesi: Finansal ve 
operasyonel konularda bilgilerin tespit edilmesi, ölçülmesi, sınıflandırılması 
ve raporlanması için kullanılan yöntemlerin gözden geçirilmesi ve münferit 
kalemlerle ilgili ticari işlem bakiyelerinin ayrıntılı test edilmesi de dahil 
olmak üzere çeşitli özel soruşturmalar yapılmasını kapsar.  

 İşletmenin finansal nitelikli olmayan kontrolleri de dahil faaliyetlerin etkin-
lik, etkililik ve verimliliğinin gözden geçirilmesi faaliyetlerini kapsar. 

 Kanunlar, yasal düzenlemeler ve diğer işletme dışı kurallar ile yönetimce 
konulmuş olan politika, kurallar ve yönetmeliklere uygunluğun gözden 
geçirilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.”  

Yukarıdakilere ek olarak iç denetim faaliyetleri kapsamında 
gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda sıralanmaktadır (Aykaç, 2005: 459; Bozkurt, 
2006: 33; Elitaş ve Özdemir, 2006: 147; INTOSAI Professional Standards Com-
mittee, 2015; Selimoğlu vd., 2011: 107 – 108; Uzun, 2015b; Uzun, 2015a; Ye-
nigün, 2008: 67);  

 Yönetimin talebi doğrultusunda istenilen özel konularda araştırma yapma 
ve bağımsız denetçiler ile bilgi paylaşımında bulunmak, 

 İç kontrol ve risk yönetimi sistemlerini riskin oluşma ihtimaline yönelik 
değerlendirmek, 

 Faaliyetlerin tüm kurumu sistemli ve disiplinli bir şekilde bir bütün olarak 
ele alması, 

 İç kontrol ve risk yönetim sistemlerinin işleyişine ilişkin danışmanlık hiz-
meti verilmesi, bu faaliyetlerin düzenli kontrol edilmesi ve değerlemeye 
tabi tutulması, 

 Kurumsal yönetim sorunlarıyla ilgili yönetime veya teftiş kurullarına ra-
porlar sunmak. 

Üst yönetim, risk yönetiminin bir parçası olarak iç kontrollerin çerçevesini belir-
lemek ve riskler değiştikçe de bu çerçeveyi güncellemek ile sorumludur (Akyel, 
2010: 4-6). Yönetim bu faaliyetleri yürütmek maksadı ile çeşitli departmanlar 
kurabilir veya direkt kendisi ilgili konulardaki kurgulamaları gerçekleştirebilir. 
Ancak bu faaliyetlerin gözetimi ve denetimi iç denetim birimleri ve iç denetçilere 
bırakılmıştır. “İç denetçiler uygun iç kontrol ve risk yönetim sistemlerinin oluştu-
rulmasında yönetime tavsiye ve danışmanlık vermek, bu sistemlerin etkinlik ve 
verimliliğinin denetimini gerçekleştirmek ve sorunlu yönleri düzeltmeye yönelik 
tavsiyeler ile birlikte üst yönetime, denetim komitelerine ve teftiş kurullarına ra-
porlama yapmak ile yükümlüdür. İç denetçiler risk yönetimi sürecini oluşturabilir 
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ya da bu süreci daha kolay hale getirebilirler, fakat iç denetçilerin bu risklerle ilgili 
sorumluluk almamaları gerekmektedir” (The IIA Research Foundation ve TİDE, 
2008: 167-173). İç kontrol sistemlerinin denetimi şeffaflığa ve hesap verilebil-
irliğe önem veren ve iç denetim faaliyetleri içerisinde denetim ve gözetime tabi 
tutulan kurumsal yönetim açısından da önemsenmektedir. Bu nedenle 
ülkemizde iç denetime olan ihtiyaç, kurumsal yönetim ile paralellik gösterir 
(Eliuz, 2007: 27 - 55). İç denetim, risk yönetimini ve iç kontrolleri geliştirirken 
kurumsal yönetimi de güçlendirmektedir (Göçen, 2010: 111). Yönetimsel faali-
yetlerin denetiminde iç denetçi; yönetimsel faaliyetlerle ilgili tavsiyeleri, kadro 
planlarını, mali bütçelerdeki önemli değişikliklerini üst yönetime raporlamalı 
(usulsüzlük, hata, verimsizlik, israf vb.) ve bu raporlar alınması gereken tedbirl-
eri içermelidir (TİDE, 2015). 

BDDK’nın İç Sistemler Hakkındaki Yönetmeliği’nde ise iç denetim biriminin 
görevleri (BDDK, Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik, Mad. 21);  

 “İç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin yeterliği ve etkinliği değer-
lendirmek,  

 Elektronik bilgi sistemi ile elektronik bankacılık hizmetleri de dahil olmak 
üzere bilgi sistemleri gözden geçirmek,  

 Muhasebe kayıtları ile finansal raporların doğruluğu ve güvenilirliğini 
incelemek,  

 Operasyonel faaliyetlerin, belirlenmiş olan usullere uygunluğu ile bunlara 
ilişkin iç kontrol uygulama usullerinin işleyişini test etmek,  

 İşlemlerin, Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, banka içi strateji, politika ve uy-
gulama usulleri ile diğer iç düzenlemelere uygunluğunu denetlemek,  

 Banka içi düzenlemeler çerçevesinde yönetim kurulu ve denetim komitesine 
yapılan raporlamalar ile yasal raporlamaların doğruluğu, güvenilirliği ve za-
man kısıtlamalarına uygunluğunu denetlemek, 

 Bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarını iç denetime tabi tutmak” 
şeklinde sıralanmaktadır. 

3.3. Etkin bir iç denetim mekanizmasının oluşturulması ve sağlayacağı 
avantajlar  

İç denetim birimleri; varlıkların korunması, verilerin güvenilirliğinin denetlen-
mesi, uygunluk denetiminin yapılması, faaliyetlerin etkinliğinin denetlenmesi, 
kurum amaçlarına ulaşılması ve kuruma artı değer katma faaliyetlerini yerine 
getirmektedir. Kurumların piyasadaki avantajlı konumunu koruyabilmeleri için, 
fırsatların ve tehlikelerin iyi gözlemlenmesi gerekmekte, dengenin sağlanama-
ması kurumları iflas ve tasfiye sürecine sürükleyebilmektedir (Memiş, 2008: 78 
– 80). 

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’ ne göre iç denetim faaliyetlerinin işletmeye 
sağlayacağı faydalar aşağıda sıralanmaktadır (Adiloğlu, 2011: 11 – 14; Memiş, 
2008: 76; Uzun, 2015b); 
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 Kurum faaliyetlerini geliştirmek ve değer katmak,  

 Yürütülen faaliyetlerin doğru ve dürüst bir yaklaşım ile beyan edildiği ko-
nusunda güvence vermek,  

 Yapılan değerlendirmeler ve hazırlanan raporlar ile tavsiyelerde bulunarak 
danışmalık hizmeti vermek ve kurumun hedeflerine ulaşması için yönetime 
yol göstermek, 

 Risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkin bir şekilde değer-
lendirilmesi ve geliştirilmesini sağlayarak yönetimin sorumluluklarını yer-
ine getirmesini sağlamak,  

 Kontrol süreçlerinin etkinliğinin, şirket amaç ve hedeflerine ulaşma sü-
recinde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmak,  

 Risklerin tanımlanması, risk yönetim sürecinin değerlendirilmesi ve risk-
lerin önlenmesine yönelik tespitlerin yapılmasını sağlamak, 

 Kurumsal yönetim süreçlerinin değerlenmesini sağlayarak, etkin bir 
yönetişim yapısının oluşturulması için hizmet etmek,  

 Kurum faaliyetlerinin, yönetimden farklı ve bağımsız bir bakış açısı ile 
değerlendirilmesini sağlamak, 

 Geleceğe yönelik, karşılaşılabilecek riskleri önceden tespit ederek gerekli 
tedbirleri almak suretiyle işletme yönetimine danışmanlık hizmeti vermek,  

 Yönetime, doğru bilgi sağlamak (üst yönetime sağlanan bilgilerin yanlışlığı 
alınacak kararları olumsuz etkilemekte ve beraberinde kurum 
başarısızlıklarına sebep olmaktadır),  

 İşin doğru yapılmasının yanı sıra, doğru işin yapılması konusunda görüş ve 
önerileri ile iç denetim faaliyeti kurumlara katma değer sağlamaktadır,  

 İş süreçlerinin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenil-
irliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk konularında üst yönetime, pay-
daşlara ve yatırımcılara makul bir güvence sağlamak amacıyla tasarlanan 
iç kontrol sistemini değerlendirir ve eksiklik ve sorunların çözümünü ra-
porlar halinde yönetime bildirir,  

 İşletmeler açısından karlılık ve verimliliğin güvencesi iyi bir denetim sis-
temine sahip olmaktır. 

4. BANKACILIK FAALİYETLERİNDE İÇ DENETİM İLE İLGİLİ YASAL 
DÜZENLEMELER  

4.1. Uluslararası Düzenlemeler (BASEL Kriterleri) 

Basel II kriterleri bankacılık sektöründe, risk yönetim faaliyetlerini düzenlemek 
ve sağlam temellere oturtmak amacı ile oluşturulmuştur. Oluşturulan 
standartlar, hem bankacılık sektörünü hem de reel sektörü önemli ölçüde risk 
yönetim faaliyetlerinden faydalanmaya ve kurumsal yapılar oluşturmaya 
yönlendirmiştir. Düzenlemeler; bankacılık sektörü kredilerinin risk gruplarına 
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göre ayrıştırılması, karşılık seviyelerinin düzenlenmesi, iç ve dış derecelendirme 
teknikleri ile kredi talebinde bulunan firmaların risk notlarının oluşturulması ve 
kredi maliyetlerinin bu notlar dahilinde sınıflandırılması kriterlerini ön plana 
çıkarmıştır (Ceruz, 2015). Risk yönetim faaliyetleri ve risk yönetim sisteminin 
oluşturulması sorumluluğu üst yönetime bırakılmış olup, üst yönetim, kurumun 
risk profilini anlamak ve sermaye düzeyinin risk düzeyini yansıtmasını sağla-
makla yükümlüdür. Yönetim kurulu veya üst yönetim; kredi, piyasa ve likidite 
risklerinin, operasyonel riskin, uyum riskinin, itibar riskinin ve diğer risklerin 
yönetimine ilişkin denetimlerin yapılmasını ve risk yönetim sisteminin 
gözetiminin yapılmasını sağlamak ile sorumludur (Açıkel, 2006). Basel kriterle-
rinin risk yönetim faaliyetleri bakımından bankalara sağlayacağı başlıca faydalar 
(BDDK, 2005: 3);  

 “Risk yönetiminin etkinliğinin artması,  

 Aracılık faaliyetlerinin daha etkin biçimde yerine getirilmesi,  

 Sermaye düzeyinin maruz kalınan risklere paralel olmasının sağlanması,  

 Kamuya açıklanacak bilgiler aracılığıyla piyasa disiplininin artırılması, 

 Müşteri konumundaki şirketlerin kurumsal yönetişim yapılarında iyileşmeye 
destek vermesi” olarak sıralanabilmektedir. 

Basel II Standartları gereği firmalar kredi derecelendirmeye tabi tutulmakta, risk 
düzeylerine göre firmaların alacakları kredilerin maliyeti belirlenmekte ve 
diğerlerine göre daha fazla olmaktadır. Bu da bankanın riskleri için daha yüksek 
bir sermaye karşılığı ayırılmasına sebep olmaktadır. Derecelendirme notu 
yüksek ve daha kurumsal firmalar bu sayede diğerlerine göre daha avantajlı ko-
numa geçmektedir (BDDK, 2005: 3; Ceruz, 2015). Basel II kriterleri ile birlikte 
kurumsal firmaların, finansman ve likidite imkanını artarken, sermaye maliyeti 
azalmaktadır. Bu durum özellikle kriz ortamlarında kurumsal firmaların daha 
kolay ayakta kalabilmelerine imkan tanımaktadır (Türkiye Bankalar Birliği, 
2004: 28). Bankaların 2009 yılından itibaren kredi verirken dikkat ettikleri 
temel konular; teminat, bilanço ve gelir tablosu analizi gibi geleneksel yöntemler 
yerine; kurumsal yönetim, şeffaf bilanço, iş planları ve derecelendirme gibi 
konulardır. İşletmelerin sermaye yapısının oluşumunda ne oranda borç ne 
oranda öz kaynak kullanılacağı, risk düzeyi, vergi durumu, finansal esneklikler 
işletme yönetimlerinin tutumlarına bağlı olarak değişeceğinden etkili bir sistem 
oluşturulması ve kurumsal yönetim faaliyetlerine gereken önemin verilmesi ger-
ekmektedir (Başar, 2008: 63 – 64). Ayrıca Basel II düzenlemeleri ile birlikte 
KOBİ’lerin de kurumsallaşmaya ve kurumsallaşmanın bir getirisi olan denetim, 
iç kontrol ve risk değerlemelerine gereken önemi vermeleri vurgulanmıştır. Ku-
rumsallaşmaya gereken önemin verilmemesi ileriki safhalarda (özellikle 
büyüme sürecinde), kredi temininde zorluklar yaşanmasına sebep olmaktadır. 
Basel II ile etkin risk yönetimi ve denetim anlayışının ön plana çıkarıldığını 
söylemek mümkündür (Kurt ve Okan, 2008: 150). Basel II ilkeleri getirmiş 
olduğu şeffaflık ve kredi derecelendirme faaliyetleri sebebi ile işletmeler, fi-
nansal ve finansal olmayan tüm bilgilerini zamanında, yeterli, şeffaf ve güvenilir 
olacak şekilde ilgili kurumlara sunmak ile yükümlü tutulmuşlardır. Bu bilgileri 
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temin etmenin en kolay yolu ise denetim faaliyetlerine gereken önemin verilme-
sidir. Bu sebeple Basel II kriterleri ile bağımsız denetim faaliyetlerinin gelişimi 
paralel olmaktadır (Karabınar ve Öktem, 2008: 71). 

Basel II, etkin risk yönetimini ve denetim anlayışını ön planda tutmaktadır. Risk-
lerini iyi değerleyemeyen ve etkin bir iç kontrol sistemi olmayan bankalar ise bu 
sistemde önemli sorunlar yaşamaktadır (Turğay, 2013). 

4.2. Ulusal Düzenlemeler 

Ulusal düzenlemeler kapsamında bankaları, iç denetim faaliyetleri kapsamında 
etkileyen en önemli yaptırım Bankacılık Kanunu ve BDDK’nın çıkarmış olduğu 
yönetmeliklerdir. Kanun ve “İç Sistemler Yönetmeliği” bankaların iç denetim 
faaliyetlerini yürütmeleri konusunda zorunluluk düzeyinde yaptırımlar uygula-
maktadır. Bu sebeple ilk etapta BDDK’nın uygulamalarından ve Bankacılık 
Kanunu’nun getirmiş olduğu yaptırımlardan bahsedilecektir. Bunun yanında 
Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerinden ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 
yönetmelik ve tebliğlerinden de bahsedilecektir. Fakat TTK hükümleri ve SPK 
tebliğleri bir zorunluluk oluşturmaktan ziyade bu sistemlerin kurulması 
yönünde tavsiyede bulunmaktadır. Bu da konu açısından BDDK’nın uygulama-
larını daha önemli bir noktaya taşımaktadır. 

4.2.1. Bankacılık Kanunu ve BDDK Yönetmeliklerinde İç Denetim 

Basel prensiplerine uyum süreci ilk olarak 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile 
başlamıştır. Bu kanun ile banka üst yönetimleri “risklerin izlenmesi ve kontrolünü 
sağlamak maksadı ile faaliyetlerine uygun, ilkeleri kurumca çıkarılacak yönet-
meliklerle belirlenecek iç denetim sistemi ve risk kontrol ve yönetim sistemi 
kurmakla” sorumlu tutulmuştur (4389 sayılı Bankalar Kanunu, mad. 9/4). 
Kanunu takiben 2001 yılında çıkarılan 24312 sayılı Bankaların İç Denetim ve 
Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik oluşturulacak yapıları 
destekleme ve ilkeleri belirleme amacını gütmüştür. Yönetmelik, riskleri izlen-
mesini (risk yönetim sistemi) ve kontrolünü (iç denetim) sağlayacak yapılara 
ilişkin ilkeleri belirleme amacını gütmektedir (Yurtsever, 2008: 84). 4389 sayılı 
Bankalar Kanunu ve 24312 sayılı Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sis-
temleri Hakkında Yönetmelik, iç denetimin bankalarda uygulanmasına yönelik 
olarak alanında ilk yapılan uygulamalar arasında yer almaktadır.  

4389 sayılı Bankalar Kanun, devam eden süreçte yerini 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu’na bırakmıştır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 23. maddesi de bir 
önceki Kanun’un 9. maddesi gibi “İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistem-
lerinin oluşum ve işlerliğini, finansal raporlama sistemlerinin güvenilirliğini, banka 
içindeki yönetimsel yetki ve sorumlulukların dağılımının sağlanması görevini yöne-
tim kuruluna” bırakmıştır. Ayrıca kanunun 24. maddesi ile denetim komitelerinin 
oluşturulması zorunlu hale getirilmiştir. Denetim komitesinin iç denetim ile ilgili 
sorumlulukları ise “yönetim kurulu adına bankanın iç kontrol, risk yönetimi ve iç 
denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve ra-
porlama sistemlerinin bu Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve 
üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, yine Kanun kapsamında ana ortaklık ni-
teliğindeki kuruluşlarda, konsolide denetime tabi kuruluşların iç denetim 
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işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamak, iç kontrol, 
risk yönetimi ve iç denetim alanlarında oluşturulan birimlerden düzenli raporlar 
almak ve bu raporlardaki önemli hususları yönetim kuruluna bildirmek” şeklinde 
aktarılmaktadır (5411 sayılı Bankacılık Kanunu, mad. 24). 2008 Küresel Finansal 
Krizi de bu faaliyetlerin gerekliliğini ortaya koymuştur. İç denetim faaliyetleri 
kapsamında tüm banka faaliyet ve birimleri dönemsel ve riske dayalı olarak de-
netime tabi tutulmakta kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamaya ve 
suiistimalleri önlemeye yönelik tavsiyeler oluşturulmakta, üst yönetime iletilen 
bilgi ve raporların doğruluğu ve güvenilirliği değerlendirmektedir (Bankaların İç 
Sistemleri Hakkında Yönetmelik, mad. 21). 

BDDK’ nın yayınlamış olduğu bağımsız denetim ilkelerine yönelik yönetmelikte 
iç kontrol sisteminin bulunması gerektiği ifade edilmektedir. Bankaların iç dene-
tim ve risk yönetimi sistemleri hakkında yönetmeliğin yanı sıra, iç denetim ve iç 
denetimi ilgilendiren sistemlerin kuruluşu ile ilgili düzenlemeler 5411 sayılı 
kanunun 29. ve 30. maddelerinde “Bankalar, maruz kaldıkları risklerin izlen-
mesi, kontrolünün sağlanması, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve 
değişen koşullara uygun, tüm şube ve konsolidasyona tâbi ortaklıklarını kapsa-
yan yeterli ve etkin bir iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi kurmak ve 
işletmekle yükümlüdürler.” şeklinde ifade edilmektedir. Madde 32 ve 33’de ise 
iç denetim çalışmalarının kimler tarafından, nasıl gerçekleştirileceği, iç denetim 
çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ve danışmanlık hizmetleri 
açıklanmıştır. 

4.2.2. Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Faaliyetleri 

TTK’da iç denetim faaliyetleri ile ilgili bir zorunluluktan bahsedilmemekle 
birlikte, şirketin denetimi ve gözetimi görevi 366. maddesinin ikinci fıkrası 
“Yönetim kurulu, işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor 
hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim 
kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir” ifadesi ile 
yönetim kurulunun sorumluluğuna bırakıl ve kurulun bu görevi yerine getirmek 
için çeşitli birimler oluşturması tavsiye edilmiştir (ASMMMO, 2011: 83; Cömert, 
2015; Erkan, 2012: 188). Yasanın bu maddesinde işaret edilen temel husus de-
netim komitelerinin oluşturulması ve bu yol ile şirket için denetimlerin sağlana-
bilmesidir. Uluslararası İç Denetim Standartların da denetim komitesi ve iç de-
netim birimlerinin organizasyon içerisindeki yeri yasadaki şekilde ko-
numlandırmakta, denetim komitesi iç denetim ile yönetim kurulu arasındaki 
iletişimi sağlayan aracı olarak nitelendirilmektedir (The IIA Research Founda-
tion ve TİDE, 2008: 71 – 72). TTK mad. 367’de ise iç kontrol sisteminin biçimsel 
tanımı yapılmaktadır; ilgili maddeye göre iç kontrol sistemlerinin oluşumu bir 
zorunluluk olarak belirtilmiş olup yapı, 

“Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç 
yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu 
üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu yönetmelik şirketin 
yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, 
özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim 
kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici 
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bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilg-
ilendirir. Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine ait-
tir.”  

şeklinde tanımlanmakta ve özellikle anonim şirketlerde uygulama zorunluluğu 
bulunmaktadır (Cömert, 2015). 

Yasada açıklanan ve yönetimin yetki ve sorumluluğuna bırakılan finans dene-
timi, finansal planlama, risk teşhisi, risk yönetimi vb. iç denetim birimlerinin 
yürütmüş olduğu faaliyetler olduğundan bir nevi iç denetim birimlerinin 
oluşumu yönetim sorumlulukları içerisinde tanımlanmaktadır. Yasanın ilgili 
maddesinde, finansal denetim düzeninin kurulması ile şirket faaliyetlerinin ve 
işlemlerinin denetlenmesine yönelik bir denetim sistemi oluşturulması 
vurgulanmaktadır (Arslan, 2011: 27; TTK, mad. 375, c bendi). Özellikle anonim 
şirketlerin denetiminde bağımsız denetim firmalarının yanında iç denetim sis-
temi oluşumlarının yer alması bağımsız denetçinin işletme hakkında yüzeysel 
bilgisini tamamlayıcı etki yapacağından bağımsız denetim raporlarının güvenil-
irliği artacaktır (ASMMMO, 2011: 85; Erkan, 2012: 189). 

Kanunu’nun 378. maddesi ise risk yönetimi ve tespiti ile ilgili hükümleri 
içermektedir. İlgili maddede risk yönetim faaliyetleri “halka açık şirketlerde, 
yönetim kurulu, riskin erken teşhisi, gerekli önlemler ile çarelerin tespiti ve uygu-
lanması, riskin yönetilmesi maksadı ile uzman bir komite kurmak, sistemi 
çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Şirketlerde bu komite, denetçinin görüşü 
ile yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhal kurulur ve ilk rapo-
runu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir.” şeklinde bir açıklanmıştır 
(ASMMMO, 2011: 86). Riskin erken teşhisi komitesinin temel amacı yönetimin 
risklere karşı teyakkuzda olmasını sağlamaktır (Erkan, 2012: 191). Riskin erken 
teşhisi komitesi üyeleri, yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenebileceği gibi 
üçüncü kişiler arasından da seçilebilmektedir. Komite özellikle denetçinin ger-
ekli gördüğü durumlarda halka açık işletmelerde derhal kurulmak zorundadır 
(ASMMMO, 2011: 91 – 95; Erkan, 2012: 191). 

Görüldüğü üzere yasada iç denetim ile ilgili açık bir yasal düzenleme olmamasına 
rağmen yasanın özellikle halka açık işletmeleri bağlayıcı hükümleri bu açıdan 
önemsenmelidir. Bankaların önemli bir kısmının halka açık olması da ilgili 
hükümlere zorunlu uyumu gerektirmektedir. 

4.2.3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun İç Denetim İle İlgili Düzenlemeleri 

Denetim komitesi, denetim faaliyetleri ve denetçiler ile üst yönetim arasındaki 
ilişkileri yürüten işletme organıdır. Dünya çapında gerçekleşen kurumsallaşma 
hareketi özellikle 2001 krizi ile birlikte ülkemizde de etkisini göstermiş, denetim 
komiteleri ve bu komitelere bağlı ve komitenin gözetimi altında olan iç denetim 
ve iç kontrol yapılarının kurulması zorunlu hale gelmiştir. Sermaye Piyasası Ku-
rulu’nun (SPK) 2002 yılında yayınladığı tebliği ile gündeme gelen denetim 
komitesi uygulaması daha sonra BDDK’nın düzenlemesi ile birlikte bankalarda 
da uygulanmaya başlamıştır. Denetim Komitesi üyelerinin; mali raporların an-
laşılır, şeffaf ve güvenilir olmasının sağlanması, risk yönetim sürecinin izlenmesi, 
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iç kontrollerin değerlendirilmesi, iç denetimin etkili kullanımı, bağımsız dene-
timin gözetimi ve bağımsız denetim kuruluşunun seçimi konularında rol ve 
sorumlulukları bulunmaktadır (Uyar, 2009: 93; Uzun, 2015c).  

SPK’nın iç denetim ile ilgili önemli tavsiyelerinden biri 2003 yılında “Kurumsal 
Yönetim İlkeleri” dir. Metnin 4. kısmında “Finansal ve operasyonel işlerin sağlıklı 
bir şekilde yürütülmesi ve gözetimi için şirketler denetimden sorumlu bir komite 
oluşturabilir. İç denetçi raporlarını bu komiteye sunar. Komite, iç kontrol sistemi-
nin işleyişi ve etkinliğinin gözetimini yapar.” şeklinde ifadeler ile kurumsal firma-
larda bulunması gereken iç denetim birimi ve birim faaliyetleri tanımlanmak-
tadır. Denetim komitesinin görevleri ise, “şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve 
bağımsız denetimiyle ilgili ortaklığa ulaşan şikayetleri inceleme” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Komitenin ilgili konularda yapacağı inceleme ve oluşturu-
lacak raporlar komiteye bağlı iç denetim birimleri tarafından yürütülmektedir. 

2006 yılında yayımlanan Seri: X, No: 22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 
Standartları Hakkında Tebliğde, iç denetim fonksiyonuna ilişkin “İç denetim 
faaliyetinin, yapılacak denetimlere önemli etkileri bulunmaktadır. İç denetim biri-
minin yapmış olduğu çalışmalar, bağımsız denetim prosedürlerinin içeriğini, za-
manlamasını ve kapsamını belirlemede önemli bir kriter olarak görülmektedir. 
Bağımsız denetçi, iç denetim biriminin tarafsızlığına ve bağımsızlığına kanaat 
getirir ve bu birimin ürettiği bilgilerin doğruluğuna inanır ise yapılacak denetimin 
zaman, kapsam ve maliyeti azalmakta ve bağımsız denetçinin işi kolaylaşmak-
tadır. Bağımsız denetçi özellikle finansal tablolardaki önemli yanlışlık riskini 
değerlendirebilmek için, iç denetim faaliyetlerini yeterince kavradıktan sonra 
bağımsız denetim plan ve prosedürlerini sağlıklı bir şekilde belirleyebilmektedir” 
şeklinde yer alan ifadeler ile birime önemli sorumluluklar yüklenmektedir (SPK, 
Seri: X, No: 22, s. 120, Mad. 4 – 5).  

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğde iç de-
netim faaliyetleri; 

a) “Muhasebe ve iç kontrol sistemlerinin gözden geçirilmesi: Yeterli muhasebe ve iç 
kontrol sistemlerinin kurulması işletme yönetiminin sorumluluğunda olup, sürekli 
özen ve dikkat gerektiren bir faaliyettir. Bu çerçevede söz konusu sistemlerin 
gözden geçirilmesi, işlerliklerinin kontrol edilmesi ve geliştirilmesine yönelik 
çalışmaların yapılması da iç denetimin görev tanımı içinde yer alır. 

b) Finansal bilgiler ile faaliyet bilgilerinin incelenmesi: Bu süreç, finansal bilgilerin 
belirlenmesi, ölçülmesi, sınıflandırılması ve raporlanması için kullanılan 
prosedürler ile işlemlere, kayıtlara ve prosedürlere ilişkin detay testleri de içeren 
münferit kalemlerin özellikle araştırılması amacıyla kullanılan yöntemlerin 
gözden geçirilmesini kapsar. 

c) İşletmenin finansal nitelikli olmayan kontrolleri de dahil olmak üzere, faaliyetle-
rinin etkinliği ve yeterliliğinin gözden geçirilmesi ve  

ç) Kanunlar, diğer yasal gereklilikler ve düzenlemeler ile işletme yönetimi poli-
tikaları, kuralları ve diğer iç gerekliliklere uyumun gözden geçirilmesi, faali-
yetlerinden birini veya bir kaçını kapsar.” şeklinde tanımlanmaktadır. 
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SPK’ nın bir diğer önemli uygulaması ise 2003 yılında yayınlanan, aracı ku-
ruluşlarda uygulanacak iç denetim sistemine ilişkin esaslarını belirleyen 
tebliğdir. Bu tebliğ ile birlikte aracı kuruluşlar, bünyelerinde iç denetim birimi, iç 
kontrol sistemi ve risk yönetim sistemi oluşturmak zorundadır (SPK, 2003, Mad. 
1 – 4 – 5). 

5. SONUÇ 

1980 sonrası finansal liberalleşme ile gelişen Türk finans sisteminin en önemli 
parçası olan Türk bankacılık sisteminin yaşadığı krizlerden en büyük olanı 2000-
2001 krizidir. Bu kriz döneminde sektör; öz kaynak yetersizliği, zayıf aktif 
kalitesi (kredi yoğunlaşması, grup bankacılığı ve risklerinin yoğunluğu, kredi ve 
karşılıklar arasındaki uyumsuzluk), piyasa risklerine aşırı duyarlılık ve kırıl-
ganlık (vade uyumsuzluğu, açık pozisyon), yetersiz iç denetim, iç kontrol, risk 
yönetimi ve kurumsal yönetişim gibi zayıflıklara sahipti. Bu krizle birlikte deyim 
yerindeyse yerle bir olan bankacılık sistemi tekrar yapılanma sürecine girdi ve 
bu alanda önemli çalışmalar yapıldı. Özellikle iç denetimin yetersiz olması birçok 
sorunu beraberinde getirmektedir. Bu yüzden en önemli noktalardan biri 
bankacılık sisteminde etkin ve verimli bir iç denetim sisteminin oluştu-
rulmasıdır.  

Dünya genelinde bankacılık alanında düzenlemelerin yapıldığı Basel I-II ve son 
olarak 2019 yılında yürürlüğe girecek olan Basel III bulunmaktadır. Bu kanun-
larla bankacılık sektöründe iç denetimin önemi giderek artmakta ve iç denetimin 
etkin kullanılması gerekliliği vurgulanmaktadır. 

Türkiye’de özellikle 2000-2001 krizi sonrası; BDDK ve Bankacılık Kanunu, Türk 
Ticaret Kanunu, SPK Kanunu’nda iç denetime yönelik önemli kanunlar 
konulmuştur. Yapılan düzenleme ile bankalara iç denetim birimi kurma zorun-
luluğu getirilmiştir. İç denetim bankaların tüm birimlerini denetleme yetkisine 
sahip hale getirilmiştir.  

İç denetimin zorunlu hale gelmesi ve bankaların etkin şekilde denetlenmesi 
sayesinde Türk bankacılık sistemi 2008 Küresel Krizi’nden yara almadan 
çıkmayı başarmıştır. 
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CURRENT APPROACHES TO TIME MANAGEMENT CONCEPT 

Adnan Celik*   Ozge Cetinkaya†    

 

ABSTRACT 

Time is not like other sources. It can’t be stored like raw material, it can’t be col-
lected like money, it can’t be stopped and operated like a machine. Someone else 
can’t be brought in like an occupation. In other words, it can’t be bought, sold, 
rented, borrowed, borrowed, produced or changed (Yılmaz and Aslan, 2002: 25; 
Şimşek, Çelik and Akgemci, 2008: 221). This time-critical phenomenon must be 
thoroughly known. It is also important to follow the theoretical information and 
research issues in this area. This study aims to present current approaches to the 
concept of time management. In this theoretical study, a general literature review 
was conducted. Three separate issues were evaluated in the study. The first title 
relates to "Time Concept and Scope". Secondly, “Time Management Concept and 
Scope” has been dealt with. In the third part, "Current Approaches in Time Man-
agement" is explained. At the end of the study, general evaluations were made. 

Keywords: Time, Current Approaches in Time Management 

1. INTRODUCTION 

Time is a notion that has many definitions, adds and removes something into 
each author, increases its significance from day to day, is highly contemplated, 
and cannot be replaced. The major factor in the importance of time is a scarce 
resource. The ability to manage this scarce resource in the best way also provides 
competitive advantage as individuals and organizations increase sustainability. 
Time management is important in making organizational life successful and sus-
tainable. For this reason, time activity should be targeted in each of the functions 
of "planning, organization, directing, coordinating and control". Managers have 
to apply time management effectively at the individual and organizational level. 
This necessitates the follow-up of innovations and changes in the field of time 
management (Şimşek and Çelik, 2016: 303).  

In order to be able to take a permanent place in the developing world economy, 
managers need to take appropriate initiatives at the appropriate time. In the age 
of information, different structures that correspond to needs are formed. When 
we look at the time management axis, the methods that virtual organizations use 
provide time saving and efficient use of time. Descartes says that societies cannot 
be separated either forward or backward; argued that the development and rich-
ness of the countries stemmed from their work and rest, using timely and sched-
uled programs (Gürbüz and Aydın, 2012: 2). 
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This study titled "Current Approaches to Time Management Concept" is com-
posed of three main parts. Under the title "Time Concept and Scope"; time con-
cept and importance with types of time. Under the title “Time Management Con-
cept and Scope” time management and importance, time management types with 
time management approaches. In the title of "Current Approaches in Time Man-
agement", the first three generations of time management and fourth generation 
in time management are discussed. The study was finally completed with "Gen-
eral Evaluation and Conclusion". 

2. TIME CONCEPT AND SCOPE 

2.1. Time Concept and Importance 

Time is defined as a dynamic period in which a work or formation that is moving 
forward is passing or passing through (Scoot, 1997: 9).Time is what we do and 
everything we think. The silent tentacles (their arms) are constantly leaking into 
our lives. Nothing can escape from his claws at work or in the park. It is not pos-
sible to do anything without consuming time (Mackenzie, 1995: 32).The quality 
of the time is more important than the amount. So, how usefully you evaluate 
your time should be the greatest consideration for you. The main principle here 
is to evaluate the most precious time in the best possible way (Adair, 2015: 
93).The time is so precious and abstract; Time cannot be defined and evaluated 
in terms of people. 

Time is a highly valuable, unique source that everyone has equally, but cannot 
use in the same way. But, it cannot be collected like money, it cannot be stored 
like raw material, it cannot be served like a cake, it cannot be used like a car, it 
cannot be used like a commodity and it cannot be filled in any way. Within certain 
boundaries, we can substitute a source for another, for example, instead of cop-
per; we can use a machine instead of human power. There is, however, no other 
source of time. Time can only be effective through the use of such planning. On 
the other hand, measuring the values of things on time is another factor that in-
creases the importance of the concept of time (Sabuncuoğlu and Tüz, 2005: 269). 
It can be said therefore time = life. Wasting time means wasting life (Sabuncuoğlu 
and Paşa, 2002: 3). To be able to see time as a basic element of life; put our lives 
in order and plan provides a starting point to make. 

 Time ise an opportunity criteria for sequence for events. Opportunity, diversity 
and complexity are rising at an accelerated pace in today's society. Therefore, as 
an opportunity to retain time has become more important (Harung, 1998: 406). 
Evaluating time as an opportunity and aligning with the goals and objectives of 
the organization is one of the main actions managers should take. It is also an 
important criterion for these employees to integrate around these opportunities 
and act to get her during the implementation process. The main point in this 
learning and development period is the adoption of time as an opportunity by 
the whole institutional staff. 

Time is defined as "an essential aspect of the strategy". Time is not only a factor 
but also a basic strategic actor and firms are not enthusiastic and comfortable to 
fight against time in this case. Because planning is learned; Large companies that 
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are aware of the value of time need to be aware of the fact that a learning and 
control process involving the entire organizational structure against time is re-
quired (Demartini and Mella, 2011: 136). 

2.2. Types of Time 

As Passig (2004) notes, time can be divided into three types of time; there are 
physical (real) time, biological time, and psychological time (Gürbüz and Aydın, 
2012: 9). 

-Real Time: Real time is also a concept that can be measured by various units 
that can be seen in time.Depends on the time, the time that can be traced and 
based on a true measurement. For example; the movement of the stars, such as 
rotation around the earth around the sun or moon in the world, regularly repeat-
ing some physical events or artificially made some regular movement like clock-
work, the lens is about time (Dalkıran, 2014: 19). The hours weare in real time 
are expressed in minutes and seconds. 

-Psychological Time: It is also expressed as subjective time. İt is time which is 
feeling. Real time can be measured; But it is difficult to measure and evaluate 
psychological time (Akabeyik, 2013:19).The main thing in psychological time 
management is not the management of time, but the management of people 
themselves. So what is important in this type of time management is not what 
time it is, but what can be done in the time it takes (Gürbüz and Aydın, 2012: 10). 
Although some people have completed the work required to be done, The con-
tent of the job does not have the required qualification. This is an indication that 
psychological time is not being used effectively. 

-Biological Time: Biological time allowing the natural rhythm and internal bal-
ance resulting from inborn traits of individuals instinctively when called by an-
other name (Ardıç, 2010: 65). Unlike the real time, everyone has biological time 
for himself. Biological time of young and elderly or  men and women are differ-
ent. Divers, astronauts to work through a special discipline to adapt their biolog-
ical rhythms to the clock and calendar processes. If the biological rhythm works 
properly, very effective substances are produced in the body and it promotes 
health (Daştan, 2012:18). Planning time management, taking into account the bi-
ological time of people, increases productivity. For example, some people are get-
ting more work efficiency in the morning because they are morning type. 

3. TIME MANAGEMENT CONCEPT AND SCOPE 

3.1. Time Management and Importance 

Time management was born in Denmark and spread to the world as an educa-
tional tool to help busy managers organize their time better (Koch, 1999: 165). 
By definition, time management is the identification of needs, establishing the 
goals needed to meet those needs, identifying priority jobs and aligning them 
primarily through time, planning, programming and listing (Bedük, 2012: 270). 
This harmonization process is a difficult process in itself; but the determination 
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of the priorities on the spot and the preparation of plans in this direction will 
increase the success rate. 
Time management is a productive use of resources that we have, including time, 
so that we can be effective when we reach important personal goals. The effi-
ciency mentioned here can be defined as being able to do things correctly and to 
do the right things correctly (Ensari, 1995: 98). Time management is in fact per-
sonally related to ourselves, our institution we are an individual, the resources 
we use, and other similar elements within the time dimension more effectively 
(Kılıç, 2015: 24). In today's conditions, productivity and efficiency provide com-
petitive advantage to businesses. In order to realize this advantage, time man-
agement policies, It must be adopted by the employees of the organization. 
Time management is actually a self-management; To control the events we are 
experiencing; The individual directs the events by directing himself. How many 
events we are experiencing happen as we want? We can determine how much? 
What are the effects of events? The answer to all these questions shows our suc-
cess in managing our time (Güçlü, 2001: 89). 
Administrators who plan and implement the time management control very well 
can achieve great savings both in personal and business life and as a result they 
will benefit the enterprises with an efficient and productive management con-
ception. Another benefit is that the time frame is allocated to the other tasks that 
need to be dealt with at a sufficient level, with the result that all tasks are ade-
quately dealt with by this system (Akçinar, 2014: 13). One of the great benefits 
of time management is that it allows the functions of the organization to work in 
harmony with each other. In addition, by ensuring that the work progresses in a 
certain order; prevent jobs from being incomplete and unfinished. 

3.2. Time Management Types 

When time management is evaluated from different angles, four types of time 
management are emerging. This allows time management to be viewed from var-
ious angles. They are divided into four; Organizational time management, mana-
gerial time management, business time management and personal time manage-
ment. 

Organizational Time Management: Organizational time is the sum of the time 
spent by personnel and machines to function within a certain period of time in 
order to be able to produce goods and services (Akbeyik, 2013: 70). What is im-
portant here is to determine an effective and sustainable method by the manag-
ers. In this process, it is also important for the manager to consult with the mem-
bers of the organization and to implement a time management understanding 
adopted by the members of the organization. Consistency between the values set 
by the manager for personal time management and the values set in organiza-
tional time management is a factor that increases the likelihood of success. An-
other thing that can increase the chances of success of organizational time man-
agement is; this understanding is an organizational culture. 

-Administrative Time Management: Managerial time is the sum of the time 
and the machine time that is required by the planning, organizing, execution, co-
ordination, supervision and manager training activities that are performed to 
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achieve this purpose with the aim of determining a goal that can bring together 
more than one people (Toksoy, 2010: 44). Time in management is separated to 
workers’ time and administrative time. Labor time which spent by employees for 
production; administrative time is the time that managers use to perform their 
administrative functions (Akçınar, 2014: 16). 

-Work Time Management: Work time constitutes part of work life of personal 
time. The management of work time is influenced by the worker as well as the 
worker, the managers and the organization. Managers have a guiding and regu-
latory role when they direct their employees' working times (Kılıç, 2015:14). If 
we think about an administrator; For example, a foreman can create a work-time 
environment by working at the beginning of a lathe, as much as 70% of the or-
ganizational time environment. Administrative efforts will be made in the re-
maining organizational time environment of the foreman. As managers' levels of 
management rise, the time they spend in the business-time environment is de-
creasing (Usta, 2001: 78). 

-Personal Time Management: Personal time is the amount of time each indi-
vidual has equally and spends on his or her activities within or outside the en-
terprise. Time is not managed and progressing spontaneously out of control (Ak-
beyik, 2013: 65). During this time, there is also a special time to receive the spe-
cial needs of the people. Individuals can participate in family gatherings or par-
ticipate in social activities in special time. 

3.3. Time Management Approaches 

The main feature that distinguishes time management from other forms of man-
agement is that it is as personal as possible. For this reason time management is 
more difficult than other administrations. The main point to note in time man-
agement is how to determine how someone will manage himself over time than 
someone controls time. There are several approaches developed by researchers 
for personal time management. These approaches are classified as shown below. 

-Organization (Self-Collecting) Approach: The majority of the problems in 
time management arise from the irregularities in people's lives. Approach; or-
ganizing objects, organizing tasks and focusing on people editing areas (Covey, 
Merril and Merril, 1998: 243). This approach generally regards the concept of 
regulation as an indispensable element. This approach generally has both 
strengths and weaknesses. This method, on the one hand, can lead to effective 
use of time and on the other hand it can lead to excessive control and inefficiency.  

-Warrior Approach: At the basis of the approach, it is assumed that all the ac-
tivities that people will do are done thinking about the future. For this reason, 
the tasks that are important for future success should be prioritized. Approach; 
Focuses on the ownership of time in order to protect people who are under stress 
from stressful and intense daily life and to work efficiently and independently 
(Covey, Merril and Merril, 1998: 243). If, in this approach, individuals are uncon-
trolled and inconsiderate about using time, They cannot achieve success against 
time. This approach allows creativity to emerge because it allows people to work 
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alone. But on the other hand, cooperation and communication are inevitable can-
not find application areas in organizations. 

-Target Determination (Success) Approach: It is based on the understanding 
that if the quiche knows what he wants, he will show the effort needed to achieve 
success. To achieve success in the approach; It is necessary to use specific meth-
ods and techniques such as making short, medium and long-term plans, setting 
goals, visualizing them in the end result, creating individual motivation and pos-
itive thinking style (Covey, Merril and Merril, 1998: 243). This approach; It em-
phasizes that human determination of the target and planning to reach this goal 
will lead to success. However, when people have partial goals and are unable to 
achieve success with these goals, this approach leads to misery and hopeless-
ness. 

-ABC Approach: ABC Approach says, "You can do whatever you want, but you 
cannot do everything". It is inspired by the target approach and adds an im-
portant concept to the sequence: “Focus your efforts first on your most im-
portant jobs.” It includes techniques such as elucidating the values and ordering 
the tasks. Claim is that: If you know what you want to achieve, and if you concen-
trate your efforts primarily on those things, you will be successful and happy at 
that job (Sabuncuoğlu and Paşa, 2002: 36). This approach determines the values; 
Emphasizes that it is the first step in reaching the priorities. It's like a projection 
of the point we want to reach in life. This creates the request and desire for time 
management application. This approach is generally criticized by the fact that 
the values set in life are not always in line with priorities, there is a possibility of 
reaching an unexpected and unwanted point. This incompatibility can lead to 
misfortune as well as failure. 

-Magic Vehicle Approach: This approach is based on the assumption that the 
right tool, the right schedule, the right planning, the right computer program, the 
right portable or laptop computer will give us the power to create quality of life. 
These tools really help you to monitor priorities, plan your work, and easily reach 
the main information. It basically assumes that the systems and structures will 
help us to be more effective (Sabuncuoğlu and Paşa, 2002: 38). The Magic Vehicle 
approach will make our life easier for vehicles and technological components in 
terms of time management; Priorities, aim and goal should be emphasized. Only 
this matter is that the determined values are put forward by man and that no 
element can emerge without man's creativity and determination. 

-Skill Approach: It is based on the idea that time management is "skill" as un-
derstood from its name. For an effective time management, Maintain a regular 
calendar or appointment book, list the works to be done, set targets, delegate 
authority, plan and prioritize them (Covey, Merril and Merril, 1998: 243). Per-
haps the most important tool in this approach is delegation of authority. The ex-
ecutive, who realizes the transfer of duties under appropriate conditions and cir-
cumstances, can save money at a considerable rate. The executive must be will-
ing to adopt and implement the planned time management approach. Approach; 
It is very low that the method is not successful if it is incompatible with human 
character and values. The most basic point of all the approaches mentioned 
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above is to identify priorities and implement planning in accordance with these 
determined priorities. First the managers and than the employees of the organi-
zation consider to these issues constitutes an effective time management basis. 

4. CURRENT APPROACHES IN TIME MANAGEMENT 

In the 21st century, the concept of time management has become even more im-
portant. It is very important to manage time that the world is globalized, its val-
ues become obscured, the competition becomes inseparable, the product cycles 
are changing rapidly, and the time is kept in an environment where products are 
not known on the market. Managing a scarce resource such as time brings with 
it many advantages. Speed, quality, efficiency and efficiency are the main ad-
vantages. Although it is not possible to shape, divide and unite the time as a 
dough, it is possible to plan, evaluate and live it.  

The change of time management is inevitable in today's world where the only 
change is change. In this process of change, each period adds something to the 
other; each period includes the values of the period in which he lived. 

4.1. The First Three Generation of Time Management 

Time management, as mentioned, has passed through certain stages, and reflects 
ongoing experiences with each period, even if it carries values belonging to that 
period. 
The First Generation is based on "reminders". “Leave yourself to the stream”, but 
also what you want to separate -To write a report, to attend a meeting, to repair 
a car, to clear a garage- save and watch. Typical tools of this genre are simple 
notes and lists of "things to do"(Covey, Merrill and Merrill, 1998:21). First stage 
– marking tasks and activities connected to people and resources. In this stage 
the researchers tried to answer the question “What should be done?” (Panayo-
tova, Vasic and Yordanova, 2015: 394). From this question, it is essential to de-
termine what is important in human life without prioritizing them. 
The Second Generation includes the "planning and preparing" approach. Calen-
dars, appointment books are typical tools. Productivity aimed at personal re-
sponsibility and success in determining goals, planning ahead and programming 
future events and events (Covey, Merrill& Merrill, 1998:21). Second stage – there 
are schedules attached to particular tasks and activities. Thus the question 
“When?” is being added (Panayotova, Vasic and Yordanova, 2015: 394) . On the 
basis of this problem there are plans to do things like; These plans are also in line 
with what needs to be done within the frame. 
On the basis of this problem there are plans to do things like; These plans are 
also in line with what needs to be done within the frame. Typical tools of this 
generation are planners and agents with a wide variety of electronic or paper 
printed, detailed forms for daily planning (Covey, Merrill and Merrill, 1998: 21). 
Third stage – there are defined purposes, strategies for their completion and 
tasks well planned in time. Here lies the question “How can the task be com-
pleted?” (Panayotov, Vasic and Yordanova, 2015: 394). This generation has 
emerged the importance of priorities. It is important to realize and manage 
planned business and operations according to priority order. 
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4.2. Fourth Generation in Time Management 

Today, it is becoming more and more difficult to follow the speed of technological 
developments and to control the changing conditions in the world. Businesses 
that can manage time and adapt to the most important changing conditions in-
stantly will be able to achieve success. Speed, flexibility and productivity are only 
meaningful when we think on time axis. This suggests the possibility of putting 
even the assets of businesses that do not use time well in danger. For this reason, 
businesses and managers need to apply new management and organizational ap-
proaches (Özgen and Doğan, 1998: 136). 

In the fourth generation, stress permeates individuals' emotions, sensitivities 
and moods. There is a balance between achieving and accepting strategic goals 
and priorities. Fourth stage – the stress fall on the emotions, sensations and 
moods of the individual. It is necessary for a balance to be achieved between un-
derstanding and accepting the strategic purpose and priorities. The questions on 
this stage are “Why, how, what and when?” (Panayotova, Vasic and Yordanova, 
2015: 394). Since human beings cannot achieve the desired achievement despite 
their prioritized goals and plans, they have needed to develop a new approach to 
values. 

A fourth generation of time management has been identified. This generation 
recognizes that the challenge of time management is not to manage time, but to 
manage self. It is a function of expectation as well as realization. This generation 
focuses on preserving and enhancing relationships and accomplishing results ra-
ther than focusing on things and time (Thomack, 2012: 203). 

The most important difference between the traditional approach and the new 
approach is that the new approach starts with "uncovering values" rather than 
determining goals. This approach is more directly related to difficult questions 
about individual values (Çelik and Akatay, 2016: 34). 

In the light of recent developments, it is seen that time management of the fourth 
generation approach come to the fore quality of the time and value, leadership 
concept, time-based competition, virtual organization and virtual teams. In the 
fourth generation of time management "chronos and kairos times, time manage-
ment axis leadership, time based competition in time management axis and vir-
tual organization and virtual team a time management" are explained. 

4.2.1. Chronos and Kairos Times 

Time management deals with chronos coming to understand chronological time. 
Kronos time is linear and sequential. No seconds are valuable from any other. 
The rhythm of our life basically sets the hour. In the world, however, there are 
such great cultures that life approaches kairos, the paradigm of "proper time" or 
"quality time" (Sabuncuğolu and Paşa, 2002: 6). 

Achieving the desired results in time management depends on the quality of time 
being used. This means that in time management, kronos time (the known clock 
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time) as well as the kairos time approach (effec- tiveness dimension in manage-
ment) are foregrounded (Pınar, 2016: 201). 

Time is something to experience. It is not linear, it is existential. The essence of 
Kairos is not how much time we spend kronos time, but how much we value it. 
"Did you have a good time? The language we use when asking reflects the con-
cept of kairos time. We can’t ask for the amount of kronos time that has been 
spent in a certain way, we ask about the quality and the quality of that time 
(Covey, 1998: 28). 

The kairos concept of evaluation as a new approach leads us to fill the time and 
to use the time in the most optimal way. This approach, which basically contains 
values, allows people to self-define. 

4.2.2. Time Management Axis Leadership 

Which means in English to leadership "lead" comes from the root verb in Indo-
European languages and formats leith often associated with death "means ex-
ceeds a threshold (Senge, 2016: 386). Today, the natural, technological, eco-
nomic, socio-cultural environment factors in which organizations operate are 
constantly changing. Especially in recent years, changes and developments in the 
fields of technology, information and communication and competition among 
firms have increased the number of activities that managers in management and 
decision making organizations have to control (Akatay,  2010: 281). The increase 
in the number of these activities brings with it the effective use of time, which is 
a scarce resource. It is important that leaders have a basic strategy for time man-
agement. 

The fourth generation of time management has differences in terms of quality. It 
is personal leadership rather than time management. It is not a new process con-
nected to an old paradigm, but a new process connected to a new paradigm 
(Covey, 1998: 297). The problem is that the manager can manage himself over 
time, not because the time is flowing at an agreed pace. Then time is not the prob-
lem itself. The problem is the managers. The important thing is not how much 
time is available, but what can be done in the time that it is owned (Yılmaz and 
Aslan, 2002: 26). In this new approach light, the manager needs to be able to 
recognize himself well and to do the right things efficiently and efficiently at the 
right time. 

The leadership dimension of time management is related not to the time of kro-
nos but to the time of kairos. While Kronos time is in the first three stages of time 
management, kairos time is a state of affairs of the fourth generation as an ap-
proach to doing the right things at the right time (Pınar, 2016: 216). 

4.2.3. Time Based Competition in Time Management Axis 

Thanks to the developing technology in the field of communication and transpor-
tation, it is necessary for companies today to be successful in thinking about the 
world scale in the areas of investment, management, design, production, market-
ing and similar fields and competing in this frame. Now the way to be successful 
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in the competition is knowing the value of the time, in other words, it passes 
through "Time Management". Because time is life, it is impossible to return and 
fill the place (Özgen and Doğan, 1998: 136). There are competitors in foreign 
markets, such as the fact that businesses are in the inner market. This situation 
increases the number of competitors compared to previous periods; Businesses 
are in danger. Businesses can only get rid of these difficult conditions with effec-
tive and effective time management.  

A time-based strategy is based on the idea that it is vital to continually speed up 
the action-reaction cycles so as to increase the competitive tension in the firm’s 
operating environment (Demartini and Mella, 2011: 141). In a competitive envi-
ronment, businesses need to move faster than they can to survive (Pınar, 2016: 
201). Time-based competition mandates a strategy of customer responsiveness 
and rapid new product introduction, together with competitive quality and cost. 
The essence of time-based competition involves compressing time in every 
phase of the product creation and delivery cycle. This translates into a significant 
source of competitive advantage (Hum and Sim, 1994: 75) .Systems should be 
created to ensure efficient use of time so that management functions can produce 
positive results. As a result, time savings are a competitive advantage. 

Businesses have had to initiate work to reduce the losses to a minimum in the 
production process by using scarce resources in a more rational way to reach 
quality in order to be in a sustainable competitive environment. One of these 
scarce sources is the time dimension whose beginning and end are definite. In a 
sense, it is the only source of time productivity and hence efficiency (Toksoy, 
2010: 2). 

4.2.4. Virtual Organization and Virtual Team at A Time Management 

Virtual organization; Is an organization that operates in a heterogeneous geo-
graphical location, interconnected by communication technologies for the pro-
duction of specific products, and adapted, perhaps as a single business (Bedük, 
2012: 207). In these structures, jobs and transactions can be brought together by 
independent businesses. This allows efficient and effective use of time. 

Virtual teams are increasingly being utilized by organizations because they give 
organizations the ability to bridge time and space. Virtual teams are also usually 
cost efficient (as compared with the expense and time of travel and travel coor-
dination for synchronous face-to-face teams) and often provide a means for bet-
ter utilization of distributed human resources. Virtual teams can follow the sun 
and utilize 24-hour work schedules with electronic communication, simply be-
cause different parts of the team in different parts of the world can work on var-
ious team tasks at different times (Berry, 2011: 187-194). 

Beyond the Kronos time concept, it can be said that the kairos time approach to 
creating wisdom, reasoning, trust and quality plays an effective role in the sus-
tainability of virtual organizations as well as traditional organizations in today's 
business world, which is called "the new economy". The Kairos time approach is 
related to effective communication and accurate work on time in teams. The fol-
lowing benefits can be achieved in this regard (Pınar, 2016: 206): 
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-Increased communication, 

-Creating a network, 

-Collaboration within organizational boundaries, 

-Focus on contribution and measurement of results, 

-Flexibility in working hours and business design, 

-Tasks respond faster. 

5. GENERAL EVALUATION AND CONCLUSION  

This study, entitled "Current Approaches to Time Management Concept," has a 
theoretical dimension. In this context, the literature on "time concept and scope, 
time management concept and scope and current approaches in time manage-
ment" has been evaluated. At the end of the study, the concept of time, the con-
cept of time management and the up-to-date dimension of this area have 
emerged. 

As time flows in the form of minutes, minutes and hours; those are the values 
stuck between those seconds, minutes, and seconds remaining. Time is a concept 
in which individuals and administrators want to control most but not effectively 
manage. In today's conditions in which rapid change and competition dominate, 
it is compulsory to manage the time productivity and efficiently. The time man-
agement issue has not changed in the traditional societies. Within the traditional 
sense of time management, individuals must set their goals in order to reach 
their desires and wishes, establish transactions on these goals, and finally deter-
mine methods to achieve these goals. The basis of the new management ap-
proach is the identification and evaluation of values. The determination of the 
values and their appearance occurs with the self-identification of the individual. 

New organizational formations bring a new angle to the concept of time and ex-
pand the field of application. Virtual Organizations provide effective and efficient 
use of resources, especially by managing time well. They also offer the possibility 
of catching age by adapting to changing technological developments. Kronos calls 
time in the form of hours, days, and years. In addition, kairos evaluates time on 
the axis of quality, efficiency and value. This approach reveals a sense of time 
management appropriate to changing circumstances. This leads to great chal-
lenges for the leaders. Managers who have values in their minds and who have 
foresight can also increase their individual success as the organization's success 
increases. This new approach, which basically increases the field of application 
day by day, has more precise results for the events to be managed. In other 
words, the fact that the time can’t be effectively managed will be eliminated by 
the functioning of the better. 

Business executives should know all kinds of time management activities, 
whether in classical or contemporary dimension. Effective management leader-
ship is highly relevant to time management. In this context, it will be useful to 
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observe the following principles (Adair, 2004: 6-30; Pınar, 2016: 210-212): "De-
velop a personal sense of time, define your long-term goals, create your medium-
term goals, plan your day, optimize your best time, organize your office work, 
manage meetings, carry out an effective mandate, use your routine time well, 
Manage". 
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YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİK 
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ÜLKELERİNDE BİR PANEL VERİ ANALİZİ 

Yrd. Doç. Dr. M. Said CEYHAN * Arş. Gör. Mehmet Akif PEÇE †  

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAMACI‡ 

 

ÖZET 

Küresel sanayileşmenin hızla arttığı 20. Yüzyıldan itibaren enerji ihtiyacı 
ülkelerin en önemli sorunu haline gelmiştir. 1970’li yıllara kadar petrol fi-
yatlarının sabit bir eğilim izlemesi petrolü gelişmiş ve sanayileşme sürecindeki 
ülkeler için temel ve cazip bir enerji yakıtı haline getirmiştir. Böylece, petrol 
esaslı enerji kullanımı ülkeleri yüksek petrol ithalat rakamlarına mahkûm 
bırakmış ve ülke ekonomilerini zor duruma sokmuştur. Özellikle 1970’li yıllarda 
patlak veren petrol krizi sonrasında petrol fiyatındaki aşırı artışlar hükümetleri 
alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları arayışına sürüklemiştir. Alternatif 
yenilenebilir enerji kaynaklarının dışa bağımlılığı azaltarak ekonomik büyümeye 
ne oranda katkı sağladığı merak konusu olmuştur. 

Bu çalışmamızda, BRICS ülkelerinde 2000-2012 yılları arasında yenilenebilir en-
erji kaynaklarından üretilen elektrik miktarındaki artışın GSMH üzerindeki 
etkileri panel veri analiz tekniğiyle araştırılmıştır. Analizde Pedroni panel 
koentegrasyon, FMOLS ve DOLS testleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretilen elektrik miktarı ile GSMH arasında uzun dönemli pozitif ilişki tespit 
edilmiştir. Ayrıca yapılan Dumitrescu Hurlin Panel nedensellik testi ile yenilene-
bilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarından GSMH’ daki büyümeye 
ya doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji kaynakları, GSMH, Panel veri ana-
lizi 

THE EFFECTS OF THE INCREASE IN ELECTRICITY GENERATED FROM 
RENEWABLE ENERGY SOURCES ON GROWTH IN GNP: PANEL DATA 

ANALYSIS IN BRICS COUNTRIES 

ABSTRACT 

Energy demand has become the most important problem of countries since the 
twentieth century, when global industrialization has increased rapidly. Until 
1970’s, a steady trend of oil prices has made oil an essential and attractive fuel 
for developed and industrialized countries. Thus, Petroleum-based energy usage 
has put the countries’ economies in a difficult situation because of excessive pe-
troleum imports. Especially, after the oil crisis that erupted in the 1970s, exces-
sive increases in oil prices have dragged governments to search for alternative 
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and renewable energy sources. Therefore, it has become a topic of interest how 
rate alternative renewable energy sources contribute to economic growth by re-
ducing external dependency. 

In this study, it has been researched by using panel data analysis technique the 
effects of the increase in electricity generated from renewable energy sources on 
growth in GNP  in BRICS countries between 2000-2012. In the analysis, a long-
term positive relationship between electricity generated from renewable energy 
sources and GNP has been observed by using pedroni panel cointegration test, 
FMOLS and DOLS. Furthermore, according to Dumitrescu-Hurlin panel causality 
test, a one-way causality relationship from the amount of electricity generated 
from renewable energy sources to the GNP has been determined. 

Keywords: Renewable energy sources, GNP, Panel data analysis 

GİRİŞ 

İnsanoğlu var olduğu günden bugüne enerjiye ihtiyaç duymuş ve hayatını idame 
ettirebilmek için enerji kaynaklarını kullanmıştır. 18.yy’da başlayan sanayi 
devrimiyle birlikte özellikle sanayileşmiş ülkeler tarafından gezegenimizin 
yeraltı kaynakları olan kömür, linyit, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtlar acımasız 
bir rekabet ve saldırganlıkla kullanılmış ve kullanılmaya devam etmektedir.  En 
kesin bilinen şekliyle odun kömür kullanımıyla belirginleşen bu süreç güneş en-
erjisinin birtakım özel pillere depolanarak gerektiğinde kullanılabilmesi ve ato-
mun parçalanarak nükleer enerji elde edilmesi aşamasına kadar ilerlemiştir. 
Günümüze geldiğimizde artık fosil kaynaklı bu yenilenemez enerji kaynaklarının 
sınırsız olarak kullanılamayacağı ve bir gün tükeneceği ayrıca söz konusu fosil 
enerji kaynaklarının bu yoğunlukta kullanılmaya devam edilmesi durumunda, 
küresel ısınma, iklim değişiklikleri, atmosfer olayları, aşırı derecede çevre ve 
hava kirliliği gibi olumsuz sonuçları nedeniyle yakın bir gelecekte gezegenimizin 
yaşanamaz hale getireceği konusunda  bilim adamlarının ve devlet yöneticil-
erinin hemfikir olduğu bir ön kabul haline gelmiştir(Arık,2016) İklim değişi-
klikleri ile birlikte dünyanın yenilenebilir kaynaklı enerji talebi önemli bir nok-
taya ulaşmıştır. Çevresel sorunlar sadece hava kirliliğine değil aynı zamanda da 
toprak ve su kirliliğine de neden olmaktadır (Büyükyılmaz,Mert, 2015).  

Sanayi sektörünün hızlı gelişimi ve buna bağlı olarak makineleşmenin gün 
geçtikçe ilerlemesi, ayrıca kentleşmenin çok ciddi bir biçimde büyümesi enerjiye 
duyulan talebi de arttırmıştır. Ayrıca, devletlerin hızlı büyüme çabaları enerjiye 
olan talebi arttıran başka bir unsurdur. Kullanılan enerji kaynaklarının birçoğu 
fosil yakıt ve bunların rezervleri ile sınırlıdır. Örneğin dünyada petrolün yaklaşık 
40 yıl, doğalgazın 65 yıl ve kömürün 150 yıl sonra tükeneceği öngörülmektedir. 
Dolayısıyla fosil kaynakların küresel olumsuz çevresel etkilerinden kaynaklı 
olarak gelişmiş devletler; tükenmez, temiz, doğal, bol bulunan, ucuz ve çevreye 
dost enerjiye ihtiyaç duymuştur.Devletler, rekabet gücünü artırmak ve 
ekonomik kalkınmayı daha güçlü bir şekilde sürdürebilmek için, yaşam 
standartlarını daha da iyi bir duruma getirecek sonsuz, sürekli, güvenilir ve 
temiz bir enerjiye ihtiyaç duymaktadırlar. (Kılıç, Durgun,2016) 
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Son yıllarda birçok ülke, enerji talebini karşılamak amacıyla daha fazla enerji 
üretme çabasında bulunurken aynı zamanda atmosferdeki sera gazı emisyon-
larını azaltacak politikaları uygulamaya koymaktadırlar. Genel olarak global 
ısınmayla yüz yüze kalacağı ifade edilmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı, enerji 
arzı ve kullanımındaki mevcut eğilimin ekonomik, çevresel ve sosyal açılardan 
sürdürülemez olduğunu, kararlı ve kalıcı önlemler alınmadıkça, enerjiyle ilişkili 
karbon dioksit CO2 emisyonunun 2050 yılında iki kattan daha fazla olacağını ve 
artan petrol talebinin petrol arz eden ülkelerde güvenlik kaygılarını artıracağını 
bildirmektedir. Birleşmiş Milletler’in iklim değişimiyle ilgili dördüncü değer-
lendirme Raporu’nda 2100 yılına kadar sıcaklığın ortalama 2-4.2 derece 
yükseleceği öngörülmektedir. Dünyada global ısınma ve iklim değişikliği 
tehdidinin gittikçe artması, ekonomik büyüme enerji tüketimi ve çevresel kir-
lenme arasındaki ilişki üzerine odaklanılmasını gündeme getirmiştir. (Kork-
maz,2016). Önümüzde duran bu gerçekliğe duyarlılık gösteren ve aynı zamanda 
ekonomik ve teknolojik kabiliyeti olan ülkeler yenilenebilir, çevreci ve temiz en-
erji kaynaklarına yönelerek dünyanın ilerde karşılaşacağı büyük ekonomik, 
çevresel ve iklimsel krizlerin önüne geçilebileceği öngörüsüyle yenilenebilir en-
erji üretimini, tüketimini ve teknolojisini sübvanse etmeye yönelik çeşitli poli-
tikalar geliştirmeye başlamışlardır(Arık,2016) 

İnsanlar ilk çağlardan beri kendi ihtiyaçlarını temin etmede gerekli olan enerji 
kaynaklarını (rüzgâr, kömür, petrol vb) kullanmış-lardır. Ancak teknoloji 
geliştikçe ve çevre kirliliği ile ilgili bilinç arttıkça değişik enerji kaynaklarını 
kullanma yoluna gdilmektedir. İkincil enerji kaynağı içinde yer alan elektrik en-
erjisi diğer enerji kaynaklarından farklı bir özelliğe sahiptir. Elektrik enerjisi 
doğrudan bir enerji kaynağı olmayıp, enerji kaynaklarının teknoloji yardımıyla 
elde edilmesidir. Kullanımı kolay olan ve çevreyi kirletmeyen önemli bir enerji 
kaynağıdır. Bu nedenle de en çok tercih edilen ve geniş kullanım alanına sahip 
olan enerji kaynaklarından biridir. ( Korkmaz,2016) 

Ayrıca elektrik tüketimi sosyo-ekonomik kalkınma için kullanılan göstergeler 
arasında da önemli bir yer tutmaktadır. Eelektrik tüketiminin sadece sanayinin 
gelişmesindeki temel girdi olmasından değil aynı zamanda insanların hayat 
kalitesini artıran temel bir faktör olarak da ekonomik kalkınmada önemli bir rol 
oynadığını belirtmektedir. Elektrik tüketimi ile ekonomik kalkınma arasındaki 
ilişkiyi 100 ülke için incelemişler ve incelenen ülkelerde kuvvetli bir ilişki tespit 
etmişlerdir( Ertuğrul, 2013) 

 Projeksiyonlar, enerji tüketimindeki artışın %96’sının OECD üyesi olmayan 
ülkelerden kaynaklandığını göstermektedir. Elektrik üretimi için kullanılan en-
erji miktarının 2040 yılına kadar yıllık ortalama %2,2 olmak üzere %48 oranında 
artacağı beklenmekte olup bu artış, küresel birincil enerji büyüme oranının 
%59’una karşılık gelmektedir(ETBK,SHP,2015) 

 2040 yılında, petrol, doğal gaz ve kömürün talebin dörtte birini oluşturması, geri 
kalan bölümü ise düşük karbonlu yakıtların (özellikle yenilenebilir enerji ve 
nükleer enerji) oluşturması öngörülmektedir. Petrol başlıca kaynak olmaya de-
vam edecektir; ancak en hızlı artış yenilenebilir enerjide olacaktır. Petrolde %13, 
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kömürde %17 (bu artışın önemli oranının 2020 yılından önce gerçekleşmesi ön-
görülmektedir), doğal gazda %48, nükleerde %66 ve yenilenebilir enerjide %77 
oranında artış beklenmektedir. Gelecek on yıl için en önemli artış Çin’den 77 
kaynaklansa da, 2025 yılından sonra Hindistan talep artışının en büyük olduğu 
ülke konumuna gelecektir. Nihai enerji biçimi olarak en fazla talep artışı el-
ektrikte görülecektir. Payı azalsa da, kömür en önemli elektrik üretim kaynağı 
olacaktır ve bölgesel eğilimler açısından kömür fiyatları, önemini korumaya de-
vam edecektir. Elektrik üretimindeki yenilenebilir kaynakların oranı üç kat artış 
gösterecektir ve yenilenebilir kaynakların 2012 yılında % 32 olan toplamdaki 
payı 2040’ta yılında %51'e ulaşacaktır. Bölgeler arasındaki farklı doğal gaz ve 
elektrik fiyatları, sanayi rekabetçiliğini etkileyecektir. 2013 yılında günlük 90,1 
milyon varil olan petrol talebi; 2040 yılında günlük 104 milyon varile ulaşacaktır. 
Küresel artışın üçte biri, Asya'da yol taşımacılığından kaynaklanmak-
tadır(ETBK,2015)  

Günümüzde stratejik önemi artan enerjinin ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde 
oynadığı rol giderek önem kazanmaktadır. Uluslararası karşılaştırmalarda kişi 
başına düşen birincil enerji kaynakları tüketimi ülkelerin refah seviyelerinin be-
lirlenmesinde önemli bir unsurdur. Enerji kaynaklarının önemli bir kısmının ni-
teliği nedeni ile ne yeniden kullanımı ne de tüketilmeden kullanımı söz konusu-
dur. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin araştırma-
ların ve bu alandaki teknolojik çalışmaların arttırılması gerekmektedir. Bu 
bağlamda sürdürülebilir enerji yaklaşımı, ihtiyacımız olan enerjinin en az 
ekonomik ve sosyal maliyetle ve sürekli olarak teminine olanak sağlayan poli-
tika, teknoloji ve uygulamaları kapsamaktadır.( Adaçay,2014) 

Bugün Enerji sektöründe tüm kuralların yeniden yazıldığı bir dönemden 
geçilmektedir. Büyük enerji ithalatçısı ülkeler ihracatçı konumuna geçmekte, 
büyük enerji ihracatçısı ülkeler ise talep büyümesinin merkezi haline gelmekte-
dir. Ekonomik büyüme, enerji talebi ve çevre ilişkisi her zamankinden önemli bir 
hale gelmiş olup en zengin kaynaklara sahip ülkeler için bile enerji verimliliği ve 
çevresel etki uyumu ana gündemi oluşturmaktadır(ETBK,2015) 

1. LİTERATÜR TARAMASI 

Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen teorik litera-
tür farklı görüşleri gündeme getirmektedir. Bir grup yazara göre ekonomik 
büyümenin temel kaynağı enerji tüketimidir. Bu yaklaşımda ekonomik ve 
teknolojik gelişmenin sağlanmasında işgücü ve sermayenin tamamlayıcısı olarak 
enerjinin önemli bir rol oynadığı kabul edilir. İkinci grup yazarlara göre ise en-
erjinin ekonomik büyümede asgari ya da nötr bir rol oynamaktadırlar. Bu 
düşünürler ve bunu “yansızlık hipotezi” olarak ortaya koyarlar. Bu hipotez, en-
erjinin bir ülkenin milli gelirinde oldukça küçük bir paya sahip olması nedeniyle 
ekonomik büyümeyi etkileyemeyeceğini öne sürer(Çetin, Seker, 2012) 

Sohtaoğlu, N, Hülagü D, Seraser G (2015) yaptıkları “Yenilenebilir Kaynaklara 
Dayalı Elektrik Üretiminde Kaydedilen Büyümenin Panel Veri İle Analizi” adlı 
çalışmada, seçilmiş 40 ülke üzerinde 1990-2010 yılları zaman serilerini 
oluşturacak şekilde bir panel veri seti hazırlanarak üç farklı yöntem ile ülkelerin 
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yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminde etkili olan unsurların belirlen-
mesine çalışılmış ve analiz sonucunda, toplam elektrik üretimi büyüme ile 
beklenildiği  pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etki bulunmuştur 
(Sohteoğlu vd. 2015) 

Korkmaz, S, Yılgör, M,(2011)yaptıkları “Enerji Tüketimi-İktisadi Büyüme İlişkis”i 
adlı çalışmada çalışmada seçilen 26 ülkenin iktisadi büyüme ile enerji tüketimi 
arasındaki ilişkisine CADF ve CIPS testleri ile eş bütünleşme testi uygulanmış 
1980-2004 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak 26 ülke için enerji tüketimine 
uygulanacak iktisat politikalarının aynı zamanda iktisadi büyümeye yönelik ikti-
sat politikalarının uygulanmasında da önemli katkıda bulunacağı ve İktisadi bü-
yüme ile enerji tüketimi arasında eş bütünleşme testi sonucunda uzun dönem 
denge ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir ( Korkmaz vd.2011). 

 Çetin M, Şeker F,( 2012) yılında, Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerin-
deki Etkisi:Türkiye Örneği adlı çalışmada,  Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişki  üzerine çalışmada, Johansen-Juselius ve Stock-Watson eşbütün-
leşme testleri ile Toda-Yamamoto nedensellik testleri kullanılarak, enerji tüke-
timi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Türkiye ekonomisi bağlamında 1970-
2009 periyodunda incelenmiş ve eşbütünleşme test sonuçları, değişkenler ara-
sında bir  ilişkisinin varlığını ortaya koymuşlardır(Çetin,Şeker,2012). 

Saatçi,M, Dumrul,Y,(2013) yaptıkları “Elektrik Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme 

İlişkisinin Dinamik Bir Analizi: Türkiye Örneği”adlı çalışmada 1960-2008 ver-
ileri ile Dinamik En Küçük Kareler Yöntemi(DOLS) ve Düzeltilmiş En Küçük 
Kareler Yöntemi (FMOLS) kullanılarak Türkiye için elektrik tüketimi ve 
ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelemiş ve sonuçta FMOLS hem de DOLS 
sonuçlarına göre  Türkiye’de elektrik tüketiminin ekonomik büyüme üzerinde 
etkili bir faktör olduğunu ortaya koymuşlardır. Çalışmada kullanılan her iki yönt-
emin sonucunda  elde edilen katsayılar birbirine oldukça yakın çıkmış ve uzun 
dönemde, elektrik  tüketimindeki %1’lik bir artışın ekonomik büyümeyi %0.33-
%0.37 oranında artırdığını bulmuşlardır (Saatçi, Dumrul,2013) 

Özşahin Ş, Mucuk,M, Gerçeker M,(2016) “Yenilenebilir Enerji Ve Ekonomik 
Büyüme Arasındaki İlişki: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Panel ARDL Analizi” Adlı 
Çalışmada yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik gelişme arasındaki ilişki, 
BRICS ülkeleri ve Türkiye için 2000-2013 dönemine ait verilerden hareketle 
öncelikle panel veri setinde yer alan ülkeler için yatay kesit bağımlılığı ve homo-
jenlik testleri uygulanmış değişkenler arasında uzun dönem ilişkinin varlığı Ped-
roni(1999), Westerlund (2005) Panel CUSUM eş-bütünleşme testi ile araştırılmış 
ve Panel ARDL tahmincisi ile uzun dönem katsayılara ulaşılmıştır. Elde edilen 
ampirik bulgular yenilenebilir enerji tüketimi ve ekonomik gelişmişlik arasında 
uzun dönemde pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir(Özşahin,vd.2016) 

 Akay,EÇ,Abdieva R, Oskonbaeva.Z, (2015) Kyrgyzstan,Yenilenebilir Enerji Tü-
ketimi, İktisadi Büyüme ve Karbondioksit Emisyonu Arasındaki Nedensel İlişki: 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri Örneği adlı çalışmada MENA bölgesinde 
bulunan 9 ülke (Lübnan, İran, Irak, Cezayir, Mısır, Tunus, Fas, İsrail ve Türkiye) 
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için 1988-2010 dönemine ait yıllık verileri kullanarak yenilenebilir enerji tü-
ketimi, büyüme ve karbondioksit emisyonu arasındaki dinamik ve nedensel 
ilişkinin varlığı incelenmiş, çalışmada panel veriler için uygulanan zaman serisi 
yöntemleri kullanılmış çalışmada yatay kesit bağımlılığın bulunması nedeni ile 
ikinci nesil birim kök ve eş bütünleme testleri kullanılmış sonuçta  büyüme ile 
yenilenebilir enerji tüketimi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur 
(Akay vd.2015) 

Serkan Çınar.S, Mine Yılmazer.M,(2015)in yaptıkları “Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Belirleyicileri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan 
Ülkeler Örneği” adlı çalışmada enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisi 
üzerine arz ve talep yönlü olmak üzere iki farklı yaklaşıma sergilenmiş, arz 
yönlü yaklaşımda, yenilenebilir ve yenilenemez enerji tüketiminin ekonomik 
büyümeye etkisi geleneksel üretim fonksiyonu ile araştırılmış Ekonometrik 
analizler sonucunda, gelişmekte olan ülkelerde 1990-2013 dönemi için 
sürdürülebilir büyümenin gerçekleşmesinde yenilenebilir enerji kaynak-
larının belirleyici bir rol oynadığı ortaya çıkmaktadır(Çınar, Yılmazer,2015). 

Ayça Büyükyılmaz.A,MERT. M (2016)’ın  yaptığı “Co2 Emisyonu, Yenilenebilir 
Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ms-Var Yaklaşımı İle 
Modellenmesi: Türkiye Örneği” Adlı çalışmada Türkiye’nin 1960-2010 yılları 
arasında kişi başı CO2 emisyonu, kişi başı yenilenebilir enerji tüketimi ve kişi 
başı gayri safi yurtiçi hâsıla arasındaki ilişkinin modellenmesi amaçlanmış,bu 
çerçevede, Hamilton (1989) tarafından geliştirilen ve ekonometrik uygulama-
larda yaygın olarak kullanılan tek değişkenli Markov rejim değişim modelinin 
Krolzig (1997) tarafından geliştirilen çok değişkenli versiyonunun (MS-VAR) Tü-
rkiye için uygulaması yapılmış, Yapılan çalışma söz konusu değişkenler arasın-
daki ilişkinin doğrusal olmadığını, ilişkilerin rejimlere göre değişiklik 
gösterdiğini ve değişkenler arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin 
olduğunu göstermiştir(Büyükyılmaz,Mert,2015) 

Örgün.B.O,,Pala.A,(2017)’nın yaptığı “Enerji Tüketimi, Dışa Açıklık Ve Ekonomik 
Büyüme lişkisi: 28 Avrupa Birliği Ülkesi İçin Panel Granger Nedensellik Analizi” 
Adlı çalışmada 28 Avrupa Birliği ülkesindeki enerji tüketimi ve ekonomik 
büyüme arasındaki ilişki araştırılmış, 1996-2013 yılları arasındaki veriler 
kullanılarak panel eş-bütünleşme, panel Granger nedensellik ve panel vektör 
hata düzeltme modeli kullanılmıştır. Panel eş-bütünleşme test çıktıları ekonomik 
büyüme, enerji tüketimi, işgücü, sermaye oluşumu ve dışa açıklık değişkenleri 
arasında uzun dönemli bir denge olduğunu desteklemiştir. Panel vektör hata 
düzeltme modelinin kullanılmasından elde edilen sonuçlar kısa dönemde enerji 
tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek taraflı bir nedensellik 
bulunduğunu göstermektedir. Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında 
uzun dönemli bir nedensellik bulunmamıştır. Bu sonuçlar Avrupa Birliği ülkele-
rinin enerjiye bağımlı olduğunu ve bu ülkeler için büyüme hipotezinin geçerli 
olduğunu göstermektedir(Örgün Pala,2017). 

Mert. M, Abdullah, Çağlar.A.E(2016) ‘ın yaptıkları Yenilenebilir Kaynaklı Enerji 
Ve Finansal Gelişme: Asimetrik Nedensellik Uygulaması” adlı çalışmalarında 
1970-2011 yılları için, banka mevduatlarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 
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(BM) ve kişi başına yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik enerjisi üretimi (YEN) 
değişkenleri kullanılmış, bu değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin yönü 
çalışmanın asıl motivasyonunu oluşturmak üzere pozitif ve negatif şokların 
etkilerinin birbirlerinden farklı olacağı varsayımından hareket ederek asimetrik 
nedensellik testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, yenilenebilir enerji kaynak-
larından finansal gelişmeye doğru bir nedensellik bulunamamış ancak finansal 
gelişmedeki negatif şoklardan yenilenebilir enerji kaynaklarındaki negatif 
şoklara doğru bir nedensellik bulunmuştur. Buradan,Türkiye’de finansal 
gelişmişlik bir olumsuzlukla karşılaştığında yenilenebilir enerji kaynaklarını 
düşürecek ve sera gazı artışı bekleneceği ifade edilmiştir (Mert,Çağlar,2016). 

Çağıl.G,Sibel Türkmen,Y, Çakır.Ö’(2013)’ın Yaptığı  “Enerji Ve Makroekonomik 
Değişkenler Arasındaki İlişki: Türkiye Açısından Bir Uygulama” Çalışmada İlgili 
Değişkenler İle Bir Vektör Otoregresyon (VAR) Modeli oluşturulmuş; değişken-
ler arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek için ise Granger Nedensellik Testi 
kullanılarak Türkiye açısından enerji tüketimi ile makroekonomik değişkenler 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucuna göre Kişi Başına Elektrik Ener-
jisi Tüketimi; %5 anlam seviyesinde Sanayi Sektörü Büyüme Hızı, %10 anlam se-
viyesinde ise Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Kapasite Kullanım Oranının Granger 
nedeni bulunmuştur. Çalışmada iki yönlü Granger nedenselliği sadece Kişi 
Başına Elektrik Enerjisi Tüketimi ile Sanayi Sektörü Büyüme Hızı arasında ve 
%90 güvenilirlik seviyesinde tespit edilmiştir(Çağıl,Türkmen,Çakır,2013). 

Ertuğrul.H.M,(2011)’ın yaptığı “ Türkiye’de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: 
Dinamik Analiz” adlı çalışmasında Türkiye’de elektrik tüketimi büyüme ilişkisi 
1998Ç1-2011Ç3 dönemi için incelenmiştir. GSYH ve elektrik tüketimi serileri 
arasındaki eş bütünleşme ilişkisi bulunduktan sonra seriler arasındaki dinamik 
ilişki zamana göre değişen parametre yaklaşımı olan Kalman Filtresi modeliyle 
incelenmiş,çalışma sonucunda, elektrik tüketiminin GSYH üzerinde zaman içer-
isinde özellikle 2003 yılından itibaren giderek artan bir etkisi olduğu bulun-
muştur. Küresel krizin etkisiyle 2009 yılından itibaren azalmaya başlayan 
ilişkinin, 2011 yılından itibaren yeniden artmaya başladığı tespit edilmiştir( Er-
tuğrul,2011) 

AYTAÇ.D(2010) “Enerji ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Çok Değişkenli VAR 
Yaklaşımı ile Tahmini” adlı çalışmada enerji ve ekonomik büyüme arasındaki 
nedensellik ilişkisi Türkiye’de 1975-2006 yıllarını kapsayan dönem için 
incelenmiştir. Granger nedensellik ve çok değişkenli vektör otoregresyon (VAR) 
modellerinin kullanıldığı çalışmada, enerji tüketiminden işgücüne ve ekonomik 
büyümeden sermayeye doğru tek yönlü nedenselliğin olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

Özata.E, (2010)  “Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki 
Đliskilerin Ekonometrik İncelemesi” adlı çalışmada, Türkiye’de 1970-2008 dö-
neminde enerji tüketimi ile GSMH arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmekte-
dir. Durağanlık için birim kök testleri, nedensellik için Granger testi, uzun dönem 
ilişkilerin belirlenmesi için esbütünlesme testi ve vektör hata düzeltme modeli 
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kullanılmıstır. Çalısmanın sonuçları reel GSMH ile enerji tüketiminin esbütün-
lesik olduklarını ve reel GSMH’dan enerji tüketimine doğru tek yönlü bir Granger 
nedensellik iliskisi bulunduğunu göstermektedir.  

2.VERİ SETİ, EKONOMETRİK YÖNTEM VE BULGULAR 

2.1. Veri Seti ve Ekonometrik Model 

BRICS  ülkeleri için 2000-2012 yılları arasındaki veriler panel veri analizi ile test 
edilmiştir. BRICS ülkelerinin seçilmesinde gelişmekte olan ülkeler içerisinde ye-
nilenebilir enerji kaynaklarını önemli ölçüde kullanan ülke grupları arasında yer 
almaları önemli rol oynamıştır. 

Analize başlamadan önce tahminlerde daha doğru sonuçlara ulaşabilmek için 
serilerin logaritmaları alınmıştır. Çalışmada kullanılan Yenilenebilir enerji 
kaynakları göstergesi, yıllık bazda yenilenebilir enerji kaynaklarında üretilen el-
ektrik miktarı kullanılmıştır. Analizde bu gösterge “LOGRKW” olarak yer almak-
tadır. Büyümeye ait veriler ise dolar cinsinden GSYİH değerlerine bağlı ekonomik 
büyüme rakamları ile gösterilmiştir. Yine bu değişken “LOGBY” simgelenmiştir. 
Veriler Dünya Bankasının veri tabanı olan “http://data.worldbank.org/” 
adresinden temin edilmiştir.  

Bu çalışmada tahmin edilen model (1) nolu eşitlikte gösterilmektedir: 

LOGBYit = α + 𝞫1 LOGRKWit + ɛit      i=1,…,N; t=1,…T           (1) 

Modelde bağımsız değişken yenilenebilir enerji kaynaklarında üretilen elektrik 
miktarı olup modelde “LOGRKW” olarak gösterilmiştir. Modelin bağımlı  
değişkeni ise ekonomik büyüme rakamlarıdır ve modelde “LOGBY” olarak 
gösterilmiştir. 

2.2. Ekonometrik Yöntem ve Bulguların Değerlendirilmesi 

Panel veri analizinde birden fazla yatay kesit objesinin analiz dönemindeki 
gözlemleri kullanılarak regresyon yapılmakta ve bu nedenle de zaman serisi ile 
yatay kesit dalgalanmasına izin verilmektedir. Tipik bir panel veri analizinde 
bağımlı değişken için N sayıda bireyin T dönemlik zaman serisi verileri 
kullanılarak analiz yapılmaktadır (Kaya ve Yılmaz, 2006: 69). 

Panel veri birim kök testlerinin kullanılması tek bir zaman serisine dayalı birim 
kök testlerinin gücünü arttırmak için geliştirilmiştir (Maddala ve Wu, 1999:631). 
Zaman serisi verileri kullanılan çalışmalarda, çalışmada kullanılan verilerin du-
rağan bir yapıya sahip olup olmadığı sınanmalıdır. Çünkü durağan olmayan za-
man serilerinin kullanılması halinde sahte regresyon problemi ortaya çıkmak-
tadır ve bu durumda regresyon analizi ile elde edilen sonuçlar gerçek ilişkiyi 
yansıtmamaktadır (Granger ve Newbold, 1974:111). Bu çalışmada serilerin du-
rağanlığını tespit etmek için birinci nesil birim kök testleri (LLC ve IPS) 
kullanılmıştır. Çalışmada ele alınan panel birim kök testlerinin sonuçları ise 
Tablo 3’de verilmiştir. 
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Tablo 1: Panel Birim Kök Testi Sonuçları 
 LLC IPS ADF PP 

t-istatis-
tiği 

p-
değeri 

t-istatis-
tiği 

p-
değeri 

t-istat-
istiği 

p-
değeri 

t-istat-
istiği 

p-
değeri 

LOGRKW Seviyesi  0.15253 0.5606 1.66078 0.9516 11.8626 0.2944 33.6908 0.0002 

1.Farkı -3.92254 0.0000 -
3.55860 

0.0002 32.3644 0.0003 49.2776 0.0000 

LOGBY Seviyesi  1.96575 0.9753 3.41227 0.9997 0.80019 0.9999 0.37468 1.0000 
1.Farkı -3.72894 0.0001 -

2.14920 
0.0158 20.6651 0.0236 20.2386 0.0271 

Tablo 1’de  seriler tüm testlere göre değerlendirildiğinde genel olarak seviye-
lerinde durağan çıkmadıkları yani birim kök içerdikleri fakat birinci farkları 
alındığında ise durağan hale geldikleri gözlemlenmiştir. Eşbütünleşme testinin 
yapılabilmesi için serilerin aynı derecede durağan olma koşulu da sağlandığı için, 
uzun dönemli bir ilişki olup olmadığının tespiti için Pedroni Panel Eşbütünleşme 
Testi yapılmıştır. 

Çalışma da Pedroni eşbütünleşme testinin seçilmesinde bu testin bir takım 
olumlu özellikleri önemli rol oynamıştır. Pedroni 1997, 1999, 2000 ve 2004 
yıllarında eşbütünleşme analizlerinde hetorejenliğe izin veren birkaç test önerisi 
ileri sürmüştür. Bu test, eşbütünleşme vektöründeki heterojenliğe izin veren bir 
testtir. Bu test yalnızca dinamik ve sabit etkilerin panelin kesitleri arasında farklı 
olmasına izin vermesinin yanı sıra alternatif hipotez altında eşbütünsel vektörün 
kesitler arasında farklı olmasına da izin vermektedir. (Güvenek ve Alptekin, 
2010: 181).  

Tablo 2. Pedroni Eşbütünleşme Testi Sonuçları 
 Test istatistiği p-değeri 

 
 
 

LOGBY & LOGRKW 

Panel v-İstatistiği -0.336664  0.6318 
Panel rho-İstatistiği -0.104812  0.4583 
Panel PP-İstatistiği -1.426566  0.0769 
Panel ADF istatis-
tiği 

-2.501162  0.0062 

Grup rho istatistiği  0.731502  0.7678 
Grup PP istatistiği -1.341502  0.0899 
Grup ADF istatistiği -2.779385  0.0027 

Panel eşbütünleşme için, dördü grup içi, üçü gruplar arası yaklaşım olmak üzere 
7 farklı yaklaşımda test edilmektedir. Tablo 2’e göre, 7 testten 2’si %1, iki tanesi 
de %10 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır. Bu sonuç, seriler arasında eşbütünleşik 
bir ilişki olduğunu doğrulamaktadır. Böylece yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretilen elektrik miktarı ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir.  

Eşbütünleşme testinden sonra, bu ilişkinin nihai sapmasız katsayıları tahmin et-
mek üzere, Pedroni (2000) tarafından geliştirilen FMOLS (Full Modified Ordi-
nary Least Square) yöntemi ile Mark ve Sul (2003) tarafından geliştirilen DOLS 
(Dynamic Ordinary Least Square) yöntemleri kullanılmıştır. FMOLS yöntemi, 
Standart sabit etkili tahmincilerdeki (otokorelasyon, değişen varyans gibi sorun-
lardan kaynaklanan) sapmaları düzeltmektedir, DOLS yöntemi ise modele dina-
mik unsurları da dahil ederek statik regresyondaki  (özellikle içsellik sorunların-
dan kaynaklanan) sapmaları da giderebilecek bir yöntemdir (Kök vd., 2010:8). 
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Tablo 3: Panel FMOLS ve DOLS Sonuçları 
                       LOGBYit = α + 𝞫1 LOGRKWit + ɛit     
 Katsayı  t-istatistiği p-değeri 
FMOLS 0.612662 7.413753 0.0000 
DOLS 0.546095 6.313202 0.0000 

Panel FMOLS ve DOLS test sonuçlarına göre, LOGBY katsayının pozitif çıkması, 
yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarındaki artışın  
ekonomik büyümeyi arttırdığını göstermektedir. Panel FMOLS testine göre, ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarındaki %1’lik artış 
ekonomik büyümeyi %0,61 arttırmaktadır. Bu sonuçları Panel DOLS testi de 
desteklemektedir. Bu teste göre de, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen 
elektrik miktarındaki %1’lik artış ekonomik büyümeyi %0,54 arttırmaktadır. 

Panel FMOLS ve DOLS test sonuçlarının tutarlılığını görebilmek için de daha 
sonra Dumitrescu ve Hurlin Panel Nedensellik testi yapılmıştır.  

Dumitrescu ve Hurlin nedensellik testi, hem heterojenliği hem de yatay kesit 
bağımlılığını dikkate almaktadır. Dumitrescu ve Hurlin testinin diğer bir özelliği 
ise hem eşbütünleşik ilişkinin varlığında hem de olmadığı durumda çalışmasıdır 
(Akçay ve Erataş, 2012:18). 

Tablo 4: Dumitrescu ve Hurlin Panel Nedensellik Test Sonuçları 
 Gecikme  W-Stat Zbar-Stat Olasılık 
LOGRKW→LOGBY 2  6.99939  3.11727 0.0018 
LOGBY→LOGRKW 2  4.52941  1.40602 0.1597 

Tablo 4’teki Dumitrescu ve Hurlin nedensellik testine göre yenilenebilir enerji 
kaynaklarından üretilen elektrik miktarı ile ekonomik büyüme arasında tek 
yönlü bir nedensel ilişki tespit edilmiştir. Yani yenilenebilir enerji kaynakların-
dan üretilen elektrik miktarındaki bir değişme ekonomik büyümeyi etkilerken; 
ekonomik büyümedeki  bir değişme yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen 
elektrik miktarını etkilememektedir.  

Sonuç 

Enerji ile ekonomik büyüme arasında yapılan çalışmaların sonucunda bazen 
düşük düzeylerde de olsa genelde pozitif ilişki tespit edilmiştir. Bu ilişki teorik 
çerçevede de ortaya konularak enerjinin ülke ekonomilerinin büyümesinde ne 
kadar önemli bir role sahip olduğu ortaya konulmuştur.  

Yenilenebilir enerji kaynakları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ortaya 
koyan bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik 
miktarından GSMH’daki büyümeye doğru uzun dönemli tek yönlü bir nedensel-
lik ilişkisi tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan FMOLS-DOLS testlerinin sonucunda da 
değişkenler arsındaki ilişkinin ne derece güçlü olduğunu gösteren önemli 
sonuçlara ulaşılmıştır.  Panel FMOLS testine göre, yenilenebilir enerji kaynak-
larından üretilen elektrik miktarındaki %1’lik artış ekonomik büyümeyi %0,61 
arttırmaktadır. Bu sonuçları Panel DOLS testi de desteklemektedir. Bu teste göre 
de, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarındaki %1’lik 
artış ekonomik büyümeyi %0,54 arttırmaktadır. 
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Kaynakların hızla tükendiği günümüz dünyasında sürdürülebilirlik kavramı 
hemen hemen tüm ekonomik kavramların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Böyle 
bir dünyada enerji alanında da yenilnebilir enerji kaynakları, enerji sektörünün 
lokomotifi durumuna gelmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın sonuçları 
dikkate alındığında artık enerji kavramı yenilenebilir kavramıyla daha da 
zenginleştirilmeli ve sürdürülebilir bir büyümeyi sağlayabilmek için yenilene-
bilir enerji kaynaklarının kullanımı enerji üretimi sürecine daha çok dahil 
edilmelidir.  
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THE FIRM-LEVEL DETERMINANTS OF EXPORT PERFORMANCE: EVIDENCE 
FROM TURKISH MAJOR EXPORTER FIRMS 

 

Selen Yılmaz*, Doç. Dr. Serap Çoban† 

 

ABSTRACT 

In today's economy, firms are tried to gain advantage in order to sustain their 
existence in a competitive environment. In this context, export plays a vital role 
to become permanent and sustain their activities in the international markets. 
While export performance can be seen as an indicator of international success of 
firms, on the other hand public policy makers, business managers and marketing 
researchers (Katsikeas et al., 2000) are paid considerable attention to the deter-
minants of export performance of firms. Although the literature provides some 
papers that investigate the determinants of export performance and the relation-
ship between them (Aaby and Slatter 1989; Madsen 1987; Çavuşgil and Zou 
1994; Diamantopoulos 1999; Craig and O’Cass 2004; Danışman and Sökmen 
2007; Ngouhouo 2013; Balcılar et. al. 2013), there is no consensus on a precise 
export performance model. The main aim of this paper is to contribute to a better 
understanding of determinants of export performance in the context of firm 
characteristics and estimation the effects of them on export performance using a 
sample of major exporter firms in Turkey. In this direction, the ‘top 1000 export-
ers of Turkey’ published by the Turkish Exporters Assembly, will be analyzed in 
a dynamic panel data model for the years 2004-2014 under limited data condi-
tions. 

Key Words: Firm characteristics, export performance, dynamic panel data 
model. 

1. INTRODUCTION 

Performance is a guide that analyzes the level of success for companies both na-
tionally and internationally. Increasing competition brings companies increas-
ingly prospering and seeking opportunities in international markets to achieve 
their goals. Exports are traditionally the most popular way of entering the inter-
national market. Although exporting does not include low investment and finan-
cial risks, provides more structural and strategic flexibility to the market. A firm's 
export performance reflects its unique behavior in using its resources and capa-
bilities in an international context. Therefore, the firm's export performance is 
regarded as one of the most important indicators of a firm's export success. 

International trade is especially important for developing countries. As it creates 
employment and provides foreign exchange for imports. In the last decade, many 
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researchers have investigated the obstacles in front of companies in starting, de-
veloping or maintaining export activities. However, the majority of the work 
done in this regard has been done for developed countries (Tesfom and Lutz, 
2006).  

Issues concerning the determinants of a firm's export performance and how it 
can improve its performance in the export market are of great interest in recent 
years (Aaby and Slater 1989; Cavusgil and Zou 1994; Christensen, da Rocha and 
Gertner 1987; Cooper and Kleinscbmidt 1985; Diamantopoulos and 
Schlegelmilch 1994). Interest in export performance reflects both an export-re-
lated macroeconomic concern and a micro-focus on competitiveness in export 
markets. At the macro-policy level, governments around the world are con-
cerned about ways to improve firms' export performance. Because export is con-
sidered as an engine of economic growth. At micro level, the success of the do-
mestic market is widely acknowledged and recognized as the need for some 
strategies to be successful in export markets, since it does not guarantee success 
on the foreign market (Cavusgil ve Zou 1994). 

However, there is a lot of discussion about the important determinants of export 
performance and their relative measures. In order to make research findings 
comparable between countries, an export performance measurement that can be 
used between countries should be developed (Zou, Taylor and Osland, 1998). 
Over time, the determinants of export performance were classified as five 
groups. These factor groups are; firm characteristics, product characteristics, 
market characteristics, industry characteristics and export marketing strategy 
(Leonidou, Katsikeas and Samiee, 2002). In the literature, a number of internal 
(company specific) and exogenous (exogenous) factors have been investigated 
as inconsistent and sometimes contradictory findings, as well as the potential 
determinants of export performance in terms of positive, negative or neutral ex-
port. Since the seminal work of Tookey (1964), who first tried to determine the 
export success factors, the relationship between the determinants of export per-
formance and the determinants of export performance has been the subject of 
analysis (Katsikeas, Leonidou and Morgan, 2000). Gemunden (1991) evaluated 
more than 700 variables analyzed as determinants of export performance 
(Spasova, 2014).  Two main elements (financial and non-financial measures) 
need to be used to look at export performance (Zou ve Stan, 1998). Unlike non-
financial variables, financing diversity is widely used internationally (Das, 1994; 
Evangclista, 1994). Most research uses the intensity of sales, export profit den-
sity and growth in export sales (Kaynak and Kuan, 1993; Shoham, 1996). 

Christensen et al. (1987), Brazil's total sales were the indicators of business size. 
In the study, there was a positive relationship between firm size and exports. 
Aaby and Slater (1989) have focused on three basic variables as export determi-
nants: strategy, competition and firm characteristics. Competition, strategy and 
firm characteristics directly affect export performance, while management's 
market orientation has an indirect effect on export performance. In addition, the 
determinants of export performance in the model are examined in two catego-
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ries, internal and external. According to the authors, most empirical work sug-
gests a positive relationship between technological power and export trend. 
However, the findings of other studies reveal only a weak relationship. Kaynak 
and Kuan (1993) found a negative relationship between firm size and export per-
formance. It also suggests that younger firms tend to be more profitable. Cavusgil 
and Zou (1994) found that a firm's international competence influenced export 
performance in the American Exporters Survey and that there was a positive re-
lationship between firm size and export performance. Shoham (1997) defined 
export performance as the composition of the company's international sales. As 
a determinant of export performance, the ratio of exports to total sales stands at 
three variables; the numerical size of export sales and market share. In the study 
of Zou and Stan (1998), they found that exports by 33 factors, which are indica-
tive of export performance, determine exports. These variables are sales profit, 
growth, success, satisfaction, reaching goals and mixed measures. They classify 
variables according to their internal and external as well as their controllable 
and uncontrollable nature. Danışman and Sökmen (2007) show that the export 
performance of the SMEs registered in the data base of the SME Information Da-
tabase has changed the impressive factors according to the measurement. When 
export performance is measured in terms of export intensity, it is found that 
companies with higher technological level and relatively larger firms have 
achieved more success in exports. When the export performance is measured ac-
cording to the level of satisfaction, the effect of technology and firm size is lost, 
the entrepreneurial tendency of the managers in the company and the ability of 
the company to benefit from export support seem to be more effective. Torlak et 
al. (2007), 581 exporters operated and collected data through questionnaires. As 
a result of these analyses, four variables were tested as determinants of export 
performance. It has been determined that these factors affect the export perfor-
mance of the firm's characteristics, the sector in which the business operates and 
the export strategy. It has been determined that the other variable tested has no 
effect on the export performance. In his study, he found that the internal charac-
teristics of the enterprise, the industry in which the business operates, and the 
export strategy of the business affect the export performance of that business. 
Especially the size of the enterprise is very important. According to the author, 
as the size of the operator increases, the share of exports within total sales in-
creases. On the other hand, the exporting form of the business does not affect the 
export volume. 

The purpose of this study is to examine the impact of firm characteristics on ex-
port performance for the 330 major exporters in Turkey. In this regard we em-
ploy generalized method of moments (GMM) during the period 2004-2014. Alt-
hough there are some studies on this issue as is explained above; there is limited 
published study in the case of Turkish major exporters, to our knowledge. This 
paper therefore aims to fulfill this gap and contributes to empirical literature.  

The rest of the paper proceeds as follows: section 2 describes data and method-
ology, section 3 presents empirical results. Finally, we conclude in the last sec-
tion. 
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2. DATA AND METHODOLOGY 

The variables used in this study are ownership structure as foreign capital share, 
foreign sales as exports, profitability and number of employees as size. The data 
is taken from the first 1000 Exporters Survey conducted by the Turkish Export-
ers' Center. The study is based on the data of 330 firms representing twelve dif-
ferent industries of sub-manufacturing industries and the other industries. 

Panel data analysis, involving both unit and time dimension, increases the degree 
of freedom and reduces the problem of multiple linear connections. In addition, 
if the number of observations is large, the parameter estimates will be more re-
liable. Unobserved heterogeneity and time effects are also included in the panel. 
Another advantage of the panel data is that the excluded variables are included 
in the model, thus allowing the establishment of more comprehensive models 
and thus more information than the cross-sectional data and time series. The dis-
advantage of panel data is the difficulty of collecting data. The model in which 
the lagged values of the dependent variable are included as independent varia-
bles is called dynamic models. 

Another dynamic model estimator based on the GMM method is the GMM ap-
proach developed by Arellona and Bover (1995). This approach is based on com-
bining the difference equation and the level equations. Blundell and Bond (1998) 
and Blundell et al. (2000) have shown that the difference is that the GMM has a 
weak predictive power in the final sample and that the coefficient estimates are 
divergent, and that the system has a higher estimated power of GMM. For this 
reason, the system GMM approach, which is expressed to be a better predictor 
when compared to other GMM estimators, is used in the study. 

3. MODEL AND EMPIRICAL EVIDENCE 

To describe the specification of the dynamic panel growth and profit models, the 
following dynamic panel equations are specified. 

𝐸𝑋𝑃𝑖,𝑡 = 𝜑1 + 𝜑2𝐸𝑋𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝜑3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝜂1𝑖 + 𝜈1𝑖  ;      𝑖 = 1, … , 𝑁, 𝑡 = 1, … , 𝑇           (1)                                          

𝐸𝑋𝑃𝑖,𝑡 = 𝜑1 + 𝜑2𝐸𝑋𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝜑3𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑇𝑖,𝑡 + 𝜂1𝑖 + 𝜈1𝑖  ;      𝑖 = 1, … , 𝑁, 𝑡 = 1, … , 𝑇     (2)               

𝐸𝑋𝑃𝑖,𝑡 = 𝜑1 + 𝜑2𝐸𝑋𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝜑3𝐹𝐶𝑆𝑖,𝑡 + 𝜂1𝑖 + 𝜈1𝑖  ;      𝑖 = 1, … , 𝑁, 𝑡 = 1, … , 𝑇             (3) 

where i indicates the firm (i = 1, …, 330) and t indicates the time period (t = 2004, 
…2014). 𝜂1𝑖  and 𝜂2𝑖  represent firm-specific effects; 𝜈2𝑖  and  𝜈2𝑖  are random error 
terms. To account for additional related control variables, industrial dummies 
and time dummies are included. The coefficients of these control variables are 
not estimated in the regressions, only used as exogenous instrumental variables.  
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Table 1: Firm level effects on export performance 
 Model 1 Model 2 Model 3 

Dependent Variable: EXPt  

EXPt-1 
0.9639*** (46.09) 

0.9218*** 
(28.64) 

1.0088***(94.01) 

SIZEt 0.1391** (2.37)   

PROFITt 
 

0.1027*** 
(2.80) 

 

FCSt   0.00004 (0.55) 

AR(1) ( p-value) (0.000) (0.003) (0.000) 

AR(2) ( p-value) (0.270) (0.220) (0.170) 

Hansen J-test  
( p-value) (0.398)   (0.417)                    (0.702)                              
Instruments 23 17 17 

Observations 939 789 1290 

Note: Robust t-statistics are reported in parentheses of estimated coefficients. The esti-
mated coefficients of time dummies are not reported here in order to save space. GMM 
type variables are EXPt-1 and PROFITt and the standard type instrumental variables are 
industrial dummies and time dummies. Hansen J-test is a test for over identification re-
strictions. p-values for these tests are shown in parentheses. *p<0.10. **p<0.05 and 
***p<0.01 

As shown in Table 1, the coefficients of the different variables determining the 
exports are estimated. First, the relationship between export performance and 
size is analyzed (Model 1). Accordingly, there is a significant positive correlation 
between size and export performance. This result means that exports will in-
crease as the firm's scale grows. Large firms use the advantages of internal and 
external economies of scale because they provide cost advantage compared to 
small firms. The use of more specific equipment by large firms helps to reduce 
costs and meet both internal and external demands. Similarly, external econo-
mies of scale like specialized ancillary industries, government assistance, skilled 
labor force etc. also facilitate the lager firm to enhance the export intensity. The 
large firm can have learning effect as well. Our results are compatible with the 
studies that also found the positive relationship between the firm size and export 
performance (Cavusgil and Nevin, 1981; Moen, 1999; Sterlacchini, 2001). 

Secondly, there is a positive relationship between increase in profits and in-
crease in exports (Model 2). It is also seen that the effect of profits on the exports 
is compared with the effect of size on the exports; profits have a lower effect on 
exports. 

In the last model, it can be expected that there would be a positive relationship 
between exports and foreign ownership. Although there is no statistically signif-
icant relationship between them, it can be said that the effect foreign ownership 
on exports may be positive. 

4. CONCLUSION 

The main purpose of this study is to contribute to a better understanding of the 
firm level determinants of export growth in Turkey. There is no consensus on the 
determinants of export performance in the literature. Export performance can 
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be considered in many ways. In this study, export performance is analyzed by 
using variables at firm level only. Using data for 330 major exporters over the 
period 2004-2014, in general, the findings show that size and profits plays a sup-
portive role in increasing export performance of firms. The estimation results 
export growth regressions confirm the positive relationship between size, profit 
and export growth. There is no statistically significant relationship between for-
eign ownership and export growth.  

Naturally, the usual limitations in empirical literature should always be ad-
dressed, such as data limitations. Under limited data, in this study only size, 
profit and foreign ownership variables can be used to analyze export perfor-
mance of major Turkish exporters. In the future studies depending on data avail-
ability, these relationships can be considered using different variables for Turk-
ish firms.  
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