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Giriş 

Sosyal bir bilim dalı olan İktisat geçmişten günümüze pek çok bilim dalı ile etkileşime girmiştir. 

İktisadın farklı bilimlerle etkileşimi özellikle sayısal yöntemlerle yoğunlaşan süreci iktisadın 

alt dallarının oluşmasına zemin oluşturmuştur. Geleneksel iktisadın olduğu dönemlerde iktisadi 

alanlarda araştırma yapmış bilim adamları insan davranışlarına daha çok önem vermiştir. Neo 

Klasik dönemde A. Marshall, M. Friedman, I. Fisher ve J.Keynes’in modelleri, sayısal 

yöntemlerin İktisatta kullanılmasında etkili olmuştur ve insan davranışları ikinci plana 

itilmiştir. Neo Klasik dönemin varsayımları, akıllı kararlar alabilen rasyonel insanı konu alan 

homo economicus’a dayandırmaktadır. İnsan davranışlarının matematiksel bir dille 

açıklanamayacak kadar kompleks olması ve psikoloji, antropoloji gibi insan davranışlarını 

inceleyen sosyal bilimlerden elde edilen öngörüler aslında insanın tam bir homo economicus 

varsayımını yansıtmadığını ortaya koymuştur. İktisat ve Psikoloji bilimlerine bakıldığında iki 

biliminde incelediği konuların altında insan yatar. İktisat bilimi insanların tüketim ve 

tercihleriyle ilgilenirken, psikoloji bilimi insan davranışlarını incelemektedir. Bu iki bilim 

birbirine yakınlaşarak davranışsal iktisadı ortaya çıkarmıştır.  

Davranışsal iktisat literatürü sınırlı rasyonellikten fiyatlar dengesine doğru tek yönlü bir 

nedenselliği ortaya koymaktadır. Tam ters yöndeki nedensellikle ilgili çok fazla çalışma 

bulunmamaktadır. Nadir sayıdaki çalışmaların öncüsü Engelberg ve Parsons (2016)’dır. Bu 

çalışma New York borsasındaki düşüşlerin California’daki hastanelere depresyonla ilgili 

                                                                 
1 Fahrettin ŞEN Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye. 
e-mail:fahrettinsenn@hotmail.com 
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psikolojik bozukluklar nedeniyle başvuran hasta sayılarını arttırdığını göstermiştir. Bu sebeple 

bu ilişkideki nedenselliğe iki yönlüde bakılması gerekmektedir. Buradan hareketle bu 

çalışmada Türkiye’deki depresyon seviyesiyle borsa ve iktisadi büyüme arasındaki çift yönlü 

ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Depresyon göstergesi olarak son yıllarda akademik 

çalışmalarda çokça kullanılmaya başlanan Google Trend istatistikleri kullanılmıştır. Bu veriler 

mükemmel bir gösterge olmamakla beraber ülkedeki depresyon seviyesiyle ilgili genel bir fikir 

vermektedir. Google Trend verilerinin özellikle tıbbi araştırmalarda hatırı sayılır bir başarı 

sağladığı birçok çalışma tarafından bildirilmektedir. Bu çalışmanın amaçlarından biri de bu 

verilerin davranışsal iktisat ve finans alanındaki çalışmalarda yararlı olup olmayacağının da 

ortaya konmasıdır. Çalışmada ARDL modeliyle değişkenler arasında ki uzun dönemli ilişki 

incelenmiştir. Depresyonun GSYH seviyesine uzun vadede olumsuz bir etkisi olduğu ancak 

BIST seviyesine anlamlı etkisi olmadığı bulunmuştur. Hem GSYH hem de BIST seviyesinde 

ki düşmenin depresyon seviyesini anlamlı bir şekilde arttırdığı ancak GSYH nın depresyona 

olan etkisinin daha büyük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın akademisyenlere olduğu 

kadar sağlık politikası yürütücüleri açısından da muhtemel yararları bulunmaktadır. 

 

2. Literatür Taraması 

Davranışsal iktisadın oluşum süreci Adam Smith’in 1759 yılında yayınlanan The Teory of 

Moral Sentiments adlı çalışmasına kadar dayanmaktadır. Smith iktisadi aktörlerin karmaşık bir 

bakış açısını ortaya koymuştur. Kaybetmekten kaçınma, irade ve adalet gibi psikolojik olayları 

çalışmasına dâhil etmiştir. Smith davranışın tutkular(seks ve açlığa sürükleyen) ve tarafsız 

izleyici (insanların kendi davranışlarını, dışarıdaki bir kişinin perspektifinden gördüğü süreç) 

arasındaki bir mücadele tarafından belirlendiğini çalışmasında tartışmaktadır (Şen ve İncekara, 

2012 : 236). Bencilliğin övüldüğü, devletin iktisadi faaliyetler dışında bırakılmasını 

hatırlatarak, yaşanacak krizlerin nedeninin bencillik ve devletin düzenleme yapmaması 

olduğunu görünmez el kavramıyla açıklar(Kara ve Aydınonat, 2010: 137). Tartışmanın diğer 

bölümlerinde ise toplumsal ortamlarda ortaya çıkan tercihlere odaklanmıştır(Can, 2012 : 93). 

1940’lı yıllara gelindiğinde A. Marshall, I. Fisher , M. Friedman ve J. Maynard Keynes gibi 

iktisatçılar değişik modeller kurarak, matematiğin iktisatta yoğun kullanılmasına katkıda 

bulunmuşlardır.  

Rasyonel seçim teorisinde bireyin karını maksimize etmesinde, zevk ve tercihleri önemli rol 

oynar. Birey kısıtlı geliriyle kendi zevk ve tercihine uygun faydayı ya da karı maksimize edecek 

malı ve hizmeti almaya yönelecektir (Şentürk, Fındık: 2014, 131).  

Amerikalı bir bilim adamı olan Herbert Simon 1976’da Davranışsal İktisadın yeniden ortaya 

çıkmasında ve gelişmesinde etkili olmasını sağlayan iktisat ve psikoloji bilimini yakınlaştıran 

sınırlı rasyonellik kavramını ortaya atmıştır. Sınırlı rasyonellik kavramı, bilgi asimetrisi olduğu 

durumlarda beklenen rasyonel davranışlar yerine bireylerin belli ölçüde rasyonel olabildiğini 

gösterir. 

Sınırlı rasyonellik, gözlemlenen davranışlarla iktisat teorisinde öngörülen rasyonellik 

varsayımına uygun davranışlar arasındaki sistematik farklılıklara yol açabilir. Bu noktadan 

hareketle (Akt: Davut,1997:1,Thaler); geleneksel tüketici davranışları teorisinin normatif 

tabanlı bir teori olduğunu ve tarifsel amaçla kullanıldığında sistematik öngörü hatalarına yol 

açacağını ileri sürmektedir. 

1980’li yıllardan sonra yapılan tüm çalışmalarda, geleneksel iktisat teorisinin kabul ettiği 

rasyonalite varsayımı psikolojik unsurlarla test edilerek, sınırlı rasyonalitenin ortaya çıkmasına 

neden olan anomaliler, inanışlar, yanlılıklar, motivasyon ve mutluluk gibi konular iktisatta 

tasarruf, emek piyasası, tüketici seçimleri ve finans alanına uygulanmış ve davranışsal iktisadın 

kurumsallaşması sağlanmıştır (Eser ve Toıgonbaeva, 2011: 300 ). 

Davranışsal iktisadın gelişmesine bir başka katkının Daniel Kahneman ve Amos Tversky 

tarafından yapıldığı bilinmektedir. Öyle ki Daniel Kahneman’ın 2002 yılında A Psychological 
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Perspective on Economics adlı çalışmasının Nobel ödülü alması davranışsal iktisadın son 

zamanlarda iktisat literatüründe önemli bir yer edindiğinin göstergesi olmuştur. 

(Kahneman,2003) çalışmasında şunları belirtmiştir; 

“Ekonominin psikolojik varsayımları ile ilk tanışmam Bruno Frey’in 1970’lerin başında yazmış 

olduğu bir rapor ile olmuştur. Yazısındaki ilk veya ikinci cümlesinde ekonomi teorisinin 

ajanının rasyonel ve bencil olduğudur. Bunu oldukça ilginç buldum, çünkü bir psikiyatrist 

olarak eğitim almıştım. Bizim disiplinlerdeki varsayımlar arasındaki boşluk oldukça fazladır”. 

Davranışsal iktisat için kısaca iktisat kültürünün dönüşümünü temsil eder diyebiliriz. Her 

zaman kullanılan rasyonel insan varsayımının irdelenip sınırlı rasyonellik kavramının 

kullanılmaya başlanmasıyla araştırmalara ve metotlara gözlemlerin daha çok dahil edilmesi 

egemen iktisat görüşünün güvenirliliğinin tartışılmasına neden olmuştur (Can, 2012: 95). 

Günümüzde ise davranışsal iktisat üzerinde gelinen son nokta Joseph Engelberg ve A. Parsons 

tarafından 2016’da yayınlanan Evidence from Hospital Admissions adlı çalışması bunun en iyi 

örneğidir. Piyasada ani değer değişimlerine maruz kalan yatırım araçlarının bireyin ruh ve 

davranışsal bozuklukları üzerinde etkili olduğu ileri sürmüştür (Engelberg ve A.Parsons, 2016: 

1227)’e göre; 

“1983’ten 2011’e kadar California’daki her hastane için bireysel hasta kayıtlarını kullanarak 

Günlük hisse senedi getirileri ile hastaneye yatışlar arasında güçlü bir ters bağıntı buluyoruz. 

Özellikle anksiyete, panik bozukluk ve psikolojik bozukluk için depresyon. Etki, neredeyse 

anında (gün içindeki)koşulları gelecekteki tüketim üzerindeki beklentiyi doğrudan etkiler“. 

 

3. Veri ve Ekonometrik Metodoloji 

3.1 Veri 

Tablo 1. Veri Açıklaması  

 

Değişken Sembol Kaynak 

Depresyon DEP Google Trend 

Gayri Safi Yurtriçi Hasıla GDP Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası 

Borsa Istanbul Tüm Endeksi BIST Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası 

 

Çalışmada kullanılan Google Trend Depresyon verisi Türkiye' de Ocak 2004 ve Aralık 2015 

arasında Google arama motorunda aranan "depresyon" kelimesinin aylık aranma sayısını 

göstermektedir. Bu sayılar Google tarafından maximum 100 olacak şekilde endeks haline 

getirilmiştir. GSYH ve BIST değişkenleri  de aylık olup Ocak 2004 ve Aralık 2015 arası dönemi 

kapsamaktadır. Çeyreklik GSYH verileri cubic spline enterpolasyon yöntemi kullanılarak aylık 

hale getirilmiştir. Analizlerde her üç verinin de doğal logaritması alınmıştır.  

 

3.2  Ekonometrik Metodoloji 

1. ARDL (Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif) Modeli 

ARDL modeli standart EKK (En küçük kareler) yöntemiyle tahmin edilir ve hem bağımlı hem 

de bağımsız değişkenlerin gecikmeli değişkenleri regressör olarak modele dahil edilebilir. Bu 

iki tip gecikmeli değişkenin aynı dereceden olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu model 

uzun yıllar önceden beri kullanılmasına rağmen, değişkenler arasında ki uzun dönem ilişkiyi ve 

eş bütünleşme ilişkisini modellemek üzere Pesaran ve Shin (1999) tarafından ilk defa 

kullanılmaya başlanmasıyla popüler hale gelmiştir. Bu model genellikle ARDL (p, q1,…qk) ile 

ifade edilmektedir; p bağımsız değişkenlerin gecikmeli değişken sayısını, q ise bağımsız 

değişkenlerin gecikmeli değişken sayısını ifade eder. Modelin matematiksel ifadesi aşağıda ki 

gibidir; 
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ARDL modelini tahmin etmek için öncelikle her değişkenin gecikme derecesi belirlenmelidir. 

EKK kullanıldığından, standart Akaike, Schwarz ve Hannan-Quinn bilgi ölçütleri 

kullanılabilmektedir. Bu çalışmada Akaike ölçütü kullanılmaktadır. ARDL modeli bağımlı ve 

bağımsız değişkenler arasında ki dinamik ilişkiyi tahmin ettiği için model,  bağımlı değişkenin  

bağımsız değişkende ki değişime olan uzun dönemli tepkisini ölçen uzun dönemli bir forma 

dönüştürülebilir. Uzun dönem katsayısı şu şekilde ifade edilebilir;  
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Pesaran ve Shin (1999) metodunun avantajı modelde, eş bütünleşik ilişki içerisinde ki 

değişkenlerin I(0) yada I(1) formunda yer alabilmesidir. Yani değişkenler için birim kök içerme 

ön şartı bulunmamaktadır. Ayrıca model, gecikme dereceleri arasında bir simetri bulunmasını 

da zorunlu olmaktan çıkarmaktadır. Böylece değişkenler farklı gecikme dereceleri ile modelde 

yer alabilmektedir. ARDL modelinin eş bütünleşik regresyon formu eşitlik (2)  yi farklar 

arasında ki ifadeye dönüştürerek ve (3) de ki yerine koyarak elde edilebilir;      
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Pesaran, Shin ve Smith (2001), (4) deki eş bütünleşik ilişkiyi kullanarak, ARDL modelinin 

bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında seviyede bir (uzun dönemli) ilişkiyi içerip 

içermediğini test eden sınır testi metodunu geliştirmiştir. Sınır testi prosedürü (4) aşağıda ki 

forma dönüştürür; 
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Uzun dönemli ilişkinin varlığı şu hipotezlerle test edilebilir; 
0  

 

 

4. Ampirik Analiz 

 

Tablo 2. GSYH-Depresyon ARDL(3, 0)-Bağımlı Değişken LNGDP  

Regresör    Katsayı   Standart Hata   T-rasyo  p değeri 

0....21  k
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Panel A. Uzun Dönem Katsayıları     
LNDEP  -0.362395  0.153226  -2.365099 0.0194 

C  12.210591  0.533452  22.889766 0.0000 

Panel B. Hata Düzeltme Modeli    
D(LNGDP(-

1))  0.625215  0.08119  7.7006 0.0000 

D(LNGDP(-

2))  -0.178318  0.081744  -2.1814 0.0309 

D(LNDEP)  -0.021742  0.012527  -1.7357 0.0849 

CointEq(-1)   -0.059996   0.019082   -3.1441 0.0020 

 

 

Panel B. Sınır Testi       
F istatistiği  5.365169      

        

 Kritik sınır değerler    
Anlamlılık 

Düzeyi I0 I1     
10%  4.04 4.78     
5%  4.94 5.73     
2.50%  5.77 6.68     
1%   6.84 7.84         

 

Tablo 2' de GDP ve Depresyon arasındaki uzun dönemli ilişki incelenmiş olup, GSYH bağımlı 

değişken, depresyon ise bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Yani depresyonun  GSYH ya 

olan uzun dönemli etkisi ölçülmektedir. Hata düzeltme katsayısının negatif olması ve sınır 

testinin 5.36=>4.78 olması Depresyon-GDP arasında uzun dönemli anlamlı bir ilişki olduğunu 

göstermektedir. Depresyon göstergesinin uzun dönemli katsayısı -0.36 olup % 5 önem 

derecesinde anlamlıdır. Depresyonda ki artış uzun dönemde GSYH yı olumsuz etkilemektedir.  

 

Tablo 3. GSYH-Depresyon ARDL(3, 0)-Bağımlı Değişken LNDEP  

Regresör    Katsayı   Standart Hata   T-rasyo  p değeri 

Panel A. Uzun Dönem Katsayıları     
LNGDP  -0.914035  0.323342  -2.826836 0.0054 

C  13.424807  3.531869  3.801048 0.0002 

Panel B. Hata Düzeltme Modeli    
D(LNDEP(-

1))  -0.192325  0.081306  -2.365453 0.0194 

D(LNGDP)  -0.167722  0.086277  -1.943997 0.0539 

CointEq(-1)   -0.183496   0.055326   -3.316642 0.0012 

Panel B. Sınır Testi       
F istatistiği  5.31274      

        

 Kritik sınır değerler    
Anlamlılık 

Düzeyi I0 I1     
10%  4.04 4.78     
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5%  4.94 5.73     
2.50%  5.77 6.68     
1%   6.84 7.84         

 

Tablo 3'de GDP ve Depresyon arasındaki uzun dönemli ilişki incelenmiş olup, depresyon 

bağımlı değişken, GSYH ise bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Yani GSYH nın 

depresyona olan uzun dönemli etkisi ölçülmektedir. Hata düzeltme katsayısının negatif olması 

ve sınır testinin 5,31=>4,78 olması yine GDP –depresyon arasında anlamlı ve tek yönlü bir 

ilişki olduğunu ortaya koyar. Yani GSYH nın azalması depresyonu uzun dönemde 

arttırmaktadır. Katsayı -0.91 olup diğer yöndeki ilişkinin yaklaşık üç katıdır. Yani GSYH 

depresyonu, depresyonun GSYH’yı etkilediğinden daha çok etkilemektedir.  

 

Tablo 4. BIST-Depresyon ARDL(2, 0)-Bağımlı  Değişken LNBIST 

Regresör    Katsayı   Standart Hata   T-rasyo  p değeri 

Panel A. Uzun Dönem Katsayıları     
LNDEP  -0.004434  0.696512  -0.006367 0.9949 

C  11.065779  2.347974  4.712905 0.0000 

Panel B. Hata Düzeltme Modeli    
D(LNBIST(-

1))  0.251795  0.082302  3.059404 0.0027 

D(LNDEP)  -0.00012  0.018918  -0.006353 0.9949 

CointEq(-1)   -0.027103   0.015765   -1.719153 0.0878 

 

Panel B. Sınır Testi       
F istatistiği  2.253395      

        

 Kritik sınır değerler    
Anlamlılık 

Düzeyi I0 I1     
10%  4.04 4.78     
5%  4.94 5.73     
2.50%  5.77 6.68     
1%   6.84 7.84         

 

Tablo 4'de BIST ve Depresyon arasındaki uzun dönemli ilişki incelenmiş olup, BIST bağımlı 

değişken, depresyon ise bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. BIST-depresyon arasındaki 

dönemsel ilişkinin incelendiğinde hata düzeltme katsayısının negatif ve anlamlı olduğu 

görülmekte fakat sınır testinde 4,78=>2,25 olması BIST endeksinin depresyondan 

etkilenmediğini göstermektedir.  

 

Tablo 5. BIST-Depresyon ARDL(2, 0)-Bağımlı  Değişken LNDEP 

Regresör    Katsayı   Standart Hata   T-rasyo  p değeri 

Panel A. Uzun Dönem Katsayıları     
LNBIST  -0.380302  0.228922  -1.661272 0.0989 

C  7.544516  2.47707  3.045741 0.0028 

Panel B. Hata Düzeltme Modeli    



 
                                                                                                                                                                                                           

15 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

D(LNDEP(-

1))  -0.211494  0.080683  -2.621306 0.0097 

D(LNBIST)  -0.053658  0.039511  -1.358038 0.1767 

CointEq(-1)   -0.141092   0.046401   -3.040726 0.0028 

 

 

Panel B. Sınır Testi       
 

 

F istatistiği  4.933832      

        

 Kritik sınır değerler    
Anlamlılık 

Düzeyi I0 I1     
10%  4.04 4.78     
5%  4.94 5.73     
2.50%  5.77 6.68     
1%   6.84 7.84         

 

Tablo 5'de BIST ve Depresyon arasındaki uzun dönemli ilişki incelenmiş olup, depresyon 

bağımlı değişken, BIST ise bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. BIST-Depresyon 

arasındaki dönemsel ilişki incelendiğinde hata düzeltme katsayısının negatif ve anlamlı olduğu 

sınır testinin ise 4,93=>4,7 olması depresyonun BIST endeks seviyesinden etkilendiğini ifade 

etmektedir. Uzun dönem katsayısı -0.38 ve % 10 önem derecesinde anlamlıdır. Yani BIST 

seviyesinde ki düşüşün depresyonu uzun dönemde arttırdığı görülmektedir. Ancak bu ilişki 

GSYH’nin depresyona olan etkisinden daha küçüktür.  

 

5. Sonuç 

Davranışsal Finans literatüründe psikolojinin ekonomiye olan etkisini inceleyen birçok çalışma 

yapılmıştır. Fakat ekonominin psikoloji üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar oldukça 

azdır. Engelberg ve Parsons 2016 da yayınlandığı bir çalışmasında New York borsasındaki 

düşüşlerin California da hastanelere depresyon tanısıyla başvura hasta sayısını arttırdığı 

göstermiş ve aralarında anlamlı bir ilişki bulmuştur. Buradan hareketle Türkiye deki ekonomi 

ve psikoloji arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır. Ekonomik gösterge olarak iki değişken 

seçilmiştir: GSYİH ve Borsa İstanbul tüm endeksi.  Psikoloji için ise depresyon kelimesi 

aranma sayısını veren Google Trend verileri kullanılmıştır. Bu çalışmanın bir yan amacı da 

Google Trend verilerinin ampirik çalışmalarda kullanılıp kullanılmayacağının test edilmesidir. 

Depresyonun GSYH seviyesine uzun vadede olumsuz bir etkisi olduğu ancak BIST seviyesine 

anlamlı etkisi olmadığı bulunmuştur. Hem GSYH hem de BIST seviyesinde ki düşmenin 

depresyon seviyesini anlamlı bir şekilde arttırdığı ancak GSYH’nin depresyona olan etkisinin 

daha büyük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buradan hareketle Türkiye’de depresyonu milli 

gelirin daha çok etkilediğini, borsadaki değişimlerin depresyon üzerinde etkisinin olmadığını 

ve İstanbul Borsasının New York borsası kadar gelişmediğini söyleyebiliriz. Gelecek 

çalışmalarda hastanede gerçek depresyon verisini kullanan ve diğer değişkenlerde kontrol eden 

gelecek çalışmalar bu konuyla ilgili daha kapsamlı bilgiler sağlayabilir. 
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ABSTRACT: Can the Mediterranean countries (attracting most of the international tourists) 

rely on their tourism industry for a sustainable economic growth or are they getting trapped by 

the so-called "Dutch disease" that undermines the growth at the expense of a booming sector ?: 

that is the main question investigated by this study. For that purpose, we use panel fixed effect 

model analysis, Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) models and Error Correction Model 

tools with a balanced panel data of 16 Mediterranean countries covering the period 1995 to 

2015. The findings confirm that both developed and developing countries of our dataset present 

symptoms for Dutch disease. But the difference is about the effect of the disease: developed 

countries show a spending effect while developing countries show a resource movement effect. 

The long-run results also bear out the evidence that developing countries are not exposed to the 

sickness whereas the developed countries suffer from the disease. Finally, evidence from short-

run results show that Albania, Algeria, Egypt and Turkey catch the disease but Turkey is in 

high danger for the Dutch disease and is the only developing countries escaping the long-run 

advantages of tourism. Morocco, Tunisia and Israel don’t show any Dutch disease sign in the 

short-run in developing Mediterranean world. In the developed side, in the short-run, Croatia, 

Italy, Greece, Spain and Slovenia don’t show any Dutch disease sign but France and Malta 

show symptoms the disease in the short-run. Different recommendations are given to deal with 

the Dutch disease and promote a sustainable tourism in Mediterranean area. 

Key words: Dutch disease, Tourism, Mediterranean countries, Auto Regressive Distributed 

Lag (ARDL) model, Error Correction Model. 

 

1. Introduction 

Achieving a high and sustainable economic growth is a common objective of both developed 

and developing countries. For many decade economists were interested in understanding the 

main determinants conducive to it. Thus, many studies conclude that division of labor 

(A.Smith); trade facilities (for products output) with a comparative advantage in countries 

(D.Ricardo), large investment and saving rate that facilitate more cumulative capital per worker 

(Solow), human capital institution and policy (Lewis) are viewed as necessary for economic 

growth. Furthermore, on the other hand tourism is also considered as an important tool for both 

growth and development because it makes a great contribution to the economy. Tourism has 

been one of the most rapidly growing sector (3.22% in 2015) providing approximately 292220 

thousand of jobs and contributing to the world total revenue at 10.17% in 2016. (WTTC3, 2016). 

Additionally, by eliminating external deficit, creating new employment opportunities and 

reducing unemployment rate, the tourism sector assures crucial macroeconomic functions 

(Yavuz, 2006) 

                                                                 
2 Sorumlu Yazar 
3 World Travel and Tourism Council 
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But in spite of the aforementioned benefits of tourism, in some circumstances, it is recognized 

to cause economic growth decline. This negative effect can occur for example in the case of an 

over-exploitation of natural resources or as the Dutch disease effect. In a country, this particular 

disease also called the curse of natural resources or the beach disease refers to the coexistence 

within the traded goods sector of booming and lagging sub-sectors. The Dutch Disease model 

has been adjusted and expanded to the case of tourism instead of commodity exports in the 

economy by Copeland (1991). 

By considering the different destinations of international tourism, the Mediterranean basin 

appear to have  

a great and special importance. In fact, due to its geographic advantages, if considered as a 

single area, is by far the largest global tourism destination, attracting almost a third of the 

world’s international tourists and generating a bit less than a quarter of international visitor 

spending (268.529 out of 1401.49 billion in the world in 2016). It contributes to the GDP even 

more than the total contribution of tourism in the world (11.32 % versus 10.10). Moreover, it is 

forecasted that the Mediterranean region will reach 500 million of international tourist arrivals 

by 2030 (WTO4 2012 as cited in GRID-Arendal, 2013). But since tourism can also have 

negative consequences, it’s legitimacy to ask the following question: apart from all these 

benefits and attractiveness of Mediterranean tourism is there any possibility of a down turn in 

these tourism-dependent countries, that is to say is there any possibility or evidence of Dutch 

disease symptoms in Mediterranean countries?  

Taking the above eventful background into account we investigate the existence of Dutch 

disease in Mediterranean countries. We aim to see if there is a risk for these country to catch 

Dutch disease through the channel of tourism. We use a static panel estimation framework 

followed by a dynamic panel model to control for endogeneity problems (Autoregressive 

Distributive Lag, ARDL framework, developed by Pesaran and others). The remainder of the 

paper is organized as follows. Section 1 briefly summarizes the literature dealing with the 

relationship between tourism, and Dutch disease. Section 2 examines the methodology, model 

specification and data used. Section 3 deals with data analysis and discuss the findings. Section 

4 concludes and presents the policy implications. 

Literature Review 

 

2.1. Theorical framework 

The theory of the Dutch disease also called the curse of natural resources or paradox of plenty 

explains the links between a large inflow of foreign capital and an appreciation of a country’s 

real exchange rate. In the model, this large inflow of foreign capital traditionally results from a 

large discovery of natural resources, such as oil, but can also be used for analyzing the effects 

of any increase in foreign capital, such as aid, remittances or tourism. More widely, Dutch 

disease describes a situation in countries where bountiful in natural resources (or any increase 

in foreign capital, such as aid, remittances or tourism) is conducive to economic growth 

followed with instances of slow growth and negative development, through the canals of a large 

inflow of foreign capital leading to appreciation of the country’s real exchange rate.  

This economic fainting occurs first in Holland in the 60s, where the discovery of a large natural 

gas reserve in the North Sea caused the Dutch guilder appreciation.  

Equatorial Guinea, Iran, Iraq, Mexico, Nigeria, Russia, Saudi Arabia, Sudan, Venezuela, 

Norway and Botswana are among the several countries that were afflicted by various symptoms 

of the Dutch disease. However, Norway and Botswana for instance have managed to avoid such 

afflictions and Botswana is a vibrant example of success. 

Dutch disease core model 

                                                                 
4 World Trade Organization 
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Presenting the Core model of Dutch disease, 

Corden and Neary considered a framework 

of a small open economy producing two 

tradable goods (consisted of a booming and 

a lagging good-usually, manufacturing) and 

one non-tradable (NT) good. In the model, 

the price of the two tradable goods is 

exogenous and given by international 

markets whereas the NT good’s price are 

determined by the domestic supply and 

demand laws. As explained by Rudd (1996), 

they study the consequences of a resource 

boom upon the manufacturing sector and 

consider the increase in revenue brought by 

the resource boom as a transfer of income. 

The results are presented graphically by 

making use Neary and Van Wijnbergen 

developed in 1986 (this graphical 

representation of Dutch Disease is just one 

way to examine the problem among many others) Rudd (1996). 

On this graphic, the following assumptions are made (Rudd, 1996): 

a- the energy sector (on the x-axis) and the manufacturing traded goods (on the y-axis) 

are the two main traded goods category in a given country. The "N” stands for the non-traded 

goods sector in the same country.  

b- TN is the production possibilities frontier (PPF) before the energy boom 

c- OAE is the income-consumption curve (income effect in economics can be defined as 

the change in consumption resulting from a change in real income). 

d- T'N' is the new PPF after the booming effects. 

Given this basic hypotheses, the following explanations of the graphic are based on Rudd 

(1996) notes. Before the boom export occurs in the energy sector, equilibrium is reach at point 

A, the intersection of community indifference curve and the production possibilities frontier 

(the highest attainable point). The slope of the line (in blue color) tangent to the equilibrium 

point A represents the real exchange rate or relative price line. The massive income caused by 

the boom leads to a parallel upward shift of the PPF (with T'N' the new production possibilities 

frontier). 

We assume that after the boom the slope of the relative price line remains unchanged. We 

consider that there is an increase in manufacturing goods by the amount of the transfer of 

income but there is no increase in energy sector products sector (we move to point B). After 

these changes, desired consumption must lie along a price line tangential to point B but since 

relative prices remain unchanged, it will rather take place where the price line intersects the 

income-consumption curve at point C. Consequently, there is an excess demand for non-

tradable goods represented by the horizontal difference between points B and C. This leads to 

an increase of the relative price of non-tradable goods (represented by an increase in the slope 

of the price line) until we reach the new equilibrium point at point D.  

For producers, it has become more profitable to produce non-tradable goods since their price 

has risen. As a result, this will lead to an outflow of factors of production (of labor, capital, and 

other) from the manufacturing sector (now, relatively less-profitable) to the promising non-

tradable goods sector and this will cause manufacturers of traded goods to have less incentive 

to produce. 
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Thus, at the new equilibrium point D, society is on a higher indifference curve (meaning that 

domestic welfare has risen), but at the expense of a production reallocation. The output of the 

non-traded good has risen, whereas manufacturing one's has fallen (Rudd, 1996). 

Spending and resource movement in tourism 
Theoretical works on Dutch Disease suggest several mechanisms by which the economic illness 

occurs. In this paper, we organize the channels into two essential components: the spending 

effect and the resource-movement effect Rudd (1996).  

We consider Corden and Neary framework of a small open economy producing two tradable 

goods (consisted of a booming sector and a lagging good-usually, manufacturing) and one non-

tradable (NT) good. In the model, the prices of the two tradable goods are exogenously and 

given by international markets whereas the NT good’s price are determined by the domestic 

supply and demand laws. In this framework, the resource boom in a small open economy can 

lead to two main effects: the resource movement effect (RME) and the spending effect (SE). 

Meiero et al. (2012) give the following explanations about the two effects. RME arises 

following the shift in labor from the two other sectors (non-tradable sector and the second 

tradable) into the booming sector provided that the resource boom causes the marginal product 

of labor to rise. Thus, this shift in labor leads to a contraction of the lagging sector (second 

tradable sector) causing a “direct deindustrialization” and an excess demand for NT goods. As 

a result, there is an increase in the price of this type of goods (i.e., real appreciation, given that 

the two tradable goods’ prices are assumed to be internationally determined). As for the SE, it 

occurs when the resources resulting from the resource boom, are massively used in the domestic 

economy and making the relative price of the NT goods to rise. (real appreciation). Since the 

demand for NT goods goes up, factors of production will be more needed in the sector. Thus, 

there will be a shift of labor towards the NT sector and a further contraction of the lagging 

sector also called "indirect deindustrialisation". 

Comparison of Tourism and Extractive Resources in Dutch disease model framework 
Even though the literature on the resource curse has focused predominantly on extractive or 

natural resources (oil, gas, minerals) there still an increase of articles considering tourism as an 

export boom sector, similar to the one occurring in the Dutch disease theory. In this respect, 

similarities and major differences between trade in tourism and commodity export need to be 

pointed out. In similarities concern, firstly, both industries enjoy a certain market power and 

are capable of generating rents due to a lack of substitutes, their unique characteristics and 

special specificities (historical heritage, special natural landscape, or otherwise convenient 

geographical location compared to the extractive resource sites, Sheng (2011. Moreover, as 

stressed by Kerricia (2013) both sectors require high quality managerial staff that is often 

difficult to obtain and Capó et al. (2007) explained that a tourism boom can be comparable with 

a resource boom in term of its generated revenue. Regarding the major differences between 

trade in tourism and commodity export Sheng (2011), argues that tourism is mainly labor 

intensive while extractive industries are capital-intensive. Additionally, according to Copeland 

(1991) unlike conventional tradable, in the case of tourism, the consumer moves instead of the 

product and tourists must visit the exporting country before consuming the products. 

Furthermore, tourism products include various goods and services even traditionally non-

tradable products (accommodation and restaurant meals …) become tradable by generating 

foreign exchange. Tourists consume these goods together with other services that have no price, 

such as climate, nature and scenery. Moreover, Goorochurn and Blake (2005) specify that 

distortions occurring in the real world for commodity exports (full employment, perfect 

competition etc.), there are not taking into account in tourism sector analysis. Nowak and Sahli, 

(2007) found that even if this situation appears to benefit the host country through a price 

increase, it is worth to be considered when analyzing the net benefits of a tourism boom on the 

domestic economy. Last but not least, Copeland (1991) shows that tourism sector has both 
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indirect and direct effects that are similar to the resource movement effect and the spending 

effect of a booming sector: the direct effect is the increase in the price of non-traded goods 

whereas the indirect effect is the inflow of foreign capital that cause changes in domestic income 

thus in domestic spending on non-traded goods. 

2.1. Empirical literature 
The following table presents a brief summary of the previous empirical analysis related to the 

Dutch disease. 

Table 1. Empirical evidence of Dutch disease 

 

Source: Developed by authors  

Authors Methods Findings 

David Rudd, 

1996 

Ordinary least squares (OLS) 

on cross-section data from 

1960-1990 with analysis of 

Dutch Disease in energy sector 

in Nethertheland, Nigeria and 

Indonesia. 

Dutch Disease contributes to the 

contraction of the countries' 

traditional export industries. 

However, the results also indicate the 

importance of several non-Dutch 

Disease factors. 

Eugenio-

Martin, et al. 

2004 

A panel of Latin American 

countries from 1985 to 1998. 

They find that boom of inbound 

tourism may cause a loss of welfare 

when tourism uses coastal land 

intensively. 

Capó, Font 

and Nadal, 

2007 

Panel data estimation on 

Balearics and the Canary 

Islands that are heavily 

orientated towards tourism. 

The authors find that the countries 

both show signs of Dutch disease and 

their economic growth might be 

compromised in coming years. 

Kenell, 2008 Investigation of Dutch disease 

in tourism in Thailand using a 

general equilibrium model. 

The investigation shows that tourism 

has not lead to Dutch disease.  

Sequeira and 

Nunes (2008) 

System-GMM estimators used 

on panel consists of five 5-year 

periods between 1980 and 

2002 for about 90 countries.  

Findings suggest that tourism 

specialization is an important 

determinant of economic growth and  

the effect of tourism decreases when 

small countries are considered 

Holzner 

(2010) 

A panel data framework after 

cross-country analysis with the 

estimation of a traditional 

Cobb-Douglas production 

function. 

There is no danger of a Dutch disease 

effect in tourism-dependent 

countries, tourism has a positive 

impact on the aggregate output of 

nations. 

Holzner 

(2011) 

A panel data estimation to 

analyzed the Dutch Disease 

effect on countries which were 

dependent upon tourism. 

Tourism had a positive impact on 

countries output levels and Dutch 

Disease couldn’t jeopardize in 

countries which were dependent 

upon tourism in the long run. 

Mieiro et 

al.(2012) 

They investigate the Dutch 

disease effects in Macau by 

estimating an empirical 

domestic export of goods 

growth rate model.. 

They find some signs of 

deindustrialization and suspicion of 

the Dutch disease presence in Macau. 
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Most of these empirical studies show evidence that the countries present Dutch disease 

symptoms and their economic growth might be compromised in the coming years. Few study 

however, explain that there is no danger of Dutch disease in tourism dependent countries. But 

what is the real situation in the Mediterranean countries? This paper provides an answer to this 

question.  

On the other hand, the theory of the resource curse does not go unchallenged. Recent empirical 

research showed that the evidence of the resource curse might not be very robust and some 

authors are doubtful about the very existence of the phenomenon. With respect to these critics 

Kerricia (2013) point out the “convincing causality is not synonym of strong relationship “  

assertion. In fact, for this author even if there is an evidence of a negative relationship between 

natural resources abundance and economic performance in empirical studies this is not 

equivalent with the existence of a causality link between natural resources abundance and 

economic growth. For, what is more important is the causal links rather than only relationship 

evidence. 

By referencing Boyce and Emery (2008) paper, Wick and Bulte (2009) postulated that a 

resource abundance is a beneficial rise in incomes at least in the short run. Furthermore, Wick 

and Bulte (2009) emphasizes on Manzano and Rigobon (2001) paper who found that control 

for “fixed effects” make the negative correlation between resource abundance and economic 

growth to disappear; moreover, when “credit restraints", an omitted variable is introduced into 

the regressions, the curse is no longer observed. 

Another argument against the concept of the resource curse, arise from Brunnschweiler and 

Bulte (2008a), who show that the empirical evidence for the resource curse occurrence 

presented by Sachs and Warner were actually measures of resource dependence and not the 

stated resource abundance. For these authors, resource abundance is the stock measure of a 

resource wealth while resource dependence refers to the degree to which countries do or do not 

have access to alternative sources of income other than resource extraction. Instead, their 

findings suggest that abundance positively affects both institutions and growth. Their 

assessment of the relationship between resource dependence and growth and conflict, confirm 

that causality generally does not run from dependence to slow growth and conflict; rather 

"causality appears to be running from weak institutions and conflict to resource extraction as 

the default sector, which produces resource dependence as the final outcome”. (Brunnschweiler 

and Bulte, 2008b) 

In summary, there are mainly specification problems about the econometric model-the nature 

and type of variables considered to capture the resource curse effects, the estimation methods 

used (fixed effects or not, causality) and the difference between resource dependence- used to 

test for the Dutch disease evidence. These problems lead to many ambiguous results. Thus, 

more complete and robust econometrics methods that take into account the complexity of the 

countries and the disease have to be use to study the economic sickness. Moreover, since each 

country has its specific characteristics in further studies instead of panel data analysis, one 

might need to consider individually the whole economy of a given country with for example a 

general equilibrium model to assess very clearly the resource curse symptoms. 

To solve at least partially these model specification problems this paper uses two different 

econometrics tools (fixed effects or random effects models and long-run relationship models). 

Moreover, we make a categorization of developed and developing countries to take into account 

some important and specifics differences between the two subsets in order to have more robust 

results. 

Methodological issues 

We summarize our data and retrieve the important patterns through a descriptive statistical 

analysis and compute an econometrics model. 
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In order to capture the Dutch disease effects in Mediterranean countries we use the countries 

classification table of the World Economic Situation and Prospects (2012) to firstly divide the 

dataset into two subsets: developed and developing countries. The developed countries are 

Croatia5, Cyprus, France, Greece, Italy, Malta, Slovenia, Spain whereas the developing 

countries are Israel, Turkey, Albania6, Algeria, Egypt, Lebanon, Morocco, Tunisia. This 

distinction allows us to make strong and clear hypotheses needed for Dutch disease core model. 

3.1. Dutch Disease static model 
Further, the paper uses a mode similar to the one developed by Rudd (1996). Thus, by 

considering the two components of Dutch Disease, the paper formulates an empirical model for 

Dutch disease model (depending on the type of country developed or developing). This model 

includes a measure of Dutch Disease as the dependent variable, some explanatory variables that 

attempt to capture the impact of the two essential theoretical elements detailed in the previous 

literature and some control variables.  

In this paper, we focused on the following three sectors like in the Dutch disease core model: 

 

The booming sector is tourism and traded internationally, at exogenously determined prices. 

The other is lagging traded internationally, at exogenously determined prices. Here we 

consider the manufacturing sector for developed countries and agricultural sector for 

developing countries. 

The third sector is the non-tradable goods sector. 

A. Dependent variable 

The dependent variable of the model shows the contraction of the manufacturing sector for 

developed countries and the contraction of agricultural sector for developing countries. 

Specifically, we consider agriculture or manufacturing's percentage contribution to non-

booming sector GDP which is here non-tourism GDP (Nyatepe-Coo, 1994). Thus, by 

subtracting tourism contribution from GDP, it is possible to isolate the manufacturing sector or 

agricultural sector's true decline. Rudd (1996) stress that since sometimes the agriculture sectors 

of most developing fall as they industrialize the use of the term "disease" to describe the 

contractions of their agriculture sectors' GDP shares might be inappropriate. Nevertheless, it 

can be considered as a "disease" because the agriculture sector is being shrinking by Dutch 

Disease. 

B. Dutch Disease Variables  

Spending Effect 

As explained in the literature review, the spending effect came up due to an increase in 

expenditures in the domestic economy as the massive increase in revenues in tourism flow into 

the country. Most of the increased spending arises from the government sector since it is the 

substantial manager of touristic sites and places in the country. Thus, a variable of government 

expenditures or the appreciation of real exchange rate would capture most of the aspects of the 

spending effect. Since in the Dutch Disease theory the government expenditures variable and 

the real exchange rate variable are likely highly correlated (Rudd,1996) it’s necessary to decide 

which one of the two if fitting the model depending on the nature of the country. In developing 

countries, real exchange rate variable is chosen as the proxy for the spending effect because 

government expenditures might cover much more than just the increase in tourism revenue 

(these countries print money to finance their expenditures) and use government expenditures 

variable in developed countries. 

Resource-Movement Effect 

                                                                 
5 Croatia is considered as a transition country but we count it in developed countries because of its high value 
added in manufacturing compared to agricultural sector. 
6 Albania is considered as a transition country but we count it in developing countries because of its high value 
added in agricultural compared to manufacturing sector. 
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The resource-movement effect means a new allocation of production factors. This effect could 

be proxied by a wage variable (Rudd,1996). But due to data constraints we rather consider in 

this paper the jobs in number generated per year in tourism sector. As tourism sector becomes 

more productive and generates massive revenue workers are more interested in this sector. As 

a result, other workers migrate to the tourism industry reducing thus the workforce of 

agricultural or manufacturing depending on whether the country is developed or developing. 

Faced with fewer workers and few demand would end up decrease their production causing the 

declining of the traded goods sector.  

C. Control variables  

It is possible to consider possible alternative explanations for the contraction of the 

manufacturing or agricultural sector and its worthy taking this factors into account via the 

control variables.  

In fact, the developing countries agriculture sector can decline due to a natural process of 

development or rapid growth in urbanization. For instance, Johnston (1975) gives the following 

explanations: before 1820 at its developing stage, the United States of America (USA)’s 

agriculture sector employed 79% of the labor force representing more than 60% of the GDP; 

however, in 1996 at its developed stage the country its agriculture accounts for just 2% of GDP 

using approximately and 3% of the country’s total labor force and change to an industrialized 

nation, (as cited in Rudd, 1996). Thus, in this case the country's development process results in 

the agriculture sector decline. That’s why in order to capture this effect for developing countries 

we use per-capita GDP (one of the measure of a country development). Another variable that 

is important to consider is urbanization. In fact, as urban population expands labor force 

decreases in the sector and agriculture will decline. We use the urban population to control for 

this effect in developing countries.  

Regarding the developed countries, the law of marginal capital productivity can cause the 

manufacture production to stagnate. That is to say when the capital in the sector reach its 

maximum value the next unit of capital is less productive than the other one and the production 

don’t increase proportionally. Moreover, for many reasons other Dutch disease (lack of 

Research and Development, whereas others say government neglect, foreign competition, or 

recessions…) manufacturing sectors of most European countries have declined since the late 

1960s (Rudd,1996). Since most of our developing countries are European, in this paper we use 

real GDP to account for development trend that causes the manufacturing sector to decline. We 

name the variable Real GDP.   

The following two tables list all of the variables and each of their expected signs: 

Developed countries Model1: Manufacturing sector decline = f (Real GDP, Government 

expenditures, jobs) 

Developing countries variables Model1: Agricultural sector decline = f (Real exchange rate, 

Government expenditures, jobs, GDPPC, urban population) 

 

 

Table 2. List of variables and expected signs 

Models Variable Type Explanation Expected 

sign 

Model1 Manufacturing 

sector 

Dependent 

 

Share of manufacture value 

added in  of GDP 

 

Model2 Agricultural 

sector 

Dependent Share of agriculture value 

added in  of GDP 

 

Model1 Government 

expenditures 

Dutch disease: 

Spending effect 

General government final 

consumption expenditure 

(% of GDP) 

+ 
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Model2 Real 

exchange rate 

Dutch disease : 

Spending effect 

Real effective exchange 

rate index (2010 = 100) 

- 

Model1 

et 2 
Jobs Dutch disease: 

Resource 

movement 

variable 

Number of jobs generated 

by tourism sector 

- 

Model1 Real GDP Control variable Real Gross Domestic 

Product 

- 

Model2 Urban 

population 

Control variable: 

urban population 

urban population(% of 

total) 

- 

Model2 GDP 

PerCapita 

Control variable: 

Per-capita GDP 

Per-capita Gross Domestic 

Product 

+ 

Source: Developed by authors 

The Data: Data are read out from the World Development Indicator database(WDI), the World 

Travel and Tourism Council database and the World Trade Organization database including 

observations from 1995 to 2015. We choose this interval of time because of availability of data. 

3.2. Dutch disease dynamic analysis: a cointegration framework 
Finally, to control for endogeneity problems we run a dynamic panel data in both developed 

and developing countries to test for the existence of a long-run relationship between the non-

tourism GDP and tourism related variables such as: investment in tourism, visitors spending. 

We control for stationarity before applying the test. In fact, stationary variables can be made 

stationary by differentiation after determining their integration orders. But this method has for 

disadvantage the loss of the information in the long term and the cointegration method allows 

to get around this problem and makes it possible to test the existence of a long-term relation. 

There are several approaches to testing this long-term relationship: the two-step method of 

Engle-Granger developed in 1987 and the Auto Regressive Distributive Lag (ARDL) Bound 

Testing Approach developed by Pesaran and others. We explore in this paper the Bound Testing 

Approach cointegration model. 

In the ARDL Bound testing approach, delayed and independent delayed dependent variables 

can be introduced into the model. The term "auto regressive" means that the delayed dependent 

variable can determine the dependent variable present while the term "distributed lag" refers to 

the delay of the independent variables. Thus, this technique can be used even if the independent 

variable does not lead to an instantaneous variation of the dependent variable as envisaged in 

the theoretical model. The approach of ARDL Bound testing is preferred to other cointegration 

techniques because it is best suited for small sample sizes while Johansen cointegration 

technique requires a large sample to obtain a valid result; can be  applied if the variables used; 

Are all I (1), are all I (0), or are mixed ; conveys a convergent estimator of the long-term 

coefficients independently of whether the underlying regressors are purely I (0), I (1) or 

mutually cointegrated ; has the advantage in some ways of solving the problem of endogeneity. 

4. Data analysis and interpretation 

4.1. Panel estimation results 
Overall, the model performed well for all the estimations (Mediterranean developed 

countries/Mediterranean Developing countries). In each model some or all of the Dutch Disease 

and tourism related explanatory variables were significant, indicating that Dutch Disease played 

a role in the decline of the countries' traditional tradable goods sector and non-tourism Gross 

Domestic Product. (see the below tables for complete results). 

Table 3. Panel estimation results 

Variable 

 

Dependen

t variable 

Consta

nt 

        

Real 

ex-

   

Governme

nt 

Jobs Real 

GDP 

Per 

capita 

 Income 

Urba

n 



 
                                                                                                                                                                                                           

26 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

Countrie

s 

chang

e rate  

expenditu

res 

popul

ation 

Develop

ed 

Countrie

s 

Manufact

ure value 

added(% 

of GDP) 

21.57 

25.41*

**7 

  -0.14 

-2.03*8  

 

1.75E-

07 

0.08#9 

-

9.70E

-12 

-3.45* 

 
  

  

Develop

ing 

Countrie

s 

Agricultu

re value 

added(% 

of GDP) 

30.29 

0.34# 

0.12 

 1.13# 

 
-

0.0000

38 

-

6.87**

* 

 
-3.60E-

06 

5.17**

* 

 

-0.76  

(0.56

)# 

 

Dutch disease effects model 

 

First, examining the results from the developed countries regression, it is important to point out 

that all. In general, the regression performs very well. We apply a fixed effect model method 

after a Hausman test result that allows us to conduct a fixed effect analysis. Specifically, the 

coefficient for the Dutch Disease variable, government expenditures, modeling the spending 

effect is significant (at the alpha level of 10%) and has the correct predicted sign. As the 

government spends its tourism revenues, holding all of the other variables constant, the 

manufacturing sector will contract. More precisely, an increase of 10% in general government 

final consumption expenditure (% of GDP) leads to a decrease of 0.14% in manufacturing's 

contribution to non-tourism GDP. As such, the spending effect is an attributable cause of the 

Mediterranean developed countries’ deindustrialization. The coefficient for the employment in 

tourism variable is non-significant. Contrary to the predictions, it means that tourism don’t 

create resource movement effects in developed countries. The coefficient for the other 

important control variable, used as a proxy for the developed deindustrialization trend, the real 

GDP, is also significant with the correct hypothesized sign. As real GDP increases in the 

developed countries, holding everything else constant, the manufacturing sector share declines. 

Specifically, a 1 billion increase in real GDP leads to a 9.7% decrease in manufacturing's 

contribution to non-oil GDP. As one can see, the Real GDP variable has quite a large impact 

on the manufacturing sector. As such, in the case of the developing countries, Dutch Disease is 

not the sole factor contributing to the country's manufacturing decline. It seems that the real 

GDP expanding played a role multitude in developed countries deindustrialization. This 

situation can refer to the marginal productivity of capital that is negative. That is to say after a 

certain level of production as capital is expanding (since GDP is also expanding) the additional 

unit of capital used in the production is less productive than the other one, then the production 

becomes less profitable and the sector less competitive.  

In summary, in developed countries there is evidence of existence of the spending effect of 

Dutch disease but absence of the resource movement effect. Mediterranean developed countries 

are suffering of Dutch disease and this is reflecting through the spending effect. But the 

contraction of the manufacturing sector in developed countries is also due to an increase in 

GDP. 

As for developed countries regression, it is important to point that only employment in tourism 

(jobs) and per-capita GDP that are significant. In general, the regression performs very well, 

                                                                 
7 Significant at 1% level 
8 indicates significance at the 0.1 alpha level 
9 Non-significant 
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and the Hausman test result allow us to use a fixed effect model. Specifically, the coefficient 

for the Dutch Disease variable, employment in tourism, modeling the resource movement effect 

is significant (at the alpha level of 1%) and has the correct predicted sign. As the employment 

in tourism increases, holding all of the other variables constant, the agricultural sector will 

contract. More precisely, an increase of 100 leads to a decrease of 0.383% in agriculture's 

contribution to non-tourism GDP. This in line with Dutch disease theory. Theoretically, in case 

of Dutch disease symptoms presence, the agriculture sector should decline as the employment 

in tourism increase and generate more money (resource movement effect). In fact, since tourism 

sector is having a boom it’s more profitable and attracting an increasing number of employers 

even the farmers. Agriculture sector would become less profitable for farmers in developing 

countries to produce goods allowing a shift of employment from agriculture to tourism.  The 

coefficient for the per capita income variable, that controls for developing countries economic 

development is highly significant, even at the alpha level of .01. Therefore, it can be reasoned 

by agreeing with Rudd (1996) that as per capita income increased in developing countries these 

last decades, it played a statistically significant role in explaining the decline in the agriculture 

sector. Specifically, a $500 increase in per capita income, ceteris paribus, leads to a 1.8 % 

decrease in agriculture's share of non-oil GDP. This result suggests that the development pattern 

of the agricultural sector is undermined as the country modernizes in developing countries. As 

such, it follows that Dutch Disease is not the sole cause of agriculture's decline. The coefficient 

for the real exchange rate variable is not significant meaning that there is no spending effect of 

Dutch disease in developing countries. However, the result is somewhat paradoxical. Contrary 

to the predictions, developing countries results for this variable is not significant. Specifically, 

a tourism booming doesn’t lead to an increase in expenditures in the domestic economy even 

though it’s helping creating more jobs. One can ask: Are the governments enough aware and 

prefer managing tourism revenues a particular way (constitution of reserve funds) or is tourism 

non-profitable despite of the multitude of jobs it’s generating? The control variable, 

urbanization, is also non- significant. It was expected that agriculture sector would decline as 

urbanization population will increase. The reasoning follows that as a development process 

result, if urbanization population increases many farmers would also shift from village to towns 

and agriculture sector would decline and end up having a low participation to GDP. But the 

estimations show that urbanization doesn’t have any effect on agriculture share in GDP. We 

think that this result is rather valid in the short-run, and urbanization may affect agriculture in 

GDP in the long-run. 

4.2. Dutch disease dynamic analysis results 

4.2.1. Precursory Stationarity tests 
For the both sets we apply the ADF to check for stationarity and integration order. For both 

developed and developing countries, ADF test showed that the variables Tourism share and 

visit spending are stationary at first difference whereas growth of non-tourism GDP is stationary 

at level. 

There is no variable stationary at second difference among the variables, this allow us to run 

the ARDL models. We use the Hausman test at each step to choose between the Pooled Mean 

Group regression (PMG) and the Mean Group regression (MG) and for both sets Pooled Mean 

Group regression (PMG) was more consistent. 

 

Table 4. Stationarity test 

Variables 

a10 

Im, Pesaran and Shin 

W-stat 

Statistic/ Prob.** 

ADF - Fisher 

Chisquare 

PP - Fisher 

Chi-square 

Conclusion 

                                                                 
10 Developing countries variables 
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b11  Statistic/ 

Prob.** 

 

Statistic/ 

Prob.** 

 

Level And Intercept Form  

Growth a -

6.62229  (0.0000)*** 

72.5458 

(0.0000)*** 

1613.58 

(0.0000)*** 

Stationary in level 

I(0) 

Growth b -2.22121  (0.0132) 28.7098 

0.0260 

16.7240 

0.0000 

Stationary in level 

I(0) 

Visitors 

spendinga 

0.36155 (0.6412) 12.9623   

(0.6755) 

10.083 

(0.8622) 

Non-Stationary in 

level I(0) 

Visitors 

spending 

-0.6286  0.2648 22.8962 

0.1165 

10.0835 

0.4037 

Non-Stationary in 

level I(0) 

Investment 

in tourism a 

-1.41588  (0.0784)* 21.5844  

(0.1571) 

19.2152   

(0.2577) 

Non-Stationary in 

level I(0) 

Investment 

in tourism 

b -0.7618    0.2231 

21.7804       

0.1504 

 

23.8625  

0.0926 

Non-Stationary in 

level I(0) 

First 

difference 

And Intercept Form  

Visitors 

spendinga 

-3.92788   

(0.0000)*** 

43.800  

(0.0002)*** 

78.7578  

(0.0000)*** 

Stationary in first 

difference I(1) 

Visitors 

spending 

-4.57946  (0.0000) 49.7783  

0.0000 

59.4388     

0.0000 

Stationary in first 

difference I(1) 

Investment 

in tourism a 

-4.77184 

(0.0000)*** 

53.1757 

(0.0000)*** 

90.4923 

(0.0000)*** 

Stationary in first 

difference I(1) 

Investment 

in tourism 

b 

-2.60168 

0.0046 

36.787 

0.0022 

75.4714 

0.0000 

Stationary in first 

difference I(1) 

 

 

4.2.2. The Panel ARDL Lag Determination 
For the P-ARDL model, since different variables can be assigned different lags as they enter 

the model, we tested for the optimal lag length of each variable. we firstly search the optimal 

lag length for each variable. The orders of lags are selected using the Akaike Information 

Criterion (AIC), Schwarz Bayesian Criterion (SBC). 

 

 

Table 5. Panel ARDL Lag Selection Criteria 

Variables name Developing 

countries 

Developed 

countries 

Growth 0 0 

Visitors spending 1 2 

Investment in tourism 1 1 

 

Based on the rule R= 4*(T /100)2/9 suggested by Gengenbach et al. (2008) with T=21, R= 2.85 

in our case we retrieve the optimal lags. As a result, the maximum number of lags is restricted 

to 2 for developing and 3 to developed countries. 

                                                                 
11 Developed countries variables 
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We further employed the unrestricted likelihood ratio test for the optimum lag lengths. This 

step reveal two models as the best and we finally use Hannan-Quinn Information Criterion 

(HQIC), the Akaike Informaton Criteria (AIC) and the Schwarz Criterion (SBIC) to choose 

between the two models.  For developing countries, the best model is (2,1,1) whereas developed 

countries ’one is (1,1,1). 

4.2.3. Bound tests 
We use bound tests to check the existence of a long-relationship in the chosen model. We 

compare F-statistic Wald test to the bounds values in Pesaran table. According to table 6, if F-

statistic is less than 3.793 there is no cointegration relationship, more than 4.855 there is a 

cointegration relationship. Between 3.79 and 4.855, the result is not conclusive. In our case, as 

shown in table    F-statistic is more than 4.855 meaning that there is a cointegration relationship 

between non-tourism growth and visitors spending and investment in tourism. Thus, we can 

know conduct long and short-run analysis 

Table 6. The Panel ARDL Cointegration Testing 

Wald test Test Statistic Value Df Probability 

Developing countries F-statistic 13.28325 (3, 142) 0.0000 

Developed countries F-statistic 12.94449 (3, 145) 0.0000 

 

4.2.4. Long run and Short Run Estimation Results 
To estimate the coefficient of the short-run and long-run, the MG and the PMG estimators were 

used. These estimators are particularly convenient for panels with large T and N. The error 

correction speed of adjustment parameter and the long-run coefficients are of essential interest. 

Table    shows the results of the short-run and long-run relationship for the modelling 

international tourism demand of Antalya based on the MG and the PMG estimators. The 

Hausman test further used to decide which estimator to choose is in favor of PMG model. 

Table 7. ARDL(2,1,1) PMG and MG Estimation Results 

D.gro

wth 

L

R
12 

E

C

T 

L1. 

Invest

ment 

in 

touris

m 

L1. 

Visitspe

nd 

S

R
13 

ECT D2. 

Grow

th 

D1. 

Invest

ment 

in 

touris

m 

D1. 

Visits

pend 

_cons 

Coef. 
  

-0.0539 .479064

7*** 

 
-

.68941

1*** 

.1196

298* 

0.239 -

0.6739 

1.4595

1*** 

P-

value 

  
0.601 0 

 
0.002 0.078 0.699 0.214 0.008 

Coef. 
  

0.2207 .481171

1*** 

 
-

.8738*

** 

.0744

82* 

0.198 -

0.8372 

3.2986

2 

P-

value 

  
0.769 0.007 

 
0 0.058 0.758 0.188 0.198 

 

Table 8. ARDL(1,1,1) PMG and MG Estimation Results 

Results 

ARDL(1,1,

1) 

D.grow

th 

(ECT) 

L1. 

Investme

(ECT) 

L1. 

Visitspe

nd 

S

R 
ECT D1. 

Investme

nt in 

tourism 

D1. 

Visitspe

nd 

_cons 

                                                                 
12 Long-run results 
13 Short-run results 
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nt in 

tourism 

Pmg Coef. 0.117615 -0.09657 
 

-

1.001

4 

-0.18935 -1.08703 3.0529

23 

 
P>z 0.07 0.063 

 
0 0.225 0.532 0 

Mg Coef -0.68965 1.08429

1 

 
-

1.018 

-0.22759 -0.12435 6.8951

18  
P>z 0.184 0.47 

 
0 0.36 0.969 0.461 

 

According to both the MG and the PMG estimators, the speed of adjustment parameters are 

consistently negative and significant (-0.68 for the PMG estimator and 0.87 for the MG 

estimator). This finding show an existence of long-run relationship in the model. In the two 

models, the coefficient of Visitors spending is statistically significant at the 1% significance 

level, and has a positive effect on non-tourism growth in the long-run. When tourist visit 

spending in the countries increase by %1, the non-tourism growth increases by 0.47-0.48. 

However, the coefficient of tourism investment (Investment in tourism) is statistically 

insignificant at the 10% significance level. Since in these models, short-run results use to differ 

by countries, this will be considered in the next tables. 

According to both the MG and the PMG estimators, the speed of adjustment parameters are 

consistently negative and significant (-1 for the PMG estimator and -1.01 for the MG estimator). 

This finding show an existence of a strong long-run relationship in the model. In the pmg model 

visitors spending is statistically significant at the 1% significance level, and has a negative 

effect on non-tourism growth in the long-run whereas investment in tourism is conducive to 

non-tourism growth in the same model visitors spending nor investment in tourism is 

statistically insignificant at the 10% significance level. Since in these models, short-run results 

use to differ by countries, this will be considered in the next tables. 

Hausman test is applied for testing the differences (long-run homogeneity) between the MG 

and the     PMG estimators. The Hausman test statistic is 0.08 (𝑝𝑝=0.9591>0.05) meaning that 

PMG estimator, the efficient and consistent estimator under the null hypothesis, is preferred. 

For developed countries, the Hausman test statistic is 3.13 (𝑝𝑝=0.2089>0.05) meaning that 

PMG estimator, the efficient and consistent estimator under the null hypothesis, is preferred. 

Developed 

countries           

     

Croatia Coefficient p-value Greece Coefficient p-value 

ECT -1.043819 0.000 ECT -.9888626 0.000 

D1. 

Investment in 

tourism 

-.0907964 0.700 D1. 

Investment in 

tourism 

.3287442 0.509 

D1. 

Visitspend 

.118698 0.903 D1. 

Visitspend 

-.2604005 0.439 

_cons .487481 0.674 _cons 3.710759 0.181 

Cyprus   Italy   

ECT -.9596963 0.000 ECT -1.000469 0.000 

D1. 

Investment in 

tourism 

.2822801 0.525 D1. 

Investment in 

tourism 

.1080139 0.674 
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Table 9. Error Correction Coefficient for each country 

 

D1. 

Visitspend 

-8.646861 0.020 D1. 

Visitspend 

.2845614 0.167 

_cons 1.716273 0.107 Malta   

France   ECT -1.013923 0.000 

ECT -1.000231 0.000 D1.investment 

in tourism 

-.5126479 0.001 

D1. 

Investment in 

tourism 

-.7768661 0.004 D1. 

Visitspend 

-7.462204 0.219 

D1. 

Visitspend 

.2471519 0.036 _cons 1.932662 0.053 

_cons 5.084972 0.045 Slovenia   

Spain   ECT -1.002399 0.000 

ECT       -1.001806    0.000     D1. 

Investment in 

tourism 

-.1009976 0.904 

D1.   

Investment in 

tourism 

-.7525496    0.117     D1. 

Visitspend 

6.915487 0.359 

D1.  visitors 

spending   

.1073676    0.654     _cons 1.57633 0.109 

_cons     6.114055    0.032    

Developing 

Countries 

Coefficient P-value Countries Coefficient P-value 

Albania   Lebanon   

ECT .5304322 0.053 ECT -.8386907 0.000 

D2. Growth .5094144 0.000 D2. Growth -.0012706 0.355 

D1. Investment 

in tourism 

-1.563897 0.001 D1. 

Investment in 

tourism 

.1627754 0.795 

D1. Visitspend 0  D1. Visitspend -4.238169 0.000 

Algeria   _cons 1.77153 0.084 

ECT -.6241848 0.010 Morroco   

D2. Growth .0582166 0.002 ECT -1.350096 0.000 

D1. Investment 

in tourism 

3.883922 0.175 D2. Growth .0112139 0.612 

D1. Visitspend 0  D1.investment 

in tourism 

-.3852384 0.393 

_cons 2.312502 0.006 D1. Visitspend -1.12086 0.182 

Egypt   _cons 2.534944 0.018 

ECT -.7610423 0.000 Tunisia   

D2. Growth .0744208 0.002 ECT -.9348889 0.000 

D1. Investment 

in tourism 

-.6643978 0.001 D2. Growth -.010401 0.509 
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For developing countries, according to PMG estimation results the negative sign of the ECM 

coefficient (-.6894118) shows the existence of disequilibrium in the short run and convergence 

in the long run. The ECM value of (-0.6894118) suggests a relatively high speed of adjustment 

from the short run deviation to the long run equilibrium of non-tourism growth. More precisely, 

it indicates that about 68% deviation from the long run non-tourism growth is corrected in each 

period. In addition, the error correction term is statistically significant at 1% level (p-value 

0.002), indicating that long run equilibrium is attainable. Since a highly significant error 

correction term is further proof of the existence of a stable long run relationship our results are 

consistent. 

In the long run, PMG estimation results show that the coefficient of visitors spending is 

statistically significant at the 1% significance level, and the effect is positive indicating that 

developing Mediterranean don’t suffer from Dutch disease in the long-run, rather tourism 

revenues enhance their non-tourism growth. Specifically, visitors spending of the countries 

increasing of %1 expands the non-tourism growth by up to 0.47%. However, the coefficient of 

investment in tourism is statistically insignificant at the 10% significance level.  

Moreover, each country error correction coefficients are statistically significant at the %1 

significance level for all countries except Albania whose ECM is significant at 10% and Turkey 

whose ECM is not significant. Meaning Turkey don’t show any evidence of long-run 

relationship. Apart from these facts in Algeria and Albania, Egypt and Lebanon ECM 

coefficients are relatively high (from 53 and 83%) while Tunisia, Morocco and Israel and were 

found very high (from 90% to 135%) high. This case indicates that the speed of reaching 

equilibrium is very high in the long-run. Particularly, in Morocco and Israel the ECM 

coefficients are respectively -1.350096 and -1.351882 indicating that about 135 per cent of this 

disequilibrium is corrected between 1 year: saying another way the speed of reaching 

equilibrium in less than one year, the equilibrium is restored in less than one year in Israel and 

Morocco. 

Regarding the short-run coefficients of this model, in Algeria and Albania investment in tourism 

badly affects the non-tourism growth -statistically insignificant at the 1% significance level- 

and this tourism investment is so highly correlated to the visitors spending that it causes the 

visitors spending to become omitted in the model. Thus, Albania and Algeria investment in 

tourism spending are highly dependent on visitors spending amount. In Morocco and Tunisia, 

short-run results are not significant. Investment in tourism is conducive to non-tourism 

economic growth in Israel whereas it is harmful to growth in Turkey. In Egypt, as investment 

D1. Visitspend -.2349668 0.084 D1. 

Investment in 

tourism 

.0467811 0.896 

_cons .3778693 0.618 D1.visitspend -.3241357 0.732 

Israel   _cons 3.134004 0.012 

ECT -1.351882 0.000 Turkey   

D2. Growth -.005539 0.813 ECT -.1849417 0.508 

D1. Investment 

in tourism 

1.579703 0.032 D2. Growth .3209832 0.046 

D1. Visitspend -.2700081 0.621 D1.  

Investment in 

tourism 

-1.144771    0..04 

_cons 2.165947 0.011 D1.   

Visitspend 

.7971809      0.217 

   _cons -1.752816 0.228 
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in tourism and visitors spending increase the non-tourism economic growth declines. As for 

Lebanon’s visit spending it contribute to non-tourism growth contraction. 

In summary, in the short-run, Albania, Algeria, Egypt and Turkey show signs for Dutch disease 

since their visitors spending or investment in tourism cause the non-tourism growth to decline. 

However, these disequilibriums are recovered in the long-run in Albania, Algeria and Egypt. 

But there is no chance for Turkey to overturn the bad trend in the long-run: this country is in 

high danger of Dutch disease. Therefore, all the countries except Turkey tend to turn back to 

the equilibrium in the long-run and tourism revenues from tourists spending promote their non-

tourism economic growth. 

Conversely, in Morocco, Tunisia and Israel don’t show any Dutch disease sign: Morocco and 

Tunisia don’t present any response of non-tourism growth toward investment in tourism and 

visitors spending whereas Israel investment is rather beneficial to non-tourism growth. In fact, 

Morocco, Tunisia and Israel most high speed of reaching equilibrium in the long-run can be 

explained by the fact that these countries don’t experience any disequilibrium in the short-run 

rather Israel takes even benefits from tourism in the short-run. 

In developed countries, according to PMG estimation results, the negative sign of the ECM 

coefficient (-1.001) shows the existence of disequilibrium in the short run and convergence in 

the long run. The ECM value of (-1.001) suggests a maximal high speed of adjustment from 

the short run deviation to the long run equilibrium of non-tourism growth. More precisely, it 

indicates that about 100% deviation from the long run non-tourism growth is corrected in each 

period. In addition, the error correction term is statistically significant at 1% level (p-value 

0.000), indicating that long run equilibrium is attainable.  

In the long run, PMG estimation results show that the coefficient of visitors spending is 

statistically significant at the 1% significance level, and the effect is positive but investment in 

tourism impedes the non-tourism growth in the long-run, rather tourism revenues enhance their 

non-tourism growth. Specifically, visitors spending of the countries increasing of %1 expands 

the non-tourism growth by up to 0.09% and an increase in 1% of investment in tourism contracts 

the non-tourism growth by 0.11%. In overall in the long-run, there is a gain in 0.11% and a loss 

of 0.09% in non-tourism growth meaning that there is a total of 0.11-0.009 = 0.02% of lost in 

non-tourism growth in the long-run. Thus, Mediterranean developed countries suffer from 

Dutch disease in the long-run. 

Moreover, all the countries error correction coefficients are statistically significant at the %1 

significance level. Their coefficients are very high (from 90 and 100%) while in Croatia it is 

104% and 101% in Malta showing that the equilibrium is restored in less than one year in 

Croatia and Malta. This indicates that the speed of reaching equilibrium is very high in the long-

run for all the countries.  

Regarding the short-run coefficients of this model, Croatia, Italy, Greece, Spain and Slovenia 

non-tourism growth are non-significant thus impervious both to investment in tourism and 

visitors spending. However, in France, investment in tourism badly affects the non-tourism 

growth -statistically insignificant at the 1% significance level- and visitors spending promotes 

the non-tourism growth. But the investment in tourism damage is greater than the gain from 

visitors spending (0.77% versus 0.24% about 0.53% of decline in non-tourism growth) In Malta 

investment in tourism badly affects the non-tourism growth -statistically insignificant at the 1% 

significance level- while visitors spending is non-significant.  

In summary, in the short-run, Croatia, Italy, Greece, Spain and Slovenia don’t show signs for 

Dutch disease. However, France and Malta show symptoms of Dutch disease causing the non-

tourism GDP to decline respectively up to 0.53% and 0.51%. Moreover, in the long-run all the 

countries have a very high speed to turn back to the equilibrium that show evidence for non-

tourism 0.02% decrease thus Dutch disease signs. 

5. Conclusion 
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The purpose of this study was to examine whether the flourishing tourism sector in 

Mediterranean countries suffer from the Dutch disease signs. The case of 16 Mediterranean 

countries has been investigated with the theorical framework of the Dutch disease theory and 

the empirical following tools: a static panel data analysis and an Auto Regressive Distributive 

Lags model.  

According to the findings, the tourism industry has led to Dutch disease in both Mediterranean 

developed and developing countries but by different means. In developed countries there are 

signs of Dutch disease through the spending effect (as the government expenditures expands, 

the manufacturing sector contracts) but there is no resource movement effect in these countries 

(an increase in tourism revenues don’t lead to labor force reallocation and the increase in 

tourism jobs don’t contract the manufacturing sector). However, this contraction of the 

manufacturing sector is also due to an increase in GDP. On the other hand, in developing 

countries, there is evidence of Dutch disease through the resource movement effect but there is 

no spending effect (real exchange don’t appreciate because of tourism increasing and seems to 

be impervious to the tourism booming). However, Dutch Disease is not the sole cause of 

agriculture's decline: as the country modernizes the contraction of agriculture sector is 

increasing in the developing countries.  

A dynamic analysis show that developing countries are not exposed to Dutch disease in the 

long-run whereas developed countries are quite exposed (0.02 lost in non-tourism due to 

tourism industry). Moreover, in the long-run visitors spending of the countries increasing of %1 

expands the non-tourism growth by up to 0.47%. Short-run results show that Albania, Algeria, 

Egypt and Turkey show signs for Dutch disease since their visitors spending or investment in 

tourism cause the non-tourism growth to decline. All the countries except Turkey tend to turn 

back to the equilibrium in the long-run and tourism revenues from tourists spending promote 

their non-tourism economic growth. However, Morocco, Tunisia and Israel don’t show any 

Dutch disease sign in the short-run. In the developed side, in the short-run, Croatia, Italy, 

Greece, Spain and Slovenia don’t show signs for Dutch disease. However, France and Malta 

show symptoms of Dutch disease causing the non-tourism GDP to decline respectively up to 

0.53% and 0.51%. Moreover, in the long-run all the countries have a very high speed to turn 

back to the equilibrium. 

Since Dutch disease has different channels and effects in developed and developing countries, 

dealing with the disease will require appropriate solutions depending on the type of country. 

In developed countries, to deal with the excessive spending that appears to be a mismanagement 

of resources generated by tourism industry, fiscal policy and clear spending rules is a main 

instrument that can be used. Sound fiscal rules for the disposition of massive tourism revenues 

can help constrain the spending effect –that is here the effect of Dutch disease in developed 

countries- to smooth expenditures and reduce volatility. They can also create a Sovereign 

Wealth Fund and invest this funds wholly abroad: spending on investment projects, rather than 

on increasing recurrent permanent expenditures, such as wages, helps countries to more easily 

adjust to volatility of revenues. Thus, like the successful case of Botswana that get rid of Dutch 

disease, they can keep some portion of money in foreign banks and invested the rest portion. 

This will reduce the inflow of capital in the countries. Directing spending toward manufacturing 

sector (including imports) rather than non-tradable domestic goods would also help slow the 

impact through the spending effect. Improving the quality of spending to ensure that 

productivity in non-tradable sectors increases more rapidly would also help alleviate real 

exchange rate appreciation and other Dutch Disease effects.  

In developing countries where the main effect of Dutch disease is the resource movement, 

agricultural sector need to be restructured and farmers must be help by training, microfinance 

patterns, machines and be aware of the good techniques to use to increase productivity in 

agriculture. Moreover, movement of labor between sectors should be reduced and allows skilled 
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labor force to work either in agricultural or manufacturing sector. Thus, the new jobs generated 

by tourism industry would benefit for the numerous unemployed people in the developing 

countries and enhance the nation wealth instead of decreasing agricultural labor force. One must 

also reduce the movement of capital between sectors by promoting high international capital 

mobility. 
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ÖZET 

 

Ülkelerin mücadele etmekte olduğu ve ekonomideki önemli kavramlardan biri olan enflasyon 

fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışları ifade eder. Ekonomide önemli kavramlardan bir 

diğeri ise işsizliktir. İşsizlik; insanların çeşitli sebeplerden dolayı çalışmadığı/çalışamadığı 

durumu ifade etmektedir. Ekonomilerde işsizlik oranları azaltılmak istenirken alınan önlemler 

enflasyon oranlarında artışlara sebep olmaktadır. Benzer şekilde, enflasyon oranları azaltılmak 

istendiğinde ise işsizlik oranlarında artışlar yaşanmaktadır. Bu çalışmada; İşsizlik ve Enflasyon 

arasındaki ilişkinin G8 ülkeleri üzerindeki etkisini, İşsizliğin Enflasyon oranı üzerinde etkisinin 

olup olmadığını Panel Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Nedensellik testleri ile 

belirlenecektir. Bu ilişkinin incelenmesinden önce G8 ülkeleri, İşsizlik ve Enflasyon hakkında 

literatüre yer verilecek gerekli tanımlamalar yapılacak ve analiz sonuçlarına yer verilecektir. 

Sonuç olarak; enflasyondan işsizliğe doğru tek yönlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, İşsizlik, Panel Nedensellik, Panel Birim Kök, Eşbütünleşme, 

G8 Ülkeleri.  

 

 

GİRİŞ 

Enflasyon; Fiyatlar genel seviyesinde ki şişmeyi ifade eder. İşsizlik ise; İnsanların çeşitli 

sebepler sonucunda çalışamadıkları durumları ifade etmektedir. Enflasyon sadece fiyatlardaki 

artıştan ibaret değildir. Aynı zamanda satın alma gücünü de etkiler ve istihdam durumlarındaki 

olumsuz etkilerin bir kısmı işsizlik sorununa yol açmaktadır. 

İşsizlik ve Enflasyon, günümüzde hemen hemen tüm ülkelerde ekonomik açıdan önemli bir 

sorundur. Yaşanan ekonomik krizler ve olumsuz gelişmeler nedeniyle ülkeler ciddi bir 

enflasyon ve işsizlik süreci yaşamaktadırlar.  Ekonomide istikrarın sağlanması için düşük oranlı 

enflasyon ve işsizlik sayısının azaldığı bir politika benimsenmelidir. Enflasyon ile mücadele de 

çeşitli politikalar uygulanmıştır fakat, enflasyon ekonomi de var olan ve olmaya devam eden 

ciddi bir problemdir. Artmaya devam eden enflasyonun olumsuz etkileri ekonomide etkili 

olduğu kadar toplumun refahını da bozmaktadır. 

İşsizlik ve Enflasyon arasındaki ilişki Philips eğrisi ile özdeşleşmiştir, iki önemli sorunu ortaya 

koymaktadır. İlk olarak; Ülkede enflasyonu ve işsizliği aynı anda yükseltip, düşürmek mümkün 

değildir aralarında ters bir ilişki vardır. Yani; düşük oranlı işsizlik durumunda yüksek oranda 

enflasyon ile karşı karşıya kalırken, yüksek oranlı işsizlik durumunda ise düşük enflasyon ile 

karşı karşıya kalırız. İkincisi ise; bu daha çok kısa dönemde geçerlidir. Çünkü kısa dönemde 

işsizliği azaltmak için enflasyon artışını kabullenmemiz gerekir. Yükselen enflasyon yükseldiği 
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yerde kalır ve kısa dönem için işsizlik azalmış görünür fakat, işsizlik bir süre sonra tekrardan 

yükselmeye başlayacaktır ve işsizlik ile enflasyon birlikte yükselmeye başlar.  

Ülke ekonomilerinde fiyat istikrarının sağlanması amacı ile işsizlik oranlarında azalış 

amaçlarına öncelik vermek gerekmektedir. 1970 yılında Nobel ödülü kazanan Paul Anthony 

Samuelson’ın bu ifadesine göre: “Bence çözümlenmemiş tek temel ekonomik sorun, tam 

istihdamla fiyat istikrarı arasındaki sert pazarlıkta yatmaktadır. Hayati önem taşıyan bu soruna 

bir çözüm öğesi getirebilecek iktisatçı, Nobel Ödülünden daha fazlasına hak kazanacaktır”. 

Ülkeler ekonomik olarak gelişmek için istihdamın arttırılmasına öncelik vermektedirler. Milli 

gelirin arttırılmasında istihdam önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla da işsizlik oranının 

minimuma çekilmesi gerekir. 

Enflasyonun olduğu bir ülkede fiyatlar genel seviyesinin artmasının yanısıra gelir dağılımını, 

çalışan kişilerin ücret durumlarının, işsizlik oranları gibi iktisadi kavramları etkiler. 

Bu çalışmanın amacı: G8 topluluğunda işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişki, işsizliğin 

enflasyon üzerinde etkisinin olup olmadığı, birbirlerini etkileyip etkilemediklerine dair ilişki 

analiz edilecektir. 

Çalışma 4 temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Enflasyon ve İşsizlik ve G8 ülkeleri 

hakkında literatür taraması ele alınacaktır. İkinci bölümde Metodoloji ele alınacaktır. Üçüncü 

bölüm ekonometrik analiz, dördüncü bölüm ise sonuç kısmıdır. 

 

 

1-LİTERATÜR TARAMASI 

Enflasyon, fiyatların genel seviyesindeki artış olarak tanımlanmaktadır. Enflasyonun bir diğer 

tanımı ise, fiyatların sürekli az ya da çok önemli miktarda genel bir biçimde yükselmesidir. 

Osman Z. Orhan’a göre enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki devamlı bir artış sürecinin 

yanında paranın değerindeki sürekli bir düşmeyi de ifade etmektedir (Osman Z. Orhan, 1995) 

 

Enflasyon deyince akla ilk gelen günlük hayatta sıkça kullandığımız mal ve hizmetlerin 

fiyatlarının artmasıdır. Ancak mal ve hizmetlerin fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir. 

Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatların 

genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesidir. Diğer bir deyişle, sadece bazı malların 

fiyatlarının sürekli artması ya da tüm malların fiyatlarının bir sefer artması enflasyon değildir. 

Örneğin aylık enflasyon oranının yüzde 1 olması, o ay içinde fiyatlar genel seviyesinin bir 

önceki aya göre yüzde 1 oranında arttığını gösterir. Yıllık enflasyonun yüzde 30 olması da 

fiyatların bir önceki yıla göre ortalama yüzde 30 oranında arttığını ifade eder. Yüksek enflasyon 

paranın alım gücünü azaltır ve aynı zamanda fiyat değişimlerini anlamayı zorlaştırır (TCMB, 

2013) 

Fiyat artışının enflasyon olarak nitelendirilebilmesi için (Frisch, 1989: 1):  

- Fiyat artışları farklı düzeylerde olsa bile mal ve hizmet fiyatlarının geneline yansımalıdır, 

 - Fiyat artışı bir kereye mahsus değil devamlı nitelikte olmalıdır,  

- Fiyat artışı ekonomide etki yaratacak ölçüde olmalıdır. Yani fiyatlar genel seviyesindeki  

    %1–2 gibi bir artış enflasyon olarak değerlendirilmemelidir. 

Friedman, Enflasyon ve işsizlik arasındaki bağlantının profesyonel analizi, II. Dünya 

Savaşı’ndan bu yana, iki aşama ilerlemiştir. İlk aşama A. W. Phillips’in adı ile birleştirilen bir 

hipotezin kabulü idi, ki bu hipoteze göre işsizlik seviyesi ve ücretlerin değişim oranı arasında 

istikrarlı negatif bir bağlantı vardır; yüksek işsizlik seviyelerine düşen ücretler tarafından eşlik 

ediliyor iken, düşük işsizlik seviyelerine artan ücretler tarafından eşlik edilir.  

Hume, beklenmeyen parasal kaynaklı fiyat değişmelerinin istihdam üzerindeki etkilerini 

açıklarken rasyonel olmayan bekleyişleri temel almıştır. Buradan hareketle, fiyatlar genel 

seviyesinde artış yaşanırken ekonomideki işsizlik oranının düşük oranlara çekilebileceğini, 

düşüş yaşanırken ise işsizlik oranının yükseleceğini belirtmiştir (Humphrey, 1985: 18–19). 
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Henry Thornton, 1802 yılında para miktarı ve fiyatlar seviyesindeki artışların sürekli olduğu 

dönemlerde reel faaliyetleri harekete geçirerek işsizlik-enflasyon değiş-tokuşu ortaya 

çıkaracağını savunmuştur. Thornton’a göre değiş-tokuşun arkasında yatan gerçek neden parasal 

ücretlerin sürekli fiyatların gerisinde kalmasıdır (Humphrey, 1982: 16). 

Vredin ve Warne “Unemployment and Inflation Regimes” adlı makalesinde üç ülke için 

(Amerika, İsveç, Birleşik Krallık) aylık işsizlik ve enflasyon durumlarını incelemiş ve işsizlikle 

enflasyon arasında kısa dönemli ilişki bulunmuştur (Vredin and Warne,2000). 

Alfred A. Haug ve Ian P. King ‘in yaptığı “Empirical Evidence on Inflation and Unemployment 

in the Long Run” çalışmasında ABD verilerini kullanarak işsizlik ve enflasyon arasında ki 

ilişkiyi incelemiş ve uzun vadede işsizlik ile enflasyon arasında olumlu yönde bir ilişkinin var 

olduğunu saptamışlardır (Alfred A.Haug ve Ian P.King, 2011, August). 

Esmen, Kuşcu ve Sarsılmaz (2003), Kırgızistan üzerine yaptıkları çalışmalarında, nominal ücret 

ve fiyat seviyelerindeki değişmeler ile işsizlik oranları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Kırgız 

ekonomisinde enflasyon oranı yükseldiğinde işsizlik oranının azaldığı veya enflasyon oranı 

azaldığında işsizlik oranının arttığını gözlemlemişlerdir. Enflasyon ve işsizlik arasında ters 

yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Uysal, Erdoğan (2003), işsizlik oranları ile fiyat seviyeleri arasındaki ilişkiyi Philips eğrisi 

kullanarak incelemiş, regresyon analizi yaparak değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisine 

bakılarak iki değişken arasındaki ilişki negatif olarak hesaplanmıştır. Türkiye çalışmasında, 

1980’li ve 1990’lı yıllar olarak ele alındığında ilk dönemde değişkenler arasında pozitif (aynı) 

yönlü bir ilişki olmasına rağmen 1990’lı yıllarda negatif bir ilişkinin olduğu gözlenmiştir. 

Monternsen (1970), işgücünün iş ararken razı olacağı ücretin; işgücünün eğitim seviyesi, 

becerisi ve iş arama süresi ile bu sürede kendini idame ettirdiği gelire bağlı olduğunu 

belirtmektedir. Monsternsen modelinde Philips eğrisini uygulayarak, işsizlikle enflasyon 

arasındaki değiş tokuşun varlığını desteklemektedir. Kısa dönemde, talebin arzı aştığı 

enflasyonist dönemlerde işverenler işgücü taleplerini artırırken, bekledikleri işgücü vasfı ve 

kriterlerini asgari seviyeye indireceklerdir. İşgücüne daha çabuk ulaşmak için belirledikleri 

ücret seviyesini artıracaklardır. İşgücü ise artan maaşlarla iş arama süresini kısaltacaktır. Bu 

şekilde iş gücü ücret enflasyonunun yol açtığı fiyat artışları ile işsizlik arasında negatif bir ilişki 

bulunmaktadır (Sibel Selim ve Emine Türkan Ayvaz Güven, 2014, Sayı:1, 179-204). 

Kuştepeli (2005), enflasyon ile işsizlik oranı verilerini ele alarak arasında ilişki olup olmadığını 

kısa dönem için incelemiş, farklı dönemlere ait veri setleri ele alarak enflasyon ve işsizlik 

oranları arasında nedensel bir ilişki bulamamış ve enflasyon probleminin bir an evvel çözülmesi 

gereken bir sorun olduğuna kanaat getirmiştir. 

İşsizlik, hem ekonomik hem de sosyal açıdan ciddi bir sorundur. Ülkelerin sosyo-ekonomik 

durumlarına göre farklılık gösterse de çoğu ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesini 

oluşturmaktadır. Çalışma yaşları arasında olan, çalışmaya engel bir özrü bulunmayan ve 

çalışma arzusuna sahip kişilerin iş bulamaması durumuna işsizlik denir (Seyidoğlu, 1999:294). 

Yani işsizlik; Kişilerin çeşitli sebepler sonucunda çalışamamaları/çalışmamaları durumunu 

ifade eder. Bir ülkede çalışmak isteyip de iş bulamayan kişilerin olması halinde işsizlik var 

demektir. Az gelişmiş ülkelerde, daha çok sermaye yetersizliğinden, gelişmiş ülkelerde de 

teknolojik ilerleme nedeni ile işsizlik oluşmaktadır (Yılmaz, 2005: 64).  

Dünyada işsizlik oranı belirlenirken istihdam halinde olmayan, son üç ay içinde iş aramış ve 15 

gün içinde iş başı yapabilecek durumda olanların dikkate alınmasıyla hesaplanmaktadır 

(TÜİK). 

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO (International Labor Organization) ise bir kişinin işsiz 

sayılabilmesi için “kişinin işi olmamalı, iş arıyor olmalı ve işe başlamaya hazır olmalı” 

kriterlerini sağlaması gerektiğini belirtmektedir (TCMB Bülten, 2010: 4). 

Philips eğrisi 1970’lere kadar enflasyon ile işsizlik arasındaki değişimi açıklayan en önemli 

iktisat politikası aracı olmuştur. Fakat 1970’lerdeki stagflasyon deneyimi ile Philips eğrisinin 
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yetersiz kaldığı görülmüş ve işsizliği açıklamada doğal oran hipotezi iktisadi politika aracı 

olarak kullanılmaya başlanmıştır (Mikhail, et.al., 2003: 5).  

Günümüzde işsizlik üzerine yapılan çalışmalar da doğal işsizlik oranı hipotezi geçerlidir. Bu 

hipoteze göre; her enflasyon oranında sabit kalan işsizlik oranını göstermektedir. 

G8 ülkeleri, Sekizler Grubu olarak da ifade edilen uluslararası bir hükümet fonu olup 

günümüzde üyeleri olan Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, Amerika, İtalya, Birleşik Krallık 

ve Rusya ülkeleri, dünya ekonomisinin yaklaşık %65 ini temsil ederler. Dünyanın GSMH ‘nın 

en yüksek olduğu ülkelerini kapsayan gruptur. G8 fikri ilk olarak 1973 yılındaki petrol krizinin 

ardından ekonomik durgunluğa çözüm bulunabilmesi fikrinin müzakere edilmesi ile ortaya 

çıkmıştır. Dünyanın sanayileşmiş, zengin ve güçlü ülkeleri olan G8 ülkeleri Kasım 1975 

tarihinden itibaren yılda bir kez toplanarak ulusal ve uluslararası sorunları görüşmektedirler. 

Bu toplantılar ise zirve olarak adlandırılır. Zirve ilk toplandığında Fransa, Amerika, İngiltere, 

Almanya, Japonya ve İtalya katılmış ve katılan bu ülkelere G6 ülkeleri adı verilmiştir. Daha 

sonraki zirveler de 1976’da Kanada, 2002 ‘de ise Rusya topluluğa katılarak G8 topluluğu 

oluşturulmuştur( http://www.g8.utoronto.ca/, 2017). 

1980 -1990 yılları arasında Japon ekonomisinde büyük bir kriz yaşanmıştır. Bu kriz mali 

sisteme olan güvenin sarsılmasına sebep olmuştur. Fiyatlar genel seviyelerindeki sürekli 

düşüşler ve ekonomik daralma sonucu Japonya resesyona sürüklenmiştir. Son 20 yıldır Japonya 

hükümetinin enflasyonla pek sıkıntısı olmamasına rağmen, asıl sıkıntısı deflasyon ve ekonomik 

durgunluklardır. İşsizlik de ise durum farklıdır. Almanya ve Japonya işsizlik oranlarında son 

20 yıldır çift haneli işsizlik oranları ile karşı karşıya gelmemişlerdir. 

Amerika’nın 2008 yılında yaşadığı ekonomik kriz sonucu yüksek ekonomik büyüme oranları, 

bundan beslenen ve değeri giderek artan varlık (menkul kıymetler ve emlak) fiyatları, Emlak 

piyasasında yaşanan çöküş sonuncunda Amerika ekonomik krize girmiştir ve işsizlik oranları 

çift haneye ulaşmıştır. 

Kanada ve İngiltere’de ise 1990’lı yıllarına ortalarına kadar çift haneli olan işsizlik oranları 

1995 ‘de tek haneli rakamlara dönüşmüş, istikrarını sağlamıştır. 2008 yılında yaşanan küresel 

kriz sonucu Rusya’da da işsizlik oranı oldukça yükselmiş fakat çift hanelere ulaşmamıştır. 

İtalya’da 1990lı yıllarla beraber işsizlik oranları tek haneye ulaşmış, Fransa ise 2000’li yıllardan 

itibaren tek haneli işsizlik oranları ile istikrarını sağlamıştır.  

 

2-METODOLOJİ 

Panel veri; yatay kesit ve belli bir zaman dönemine ait gözlemlerin birleşmesiyle oluşturulan 

verilerdir. 

2.a) Panel Birim Kök 

Bir zaman serisinin istatistiksel analizi yapılmadan önce, seriyi yaratan sürecin zaman içinde 

sabit kalıp kalmayacağının yani serinin durağan olup olmadığının incelenmesi gerekir. 

Durağanlık; ortalama ve varyans’ı sabit, kovaryans’ı zaman aralığına bağlı olması demektir. 

Durağan olmayan serilerde yapılan ekonometrik analizler sapmalı sonuçlar verir, regresyon 

teorisi bozulur. Çünkü, klasik regresyon modeli durağan değişkenler ile kullanılması için 

keşfedilmiştir. Sahte regresyondan kaçınmak için serilerin durağan olması gerekmektedir. En 

basit şekilde panel veri; 

Yit = β1it + β2itX2it + ……… + βkitXkit+ eit                                                                                   (1) 

Yi= Yatay kesit                 i=1,…….,N 

Yt= Zaman serisi             t=1,…….,T 

Yit= Panel veri                 i=1,…….,N   t=1,……..,T    olarak gösterilmektedir. 

Modelde “i” ülke, firma, hanehalkı gibi birimleri, “t” ise zaman dilimini göstermektedir. “Y” 

bağımlı değişkeninin “i” ve “t” olmak üzere iki farklı indisle simgelendirilmesinin nedeni, 

birimden birime ve bir zaman diliminden ardışık diğer zaman dilimine farklı değerler alan bir 

http://www.g8.utoronto.ca/
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bağımlı değişken olmasıdır (Pazarlıoğlu ve Gürler, 2007: 37). Yatay kesit verileri için “i”, 

zaman serileri için “t” indisi kullanılmıştır. 

Ekonometrik metodolojide öncelikle yanlış sonuçlara yol açmayacak en uygun ekonometrik 

tekniği belirlemek için kullanılan zaman serilerinin durağan olup olmadığı incelenmesi 

gerekmektedir. Eğer zaman serileri durağan ise en uygun test Granger nedensellik testidir. 

Standart Granger nedensellik testi, iki değişken arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığını ve 

yönünü test etmek için kullanılmaktadır. Ampirik çalışmalarda uygulama alanındaki kolaylık 

sağlaması açısından Granger nedensellik testi en çok tercih edilen analiz yöntemi olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Taban, 2006: 37). Çalışmada sınanacak olan hipotez;  

H0: Panel veri seti birim kök içermemektedir 

H1: Panel veri seti birim kök içermektedir 

Sıfır hipotezi, alternatif hipoteze karşı sınanmaktadır.  

 

2.b) Pedroni Eşbütünleşme  

Eşbütünleşme, durağan olmayan değişkenlerin doğrusal bileşimlerinin uzun dönemde durağan 

olmasına, dolayısıyla değişkenlerin birbirleriyle eş- bütünleşmesine, zaman serileri arasındaki 

uzun dönem ilişkisinin modellenmesine ve tahmin edilmesine yöneliktir (Engle ve Granger, 

1987). Değişkenler arasında eşbütünleşmenin bulunması gerçek uzun dönemli bir ilişki 

anlamına gelmektedir ve eşbütünleşme yapısına sahip olan seriler aynı stokastik trende sahip 

olup birbirlerinden ayrı hareket edememektedirler (Onay, 2006, s.5). İktisadi değişkenlere ait 

seriler birim kök içeriyorsa bu serilerin doğrusal bileşimleri durağan olabilir, seriler uzun 

dönemde birbiri ile ilişkili olabilmektedir. Birim kök olması durumunda eşbütünleşme testleri 

yapılmaktadır. Pedroni Eşbütünleşme testi en sık kullanılan eşbütünleşme yöntemidir. Pedroni, 

dördü panel üçü grup testi olarak toplam yedi eşbütünleşme testi ile; 

H0: Bütün yatay kesitler için eşbütünleşme yoktur 

H1: Bütün yatay kesitler için eşbütünleşme vardır 

Sıfır hipotezini alternatif hipoteze karşı sınar. 

 

2.c) Nedensellik İlişkisi 

Uygulamalı ekonometrik çalışmalarda nedensellik ilişkileri belirlenirken en sık kullanılan 

metot “Granger Nedensellik Testi” dir. Granger Nedensellik testi regresyon denklemindeki 

bağımsız değişkenin gecikmeli değerlerinin anlamlılıklarının test edilmesi esasına 

dayanmaktadır. Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek amacıyla Granger 

nedensellik testi yapılmaktadır. Söz konusu test şu denklemler yardımıyla yapılmaktadır 

(Granger, 1969: s.431,424,438):  

𝑌t=∑ 𝛼𝑚
𝑖=1 i 𝑌t-i +∑ 𝐵𝑚

𝑗=1 j 𝑋t-j+ 𝑒1t                                                                                                                                (2) 

𝑋t= ∑ 𝜆𝑚
𝑖=1 i 𝑋t-i+∑ 𝛿𝑚

𝑗=1 j 𝑌t-j+𝑒2t                                                                                            (3) 

Bu denklemlerde “m” gecikme uzunluğunu e1t ve e2t hata terimlerinin birbirinden bağımsız 

olduğu varsayılmaktadır (Granger, 1969: 431). 

2 nolu denklem, X’ten Y’ye ddoğru nedenselliği, 3 nolu denklem Y’den X’e doğru nedenselliği 

ifade etmektedir.  

Tanım olarak, rastsal bir X değişkeninin geçmişi, bütün olası ilgili diğer etkenler ve rastsal 

olmayan bilgiler de dikkate alındıktan sonra, diğer bir rastsal Y değişkeninin geleceğinin daha 

iyi tahmin edilmesini sağlıyorsa, X değişkeni Y’nin Granger-nedenidir denir. Nedensel ilişkinin 

araştırılmasında birçok nedensellik testi bulunmaktadır fakat çalışmada nedensellik testinin 

çıkış noktası olarak kabul edilen Granger Nedensellik testi kullanılmıştır. Çalışmada; 

H0: Bağımsız değişken bağımlı değişkenin nedeni değildir 

H1: Bağımsız değişken bağımlı değişkenin nedenidir 

Hipotezleri sınanacaktır. 
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3-EKONOMETRİK ANALİZ 

3.1 Veri Seti ve Değişkenler 

Bu çalışmada 1997-2014 yılları arasında yıllık veriler kullanılarak G8 ülkelerinde, işsizlik oranı 

ve enflasyon arasındaki ilişki ortaya konulmaktadır. Veriler “The World Bank-databank” 

sitesinden elde edilmiştir. Analizlerde kullanılan lnUNRA, lnINFL kısaltma ifadeleri sırasıyla 

işsizlik oranı ve enflasyon oranının logaritmalarının alınmış hallerini göstermektedir. 

Çalışmada, öncelikle serilerin durağan olup olmadığının belirlenmesi için Panel Birim Kök 

testleri olan; Philips Perron(PP) , Augmented Dickey Fuller(ADF), Levin,Lin,Chu(LLC), 

Lm,Pesaran,Shin(IPS) testler uygulanmış, değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin olup 

olmadığının analizi için Pedroni Eşbütünleşme ve son olarak nedenselliği test edebilmek için 

Panel Granger Nedensellik testleri uygulanmıştır. Bu testlere ait sonuçlara tablolarda yer 

verilmiş ve yorumları yapılmıştır. Analizler “Eviews8” programı kullanılarak elde edilmiştir. 

Çalışmanın teorik olarak modeli;  

INFL =  β1 + β2UNRA +  e                                                                                        (4) 

olarak kurgulanmıştır. 

Açık bir şekilde modelde; 

INFL: Enflasyon oranı 

UNRA: işsizlik oranı 

β1: Sabit katsayı 

 β2: Eğim katsayısı 

 e: hata terimi 

 

 

 

 LLC IPS ADF PP 

t 

istatisti

k 

p 

değeri 

t 

istatisti

k 

p 

değeri 

t 

istatisti

k 

p 

değeri 

t 

istatisti

k 

p 

değeri 

  

lnUNR

A 

seviy

e 

sabitl

i 

-0.3031 0.380

9 

-0.0312 0.487

5 

10.883

1 

0.695

2 

13.091

6 

0.519

3 

1.fark

ı 

sabitl

i 

-6.8774 0.000

0 

-5.2019 0.000

0 

51.902

9 

0.000

0 

52.241

8 

0.000

0 

lnINFL seviy

e 

sabitl

i 

-1.3361 0.090

8 

-0.9892 0.161

3 

17.143

5 

0.248

6 

17.202

1 

0.245

6 

1.fark

ı 

sabitl

i 

-9.3181 0.000

0 

-7.0632 0.000

0 

69.560

0 

0.000

0 

69.376

0 

0.000

0 

                                                          Tablo 1: Birim Kök Testi 

 

 

   Test 

istatistiği 

P-değeri 

 

 

  lnINFL 

    & 

  

lnUNRA 

Panel v-istatistiği -0.361425 0.6411 

Panel rho-istatistiği 0.426949 0.6653 

Panel PP-istatistiği 0.497119 0.6904 

Panel ADF-istatistiği 1.281289 0.9000 

Grup rho-istatistiği 1.257813 0.8958 
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Grup PP-istatistiği 0.511650 0.6956 

Grup ADF-istatistiği 0.128209 0.5510 

                                                   Tablo 2: Pedroni Eşbütünleşme 

 

LnUNRA ve lnINFL serilerine panel birim kök testi uygulanmıştır. Tablo 1’ de gecikme 

uzunluğu 1 olarak alınmıştır. Olasılık değerleri normallik varsayımı dikkate alınarak 

hesaplanmıştır. Birim kök testi sonuçlarına göre; durağan olmayan serileri durağan hale 

getirmek amacıyla değişkenlerin logaritması ve 1.farkları alınmıştır. Olasılık değeri test 

değerinden küçük olduğundan seriler durağan hale getirilmiştir. Bu durumda serinin durağan 

olmadığını belirten sıfır hipotezini reddederiz ve seriler durağandır deriz. 

Tablo 2’de  Pedroni eşbütünleşme testi yapılmış olasılık değerleri %5 ve %10 anlamlılık 

düzeylerinde incelenmiş ve test sonucuna göre seriler arasında uzun dönemli bir ilişki yoktur, 

eşbütünleşik değillerdir. 

Durağanlık olması durumunda en uygun nedensellik testi Granger Nedensellik testidir. 

Nedensellik testleri değişkenler arasındaki ilişkinin var olup olmadığını ve bu ilişkinin yönünü 

test etmektedir. 

 

 Gecikme 

sayısı 

Gözlem 

sayısı 

    F istatistik    P değeri 

lnUNRA   lnINFL  1        137 3.20589 0.0756 

 lnINFL     lnUNRA  1        137  0.16437 0.6858 

                                              Tablo 3: Panel Granger Nedensellik Testi 

 

 

Nedensellik ilişkisini test edecek olan hipotez: 

H0: α1= α2=,……,= αm=0 

Sıfır hipotezinin reddedilmesi değişkenler arasında Granger nedensellik ilişkisi olduğunu 

göstermektedir. Sıfır hipotezinin kabulü ise nedensel bir ilişki olmadığını göstermektedir. 

Tablo 3’de Panel Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, %10 anlamlılık düzeyinde 

işsizlikten enflasyona nedensellik varken, enflasyondan işsizliğe doğru nedensellik 

bulunamamıştır.  

 

4- SONUÇ 

İşsizlik-enflasyon arasındaki ilişki Philips eğrisi ile özdeşleşmiştir. Philips, işsizlik oranı ile 

parasal ücretler arasında ters bir ilişki olduğunu göstermektedir. Samuelson ve Solow, işsizlik 

oranı düştüğünde fiyatlarda artış olacağını savunmuştur. Sonraki yıllarda meydana gelen 

stagflasyon süreci ile birlikte çeşitli teoriler ortaya çıkmış ve buna göre Friedman ve Phelps 

tarafından adaptif hipotezi geliştilmiştir; enflasyon ve işsizlik arasında kısa dönemli ilişki 

olabileceğini kabul ederken uzun dönemde böyle bir ilişkiyi kabul etmemektedirler. Bir diğer 

teori ise Lucas tarafından geliştirilmiştir; Rasyonel beklentiler çerçevesinde ele alınan Philips 

eğrisi. Bu teoride bireyler hata yapabilirler ve bu hatalarını düzeltebilirler düşüncesinden 

hareketle enflasyon ve istihdam teorisi oluşturmuştur. Son olarak ise; Enflasyonu 

hızlandırmayan işsizlik adı verilen NAIRU, cari işsizlik oranından küçük ise enflasyon 

düşecektir.  

İşsizlik ve Enflasyon arasındaki ilişki uzun yıllardır tartışılmaktadır. Bugüne kadar işsizlik ve 

enflasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen yazarlardan kimisi aralarında herhangi bir ilişkinin 
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olmadığını söylerken bazıları ise ilişkinin bulunduğunu ters, pozitif ve çift yönlü ilişkinin 

olabileceğini ifade etmiştir. 

 Bu çalışmada, 1997-2014 yılları arası işsizlik ve enflasyon verileri kullanılarak, değişenler 

arasındaki ilişkiyi saptayabilmek için ekonometrik analizler yapılmıştır. Yapılan analizlerde ilk 

olarak serilerin durağan olup olmadığını belirlemek için panel birim kök testleri yapılmıştır. 

Durağan hale getirilen serilere Pedroni Eşbütünleşme testi uygulanarak aralarındaki ilişki uzun 

dönemde geçerli olup olmadığına bakılmış ve aralarında uzun dönemde bir ilişkinin olmadığı 

sonucuna varılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek, değişkenlerden birinin 

diğerine neden olup olmadığını belirlemek amacı ile panel nedensellik testi uygulanmıştır. Elde 

edilen sonuçlara göre, enflasyondan işsizliğe nedensellik varken, işsizlikten enflasyona doğru 

nedensel bir ilişki yoktur. Enflasyon, işsizliğin nedeni iken işsizlik enflasyonun nedeni değildir. 

Enflasyondan işsizliğe doğru tek yönlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 
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HİSSE SENETLERİNİN FİNANSAL VARLIK FİYATLAMA MODELLERİ 

ÇERÇEVESİNDE  HESAPLANMASI 

 

Şevval Sena KARUL 

Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Finansal Ekonometri Bölümü, Lisans 3. Sınıf 

<b140318008@sakarya.edu.tr> 

 

ÖZET 

Bu çalışmada Amerikan borsası Nasqa endeksinde işlem gören Apple ve Microsoft hisse 

senetlerinin 02/28/2012-02/28/2017 tarihleri arası günlük getirileri kullanılarak, Finansal 

Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM) ile zamana bağlı olarak değişen beklenen getirisi ve risk 

derecesi arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın amacı, merkezi bir öneme sahip olan Beta 

katsayısının, piyasada oluşan sistematik (finansal) risklerin hisse senetlerindeki yüzde bir 

birimlik değişimin parametrik olarak regresyon modeli,En küçük kareler yöntemi ile regrese 

edilerek Apple ve Microsoft hisse senetlerini hangi yönde ve oranda nasıl etkilediğini ortaya 

koymaktır. Bu çalışmada Eviews 8 Paket programı ile çalışılmıştır.Apple ve Micrososft günlük 

hisse senedi verileri Yahoo finance’dan çekilmiştir. Hisse senedi piyasasının beklenen risk 

primi verileri ise günlük olarak kenneth french data’dan elde edilmiştir. 

Anahtar kelimeler:Finansal varlık fiyatlama modeli(CAPM), Sistematik risk, piyasa 

riski,Beta katsayısı,En küçük kareler 

1.GİRİŞ: 

1960’lı yıllarda Markowitz tarafından ortaya konulan Pörtföy Teorisi Sharpe, Lintner ve Tobin 

tarafından geliştirilmiş ve finansal bir varlığın riski ile beklenen getirisi arasındaki ilişkilerin 

daha kapsamlı olarak bilimsel tabana oturtulması sağlanmıştır. Bu teori finans literatüründe 

“Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (Capital Asset Pricing Model-CAPM)” olarak 

adlandırılmaktadır. Bu modeller sayesinde finansal varlıklara ait piyasa riskleri 

hesaplanabilmektedir. Riskten kaçınan ve faydasını arttırmayı amaçlayan yatırımcı, piyasa 

portföyü ve risksiz varlıktan oluşan etkin portföylere yatırım yapmakta ve portföyler için en 

uygun risk ve getiri ilişkisi söz konusu olmaktadır. Böylelikle finansal yatırımlarda 

yatırımcıların piyasa içerisinde davranışlarını belirlemelerinde risk katsayılarının doğru şekilde 

hesaplanması büyük önem taşımaktadır. Buna göre menkul kıymetlere yapılan yatırımların 

temelde iki risk kaynağı vardır; 

Sistematik Risk: Pazar riski olarak da bilinen, kontrol edilemeyen olayları tanımlar. önceden 

bilinemezler,menkul kıymetlerin çeşitlendirilmesi ile tamamen önlenemezler.Örnek olarak 

savaş,enflasyon,sosyal çevredeki değişimleri verebiliriz. 

Sistematik olamayan Risk: finansal sistemin tamamını değil belirli sektörü yada şirketi 

etkileyen faktörlerdir. Bu riskler müdahale edilebilir risklerdir. Örnek olarak davalar,grevler ve 

belli başlı ihalelerin kazanılması yada kaybedilmesi olarak verilebilinir. 

Bu çalışmada 02/28/2012-02/28/2017 arası Apple ve Microsoft şirketlerinin günlük hisse 

senedi getiriler kullanılarak,Pazar riski arasındaki ilişki finansal varlık fiyatlama modellemesi 

ile test edilmiştir.İlişkiyi saptamak için regresyon analizi yapılmış ve bu iki hisse senetlerinin 

Pazar riskine karşı yani piyasadaki riske karşı olan duyarlılığı beta katsayıları ile ortaya 

koyulmaya çalışılmıştır. 

Çalışma şu şekilde devam etmektedir. İkinci bölümde FVFM varsayımları ele alınmıştır. 

Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemi olan FVFM teorik yapısı işlenmiştir. Dördüncü 

bölümde analizde kullanılan veri anlatılmıştır Beşinci bölümde araştırmanın ampirik bulguları 

ortaya konulmuştur. Son olarak sonuç kısmında önemli sonuçlar belirtilmiş, ayrıca konu ile 

ilgili muhtemel araştırma konu ve kaynaklar belirtilmiştir. 

 

2.FİNANSAL VARLIK FİYATLAMA MODELİ VARSAYIMLARI 

mailto:b140318008@sakarya.edu.tr
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Geleneksel finans teorilerinde, yatırım olanaklarının karar süreci beklenen getiri ve riskin 

ölçümünü gerektirmektedir. Risk ise genellikle beklenen getirilerden meydana gelebilecek 

sapma olarak tanımlanmaktadır. Yüksek getirinin ancak yüksek risk alınarak elde edilebileceği 

ise evrensel olarak kabul edilmektedir. FVFM, varlıkların sistematik riskleri (beta) ve beklenen 

getirileri arasındaki doğrusal ilişkiyi modellemektedir. FVFM’in yaygın ölçüde kabulü modelin 

basitliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak modelin basit olması aynı zamanda çok güçlü 

varsayımların mevcudiyetine dayanmaktadır (Alp ve Bilir, 2015: 43).Bir önceki bölümde iki 

temel varsayımına yer verilen modelin varsayımları aşağıdaki gibidir (Copeland ve Weston, 

1992: 194): 

 - Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı vardır ve bunlardan hiçbirinin işlemleri piyasadaki fiyatları 

etkileyecek güçte değildir,  

- Bütün yatırımcılar fayda fonksiyonlarını maksimum yapmak isterler ve riskten kaçınırlar. 

Aynı beklenen getiriye sahip iki yatırım seçeneği varsa yatırımcılar getirisinin varyansı küçük 

olan yatırım seçeneğini tercih edeceklerdir,  

- işlem maliyetleri ve vergiler yoktur,  

- Yatırımcıların hepsi alternatif yatırımlarla ilgili bütün bilgilere sahiptir ve bu bilgilerin elde 

edilmesinin bir maliyeti yoktur,  

- Yatırımcılar getirilerin beklenen değeri, standart sapması ve korelasyon yapısı konusunda tek 

dönemlik homojen beklentilere sahiptirler, 

 - Bütün yatırımcılar için, yatırım dönemleri aynıdır ve menkul kıymetler aynı dönem süresince 

elde tutulmaktadır,  

- Piyasada risksiz menkul kıymetler vardır. Risksiz menkul kıymetler üzerinden istenildiği 

kadar borç alma veya verme olanağı bulunmaktadır, 

 - Yatırımcılar için kısa satış olanakları sınırsızdır, İhsan  

 - Yatırım yapılacak varlıklar sonsuz olarak bölünebilmektedir. Yani, her yatırımcı herhangi bir 

menkul kıymete istediği kadar küçük miktarda yatırım yapabilecektir, - Bütün yatırımcılar 

yatırım kararlarını menkul kıymet getirilerinin olasılık dağılımına göre almaktadırlar. Bu 

olasılık dağılımının normal dağılıma yaklaştığı varsayılmaktadır,  

- Yatırımcılar riskten kaçınırlar. Yatırımcının servetinin marjinal faydası azalmaktadır. Bu 

durumda fayda fonksiyonun “kuadratik” olduğu varsayılmaktadır (SÜ İİBF Sosyal Ekonomik 

Araştırmalar Dergisi Nisan 2016, Sayı 31) 

3.FİNANSAL VARLIK FİYATLAMA MODELİNİN TEORİK YAPISI 

Finansal varlık fiyatlama modelleri, Sharpe (1964) ve Lintner (1965b) tarafından Markowitz’in 

modern portföy teorisi temel alınarak inşa edilmiştir. Bu modellerde modern portföy 

teorisinden farklı olarak risksiz finansal varlıklara da yatırım yapmak mümkündür. Hem etkin, 

hem de etkin olmayan varlıkların fiyatlandırılması, bu varlıklar için uygun risk ölçüsünün 

belirlenmesi ve risk-getiri oranı ilişkisinin ortaya konulması "Finansal Varlıkları Fiyatlama 

Modeli" (FVFM) ile olanaklı olmaktadır 

Beta, FVFM’in en önemli unsurudur. Modelde, bir hisse senedinin piyasa ile birlikte hareket 

etme eğilimi, söz konusu hissenin ortalama bir hisse senedine göre değişkenliğini ölçen beta 

katsayı tarafından yansıtılmaktadır. Bu modelde, bir varlığın değeri, risk ve beklenen getirisine 

bağlı olarak bulunmaktadır. Bu ilişki genel olarak doğrusaldır (Bankacılar Dergisi-Yrd. Doç. 

Dr. Kutluk Kağan Sümer-Aycan Hepsağ) 

Bu durumda herhangi bir i. finansal varlığa ait beklenen getiri: 

 E[Ri]=Rf+𝛽𝑖 (E[Rm]-Rf) 

E[Ri]=i hisse senedinin beklenen getirisi 

E[Rm]=Pazar pörtföyünün getirisi 

𝛽=sistematik risk katsayısı, Söz konusu parametre “piyasa riskini” ifade etmektedir. Bu 

parametre aynı zamanda finansal varlıkların piyasaya olan duyarlılığını göstermektedir. 

Rf=risksiz faiz oranı 
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4.ÇALIŞILAN VERİ SETİ 

Çalışmada 02/28/2012-02/28/2017 arası Apple ve Microsoft şirketlerinin günlük hisse senedi 

getirileri kapanış değerleri(Adj close) bir önceki değerlerinden çıkartılıp yüzde ile çarpılarak 

tek tek her bir günlük verinin beklenen getirisi(returns) bulunmuştur. Elde edilen bu değişken 

bağımsız değişkeni ifade etmektedir.  

Hesaplanan her bir getiriden piyasadaki risksiz faiz oranını(Rf) çıkardığımızda elde ettiğimiz 

değişken ise bağımlı değişkenimiz yani aşırı getiriyi(Excess Return) ortaya koymaktadır.  

 
*Not: Apple hisse senetlerinin sadece 23/03/2012-28/02/2012 tarihler arası tablosu verilmiştir 

 
**Not: Microsoft  hisse senetlerinin sadece 23/03/2012-28/02/2012 tarihler arası tablosu 

verilmiştir 

5.AMPİRİK BULGULAR 

Analize konu olan Apple ve Microsoft hisse senedi getirileri bağımlı değişkeni RMRF, 

bağımsız değişkeni Excess returns olmakla birlikte En küçük kareler yöntemi ile regrese 

edilmiştir.  

Date Open High Low Close Volume Adj Close Returns RMRF RF Excess Return

28.2.2012 527.960.014 535.410.011 525.850.006 535.410.011 150096800 69.367.481

29.2.2012 541.560.005 547.610.023 535.700.005 542.440.025 238002800 70.278.286 1 -0.55 0 1

1.3.2012 548.169.983 548.209.984 538.769.981 544.469.978 170817500 70.541.286 0 0.64 0 0

2.3.2012 544.240.013 546.800.018 542.519.974 545.180.008 107928100 70.633.277 0 -0.46 0 0

5.3.2012 545.420.013 54.747.998 526.000.023 533.160.027 202281100 69.075.974 -2 -0.4 0 -2

6.3.2012 523.659.996 533.690.025 516.219.986 530.259.987 202559700 68.700.246 -1 -1.62 0 -1

7.3.2012 536.800.003 537.779.999 523.299.988 53.069.001 199630200 68.755.959 0 0.8 0 0

8.3.2012 534.689.995 542.989.998 532.120.003 541.989.975 129114300 70.219.978 2 1.07 0 2

9.3.2012 544.209.999 547.740.013 543.110.001 545.170.021 104729800 70.631.983 1 0.49 0 1

12.3.2012 548.979.988 551.999.977 547.000.023 551.999.977 101820600 71.516.869 1 -0.07 0 1

13.3.2012 557.540.024 568.18 555.750.023 568.099.998 172713800 73.602.781 3 1.86 0 3

14.3.2012 578.050.026 594.719.994 575.399.979 589.580.009 354711000 76.385.721 4 -0.23 0 4

15.3.2012 599.609.985 600.009.995 578.550.011 585.559.998 289929500 7.586.489 -90 0.67 0 -90

16.3.2012 584.719.978 589.199.974 577.999.985 585.569.984 206371900 75.866.184 900 0.06 0 900

19.3.2012 59.837.001 601.769.981 589.050.011 601.100.006 225309000 77.878.247 3 0.41 0 3

20.3.2012 59.951.001 606.899.979 591.480.026 605.959.984 204165500 78.507.903 1 -0.39 0 1

21.3.2012 60.273.999 609.650.002 601.410.027 602.499.985 161010500 78.059.627 -1 -0.1 0 -1

22.3.2012 597.779.984 604.499.977 595.529.999 599.340.019 155967700 77.650.224 -1 -0.74 0 -1

23.3.2012 600.490.005 601.799.995 594.399.986 596.050.011 107622200 77.223.972 -1 0.39 0 -1

Date Open High Low Close Volume Adj Close Returns RMRF RF Excess Return

28.2.2012 31.41 31.93 31.38 31.87 45230600 27.75843

29.2.2012 31.89 32 31.61 31.74 59323600 27.6452 -0.40791 -0.55 0 -0.40791

1.3.2012 31.93 32.39 31.85 32.29 77344100 28.12424 1.732833 0.64 0 1.732833

2.3.2012 32.31 32.44 32 32.08 47314200 27.94133 -0.65035 -0.46 0 -0.65035

5.3.2012 32.01 32.05 31.62 31.8 45240000 27.69745 -0.87283 -0.4 0 -0.87283

6.3.2012 31.54 31.98 31.49 31.56 51932900 27.48842 -0.75472 -1.62 0 -0.75472

7.3.2012 31.67 31.92 31.53 31.84 34340400 27.73229 0.887199 0.8 0 0.887199

8.3.2012 32.04 32.21 31.9 32.01 36747400 27.88036 0.533915 1.07 0 0.533915

9.3.2012 32.1 32.16 31.92 31.99 34628400 27.86294 -0.06247 0.49 0 -0.06247

12.3.2012 31.97 32.2 31.82 32.04 34073600 27.90649 0.156301 -0.07 0 0.156301

13.3.2012 32.24 32.69 32.15 32.67 48951700 28.45521 1.966284 1.86 0 1.966284

14.3.2012 32.53 32.88 32.49 32.77 41986900 28.54232 0.306099 -0.23 0 0.306099

15.3.2012 32.79 32.94 32.58 32.85 49068300 28.61199 0.244118 0.67 0 0.244118

16.3.2012 32.91 32.95 32.5 32.6 65626400 28.39425 -0.76103 0.06 0 -0.76103

19.3.2012 32.54 32.61 32.15 32.2 44789200 28.04585 -1.22699 0.41 0 -1.22699

20.3.2012 32.1 32.15 31.74 31.99 41566800 27.86294 -0.65217 -0.39 0 -0.65217

21.3.2012 31.96 32.15 31.82 31.91 37928600 27.79326 -0.25008 -0.1 0 -0.25008

22.3.2012 31.81 32.09 31.79 32 31749500 27.87165 0.282047 -0.74 0 0.282047

23.3.2012 32.1 32.11 31.72 32.01 35912200 27.88036 0.031243 0.39 0 0.031243
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Her iki şirket hisse senetleri için ortaya çıkan EKK tahminleri şöyle olmuştur; 
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*Microsoft EKK tahmin analiz sonuçları  

 
**Apple EKK tahmin analiz sonuçları  

 

6.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Finansal varlık fiyatlama modeli bir yatırımcı için büyük önem arz eden bir varlığın beklenen 

getirisi ile riskini göz önüne serer.Yatırımcıların bu bağlamda finansal varlıklara yaptıkları 

yatırımlardaki risk düzeyi ile bu risk düzeyi karşısında sahip olacakları getiri düzeyi arasındaki 

ilişkinin doğru belirlenmesini sağlar. 

Risk ve beklenen getiri arasındaki değiş tokuş ilişkisini ölçme ekonometrik olarak “Finansal 

Varlık Fiyatlama Modelleri” ile mümkün olmaktadır. Finansal varlık fiyatlama modelleri, hisse 

senedi getirileri ile piyasa getirileri arasındaki ilişkiyi parametrik regresyon modelleri ile ifade 

eden modellerdir ve bu şekilde kurulan modellerin parametrik regresyon modellerinin 

gerektirdiği birtakım varsayımları yerine getirmesi beklenmektedir doğrusaldır (Bankacılar 

Dergisi-Yrd. Doç. Dr. Kutluk Kağan Sümer-Aycan Hepsağ) 

Dependent Variable: EXCESS_RETURN

Method: Least Squares

Date: 04/17/17   Time: 22:30

Sample (adjusted): 2/29/2012 2/28/2017

Included observations: 1258 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RMRF 1.072948 0.039241 27.34231 0

R-squared 0.371193     Mean dependent var 0.076689

Adjusted R-squared0.371193     S.D. dependent var 1.452384

S.E. of regression1.151702     Akaike info criterion 3.121154

Sum squared resid1667.308     Schwarz criterion 3.125238

Log likelihood-1962.21     Hannan-Quinn criter. 3.122689

Durbin-Watson stat1.972883

Dependent Variable: EXCESS_RETURN

Method: Least Squares

Date: 04/17/17   Time: 21:37

Sample (adjusted): 2 1259

Included observations: 1258 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RMRF -6.60341 8.257707 -0.79967 0.4241

R-squared -0.05848     Mean dependent var 57.20307

Adjusted R-squared-0.05848     S.D. dependent var 235.5679

S.E. of regression242.3574     Akaike info criterion 13.8195

Sum squared resid73832573     Schwarz criterion 13.82358

Log likelihood-8691.47     Hannan-Quinn criter. 13.82103

Durbin-Watson stat2.162729
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Finansal varlık fiyatlama modellerinin parametrik regresyon modelleri ile açıklanamayacağının 

anlaşılmasıyla yatırımcıların finansal varlıklara yapacakları yatırımlar için büyük önem taşıyan 

risk düzeylerinin belirlenmesi parametrik olmayan bir yöntem olan “yerel doğrusal en küçük 

kareler yöntemi” ile tahmin edilmiştir  

Çalışmada iki hisse senedi seçilmiş ve finansal varlık fiyatlama modelinin sunmuş olduğu 

parametrik regresyon modelleri kullanılarak tahmin edilmiştir.Bu bağlamda yapılan EKK 

tahmini ile beta katsayısının her iki hisse senedinde de farklı seyir gözlenmiştir. Parametrik 

regresyon modelleri ile yapılan tahminler dikkate alındığında ortaya çıkan analiz sonuçlarından  

Apple ve Micrasoft şirketleri için şu yorumlar yapılmıştır; 

-Apple şirketi hisseleri için; 

Piyasadaki hisse senetlerinin yüzde bir birimlik değişimi Apple’nın ters yönde % (-) 6,60’lık 

bir değişim görülür denilebilinir. 

 -Microsoft şirketi hisseleri için; 

Piyasadaki hisse senetlerinin yüzde bir birimlik değişimi microsaft hisse senetlerinin aynı 

(pozitift) yönde % 1.07’lik bir değişim gözlenir denilebilinir. 

Çalışmadan  elde edilen sonuçlar dikkate alındığında finansal varlık fiyatlama modellerinin 

iktisadi olarak teorik yapısını oluşturan finansal varlık getirileri ile piyasa getirileri arasında 

ilişki olduğu varsayımı parametrik olmayan regresyon yöntemleri kullanılarak yapılan analizde 

hesaplanan piyasa risklerinin anlamlı parametreler olması nedeniyle doğrulanmış, finansal 

varlık fiyatlama modelleri çerçevesinde finansal varlık getirilerinin piyasa getirileri ile 

açıklanabileceği anlaşılmıştır.  

Sonuç olarak; yatırımcılar, parametrik regresyon modelleri ile tahmin edilen piyasa risklerini 

dikkate alarak hisse senetlerine yapacakları yatırımlarda söz konusu piyasa riski katsayılarının 

eğilimli ve tutarsız tahminler olması nedeniyle kendileri için olumsuz durumlarla 

karşılaşabileceklerdir. Alternatif olarak parametrik olmayan yöntemlerle hesaplanan piyasa 

risklerinin tutarlı tahminler olmasından hareketle yatırımcılar piyasa içerisinde pozisyonlarını 

daha rasyonel biçimde alabileceklerdir. (Bankacılar Dergisi-Yrd. Doç. Dr. Kutluk Kağan 

Sümer-Aycan Hepsağ) 
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ÖZET: İşsizlik oranı ekonomiler için önemli bir makroekonomik göstergedir. Bu 

makroekonomik göstergelerin kısa dönemde uzun dönem ortalama değerine dönememesi 

histeri kavramını ifade eder. İşsizlik histerisi hipotezi ile işsizlik serisinin durağanlığı yani birim 

kök içerip içermediğini sınanmaktadır. Histerinin varlığını test etmenin yolu işsizlik serisine 

birim kök testi uygulamaktır. Bu çalışmada 1923-2014 döneminde Türkiye için işsizlik 

histerisinin geçerli olup olmadığı Cristopoulos ve Leon-Ledesma(2010)  Fourier birim kök testi 

kullanılarak sınanmaktadır. 

ANATAR KELIMELER: FOURIER, ADF, BİRİM KÖK TESTİ, İŞSİZLİK, HİSTERİ 

 

1. Giriş  

İşsizlik histerisi ile ilgili çalışmalardan ilki 1980’li yılların sonunda Keynesyenler tarafından 

histeri hipotezi olarak ortaya atılmıştır. Histeri kelime anlamı ile duygu bozukluğu olarak ifade 

edilirken ekonomide ise düzendeki bozulma olarak ifade edilir.  Kısa dönemde meydana gelen 

şokların uzun dönem dengesini bozması ve şoklar geçse de dengenin uzun dönemde yeniden 

sağlanamaması durumu işsizlik histerisi olarak adlandırılmaktadır. 

Ekonomiler için işsizlik histerisi makro düzeyde bir problem arz etmektedir. Politika yapıcıların 

işsizlik sorununu azaltmak için önlem almaları gerekmektedir. Bu yüzden işsizlik üzerine 

araştırmalar yapılmıştır. 

Friedman ve Phelps tarafından işsizlik oranının hiçbir zaman sıfırlanmayacağı olgusu ortaya 

çıkarılmıştır. Emek piyasasında arz talep dengesi tam olarak sağlanmış olsa bile yine de işsiz 

kalanlar olacaktır. İşsizlik oranı kısa dönemde değişse bile uzun dönemde belli bir ortalamaya 

dönmesi durumu doğal işsizlik oranı olarak adlandırılır. 

 Blanchard ve Summer (1986), doğal işsizlik oranının zıddını savunan işsizlik histerisi 

kavramını ortaya atmıştır. İşsizlik histerisi, işsizlik oranlarının konjonktürel değişimlerden 

kalıcı olarak etkilendiğini söylemektedir. İşsizlik histerisinin geçerli olduğu durumlarda iş gücü 

oranında yaşanılan bir şok kalıcı olur ve başlangıçtaki denge seviyesine geri dönmez 

(Christopoulos, Leon-Ledesma, 2007). 

İşsizlik histerisi teorisini test etmenin ekonometrik yolu serilerin durağanlığını test etmekten 

geçmektedir. Eğer belli şoklardan sonra işsizlik oranı uzun dönemde doğal oranına dönüyorsa 

serinin ortalamasının değişmediğini yani serinin durağan olduğunu söyleyebiliriz. Ancak seri 

durağan değilse serilerin ortalaması ve varyansı zamanla değişir. İşsizlik histerisi hipotezine 

göre meydana gelen şoklar işsizlik oranının denge seviyesindeki ortalamasında bir değişim 

meydana getirir. Buda serinin durağan olmadığı sonucunu verir. Eğer seride birim kök varsa 

yani seri durağan değilse bu durumda işsizlik histerisi hipotezi geçerlidir. 

2.Literatür 

                                                                 
14 Sorumlu Yazar 
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Literatürde işsizlik serisinin izlediği süreç ile ilgili 3 farklı görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden 

biri Friedman (1968) ve Phelps (1968) tarafından ileri sürülen, uzun dönemde işsizlik 

oranlarının doğal oranına ulaşacağını belirten doğal işsizlik oranı yaklaşımıdır. Bu görüş doğal 

oran hipotezi olarak bilinmektedir.  Diğer bir yaklaşım ise histeri hipotezi olarak bilinmektedir. 

Blanchard ve Summers (1986) tarafından literatüre kazandırılan histeri hipotezi, işsizlik 

oranının bütünleşik bir süreç olduğunu ve konjonktürel değişimlerden kalıcı olarak 

etkileneceğini ifade eder (Christopoulos ve León-Ledesma, 2007).  Üçüncü bir yaklaşım ise 

yapısal kırılmalar altında işsizlik serisinin durağan olduğunu söyleyen yapısalcı yaklaşımdır.  

Literatürde işsizliğin izlediği süreçle ilgili pek çok çalışma vardır. Burada bu süreçlerden 

işsizlik histerisi hipotezini sınayan çalışmalara yer verilecektir. İşsizlik histerisi hipotezini 

sınayan ilk çalışma Blanchard ve Summers (1986) tarafından yapılan çalışmadır. Bu çalışmada 

1953-1984 yılları boyunca ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya ülkeleri için DF ve ADF 

birim kök testleri kullanılarak işsizlik histerisi hipotezinin geçerli olup olmadığı sınanmıştır. 

ABD hariç bütün ülkeler için işsizlik histerisi hipotezinin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. 

Jaeger ve Par- kinson (1990) çalışmalarında 1954-1989 döneminde gözlenmeyen bileşenler 

yöntemini kullanarak ABD’de işsizlikte histeri etkisinin geçerli olmadığı, Almanya’da ise 

geçerli olduğunu tespit etmişlerdir. Neudorfer vd. (1990) Avusturalya’da işsizlikte histeri 

etkisinin geçerli olup olmadığını test etmek için, 1966-1986 döneminde genel işsizlik oranları 

için birim kök testi ve ücret-fiyat modelini kullanarak histeri etkisinin geçerli olduğuna 

ulaşmışlardır. Lee(2010) ise doğrusal olmayan panel birim kök testini kullanarak 23 OECD 

ülkesinde işsizlikte histeri etkisi olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Chang ve Lee (2011) ise yine 

doğrusal olmayan birim kök testlerini kullanarak 1992-2008 döneminde İtalya, Almanya ve 

Fransa’da işsizlikte histeri etkisi olduğu sonucuna varmışlardır. 

İşsizlik histerisi hipotezi ile ilgili Türkiye’deki ilk çalışma Küçükkale (2001)’ye aittir. 

Küçükkale bu çalışmasında 1950-1995 yıllarındaki verileri kullanarak Kalman Filtre tekniği ile 

zamanla değişen regresyonların etkin bir şekilde hesaplanmasını yapmıştır. Daha sonraki 

çalışmada ise Pazarlıoğlu ve Çevik (2005), Ratchet etkisini analiz etmişlerdir. Pazarlıoğlu ve 

Çevik(2005) çalışmalarında 1988-2004 dönemleri için işsizlik oranında histeri etkisi olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. Pazarlıoğlu ve Çevik (2007) sonraki çalışmalarında ise bu 1923-2006 

dönemleri için Türkiye’de yaptığı çalışmalarda histerinin var olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Diğer bir çalışma Barışık ve Çevik (2008) tarafından yapılmıştır. 1923-2006 dönemleri için 

standart birim kök testleri ve yapısal kırılma testlerini kullanarak Türkiye’nin işsizlik oranında 

histeri etkisinin olduğu sonucuna varmışlardır. Yılancı (2009), 1923-2007 döneminde yapısal 

kırılmaları dikkate alan birim kök testlerini kullanarak zaman içinde oluşan şokların işsizliğin 

doğal oranında değişmelere yol açtığı sonucuna varmıştır.  Güloğlu ve İspir (2011), 1988-2010 

dönemi Türkiye için STAR modelini kullanarak geçici şokların işsizlik oranındaki etkisinin 

uzun süre devam ettiği ancak kalıcı olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Koçyiğit, Bayat ve 

Tüfekçi (2011), 1923-2010 döneminde yumuşak geçişli otoregresif modelleri, birim kök testleri 

ve doğrusal olmayan etki-tepki fonksiyonlarını kullanarak işsizliğin doğal oranında iktisadi 

dalgalanmaların etkili olduğunu tespit etmişlerdir.Güloğlu ve İspir(2011) hariç, Türkiye’deki 

çalışmaların çoğunda Türkiye’deki işsizlik oranında histeri etkisi olduğuna karar verilmiştir. 

Dünya literatüründeki çalışmalar işgücü piyasalarının genelinde histeri etkisini araştırırken, 

Türkiye’deki çalışmalar daha çok işsizlik histerisi üzerine yoğunlaşmıştır. 

3. Veri ve Ekonometrik Metodoloji 

3.1.Veri  

Veri seti olarak Türkiye ‘nin 1923-2014 yıllarına ait işsizlik verileri kullanılmıştır. Analizde 

kullanılan yıllık işsizlik oranları verileri Bulutay (1995) ve TÜİK’ ten alınmıştır.  

Türkiye’nin 1923-2014 yıllarına ait verileri kullanılarak işsizlik histerisini sınamak için 

Cristopoulos ve Leon-Ledesma(2010)  birim kök testi kullanılmaktadır.  

3.2.Ekonometrik Metodoloji  
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Christopoulos ve Leon-Ledesma (2010) geliştirdikleri birim kök testinde yapısal kırılmalar ve 

doğrusal olmayan düzeltmeleri birlikte model yapısına dâhil etmişlerdir. Yapısal kırılmalar, 

Fourier fonksiyonuyla; doğrusal olmayan yapı ise ESTAR yapısı kullanılarak dikkate 

alınmıştır. 

Bu test için veri yaratma süreci şu şekildedir: 

𝑦𝑡 = 𝛿0 + 𝛿1 sin (
2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) + 𝛿2 cos (

2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) + 𝜈𝑡                    

(1) 

Burada 𝑘 Fourier fonksiyonunun frekans sayısını, t zaman terimini ve T örneklem boyutunu 

göstermektedir.     

Temel hipotez: 

𝐻0: 𝜈𝑡 = 𝜇𝑡, 𝜇𝑡 = 𝜇𝑡−1 + ℎ𝑡  ,  
şeklindedir. ℎ𝑡 sıfır ortalamalı durağan bir süreçtir.  

Testin aşamaları şu şekildedir:  

1. adım:  (1) nolu model için uygun olan k frekans sayısı belirlenir. 1 den 5 e kadar değerler 

verilerek (1) nolu modelin kalıntı kareler toplamını minimum yapan değer optimal k değeri 

olarak belirlenir. Ardından (1) nolu modelin OLS kalıntılarına birim kök testi uygulanır.  

𝑣𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝛿0 + 𝛿1 sin (
2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) + 𝛿2 cos (

2𝜋𝑘𝑡

𝑇
)  

2. adım: kalıntıların birim kök testi için aşağıdaki üç ayrı doğrusal ve doğrusal olmayan 

modeller önerilmiştir. 

Δ𝜈𝑡 = 𝛼1𝜈𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑗Δ𝜈𝑡−𝑗
𝑝
𝑗=1 + 𝑢𝑡                 (2) 

Δ𝜈𝑡 = 𝜌𝜈𝑡−1(1 − exp(−𝜃Δ𝜈𝑡−𝑖
2 )) + ∑ 𝛼𝑗Δ𝜈𝑡−𝑗

𝑝
𝑗=1 + 𝑢𝑡 ,         i=1,2,…L,             

(3) 

Δ𝜈𝑡 = 𝜆1𝜈𝑡−1
3 + ∑ 𝛽𝑗Δ𝜈𝑡−𝑗

𝑝
𝑗=1 + 𝑢𝑡 ,                 (4) 

3. adım: Eğer ikinci adımdaki temel hipotez kabul edilmezse (1) nolu model için temel hipotez 

𝐻0: 𝛿1 = 𝛿2 = 0 ,𝐻1: 𝛿1 = 𝛿2 ≠ 0 şeklindeki alternatif hipoteze karşı sınanır. Sınamada F testi 

istatistiği olan 𝐹𝜇(�̃�) kullanılır. Eğer temel hipotez kabul edilemezse serinin kırılmalı 

deterministik bir fonksiyon etrafında durağan olduğu söylenir.  Bu test için kritik değerler 

Becker vd. (2006) tarafından tablolaştırılmıştır. 

4. Amprik Analiz  
Tablo 1' de Christopoulos ve Leon-Ledesma Fourier Birim Kök Testi sonuçları verilmiştir. 

Frekans değeri k=1 olarak bulunmuştur. Tablo 1 'de ADF test istatistiği sabit içeren model için 

(-2,39 ); sabit ve trend içeren model için (-2,4717) bulunmuştur. Bulunan bu değerler bütün 

anlamlılık düzeyleri için kritik değerlerden küçüktür. Yani seri birim köklüdür. 

Tablo 1: Christopoulos ve Leon-Ledesma Fourier Birim Kök Testi 

  

Augmented 

Dickey-Fuller 

t-istatistiği 

%1 Düzeyinde %5 Düzeyinde %10 Düzeyinde 

Sabitte -2.3930 -3,5133 -2,8976 -2,5861 

Sabit ve trend -2,4717 -4,0753 -3,4662 -3,1597 

 

5. Sonuç  

İşsizlik verisi, Christopoulos ve Leon-Ledesma Fourier Birim Kök Testi kullanılarak 

sınanmıştır. Christopoulos ve Leon-Ledesma Fourier Birim Kök test sonuçlarında hem sabitli 

modelde hem de sabitli ve trendli modelde bütün anlamlılık düzeyleri için Türkiye işsizlik serisi 

birim köklü çıkmıştır. Bu durum Türkiye için işsizlik histerisi hipotezinin geçerliliğini gösterir. 

Yani serinin durağan dışı olması nedeniyle bu durum işsizlikle ilgili enflasyon oranına, üretime 

ve diğer makroekonomik değişkenlere etki edecektir. Şokun bu kalıcı etkisine bağlı olarak 
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emek piyasasına yönelik istihdam ve makro ekonomik istikrar politikaları işsizlik serileri 

üzerinde uzun süreli etkilere sahip olacaktır. 
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İHRACAT ÜZERİNDEKİ DÖVİZ KREDİ ETKİSİNE YÖNELİK EKONOMETRİK 

ANALİZİ 

 

Bekir Furkan SARGI 

bekir.sargi@ogr.sakarya.edu.tr 

 

 

Özet 

Dünyada gelişmiş ülkeler genellikle tüketimden çok üretim pozisyonunda olup ihracatları ithal 

ürün elde etme durumlarına göre daha fazladır. Ülkemizin bu gelişmiş ülkeler arasında yer 

alabilmesi için öncelikle üretimi hedef almalı ve ihracata yoğunlaşmalı bu durumda ihracata 

kolaylık olarak döviz kredilerinin ne kadar etkili kullanıldığı saptanmalıdır. Bu çalışmada 

ülkemizdeki ihracata teşvik amaçlı olarak kullanılan döviz kredilerinin ihracatta ne derecede 

etkili olduğunu uzun dönemdeki durumlarını ve aralarında nedensellik ilişkisinin olup 

olmadığını sınamaktır. Ocak 2009 ile Ocak 2017 yılları arasında aylık veriler kullanılmıştır. Bu 

analizde kullanılan paket programı Eviews 8,1 ve metotlar Birim Kök (ADF) testi, Engle 

Granger (Eş bütünleşme) testi, FMOLS, Granger Nedensellik testleri kullanılmıştır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre serilerin birinci durağan seviyelerinde durağanlaştığını, 

eş bütünleşme testi sonucu ile uzun dönemde beraber hareket edebildikleri bu nedenle uzun 

dönemli ilişki katsayılarının tahmini için FMOLS analizi uygulanmıştır. Nedensellik 

sonuçlarına göre ise değişkenler arasında çift yönlü ilişki elde edilmiştir.  
Anahtar kelimeler: ihracat, döviz kredisi  

 

GİRİŞ 

Bütün ülkelerin hedefi, ülke refahını en üst seviyelere çıkarmaktır. Bu doğrultuda araştırmalar 

yapıldığında refah düzeyi yüksek gelişmiş ülkeler statüsünde yer alanlar tüketici olarak değil 

üretici durumundadır. Üretici durumundaki ülkelerin ihracat ve ithalat durumları göz önünde 

bulundurulursa bu ülkelerin ihracatları üst düzeylere çıkmış olmaları ülkelerinde ihracata ve 

üretmeye yönelik ciddi çalışmaların sonucu olduğunu görebiliriz. Türkiye olarak bu gelişmiş 

ülkeler arasında yer alabilmek için üretim grubundaki malları uluslararası piyasaya sunabilmek, 

üreticilerin ihracata olan eksikliklerini gidermek onlara teşvik vermek gerekmektedir. Döviz 

kredileri bu konuda üreticilere yardımcı bir konumda yer almaktadır. Döviz kredisinin tanımını 

yapacak olursak: 

Döviz Kredisi, ihracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde 

bulunan firmalara, ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi koşulu ile kullandırılan 

bir kredi türüdür. Bu konuda daha önce yapılan araştırmaya göre Eximbank ihracata teşvik 

kredileri, Ülkelerin ihracatlarını artırmak amacıyla kurulmuş olan Eximbank, KOBİ’lerin 

ihracat yapabilmesi için başta gelen sorunlarından biri olan finansman sorununu çözmek için 

krediler vermektedir. Eximbank tarafından verilen bu kredilerin ne ölçüde kullanıldığını tespit 

etmek amacıyla Malatya ilinde bir anket çalışması yapılmıştır. Bu anket çalışmasına göre, 

ihracat yapan KOBİ’lerin büyük çoğunluğu Eximbank kredileri hakkında yeterince bilgi sahibi 

değildir (Güneş ve Uğur, 2007). 

İhracat teşvikleri sınai katma değeri yüksek olan mamulleri üreten işletmelerin ihracatlarının 

arttırılması amacıyla verilen teşviklerdir. Hedeflenen sanayinin desteklenmesi asıl amaç ise 

ekonomik ve toplumsal kalkınmadır (Mollaşahinoğlu,1999). 

Ekonomik ve toplumsal kalkınmaya hedeflenmiş bir teşvik olarak döviz kredilerinin ülkemiz 

adına daha geniş bir yelpazeye hakim olabilmesi için üreticimize ihracatın ülke ekonomisindeki 

yerini ve bu teşvik kredilerinin artı ve eksileri net bir şekilde açıklanmalı, özellikle kriz 

mailto:bekir.sargi@ogr.sakarya.edu.tr
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dönemlerinde dövizin ülkemizde bulunmasının krizin etkilerini hafifleteceği bilinmelidir. 

Rekabette olduğumuz ve gelişmekte olan ülkeler arasında önemli bir konuma sahip 

olduğumuzu bilinmeli ve gelişmişliğimizi en yüksek mertebelere çıkarabilmek için üretim ve 

ihracata önem vermeliyiz.  

İhracat için etkin bir şekilde üretim yapan işletmeler, ekonomideki diğer işletmeleri de bu yolda 

üretim yapmaya zorlayarak rekabetin artmasını ve verimliliğin yükselmesini sağlar (Kemer, 

2003).Ayrıca ihracatın artması, ihracat yapan sektörün üretiminde kullanılan faktörlere olan 

talebi artırarak faktör gelirlerinin artmasını sağlar. 

 

Ülkemizde toplam ihracat aşağıdaki grafikte sunulmuştur: 

Grafik 1: Toplam İhracat  

 
 İhracatın arttırılması bütün dünya ülkelerinin temel hedeflerinden biri olduğundan bu alanda 

yaşanan yoğun rekabet her geçen yıl daha da zorlaşmakta ve ihracata getirilen teşvik ve 

destekleme sistemleri ile rekabet bir anlamda ülkeler arası rekabete dönüşmektedir (Delice, 

2001). 

Ülkeler arasında ihracattaki rekabetten dolayı yapılacak olan yatırımların ülke içinde kalması 

ve yatırımcıların desteklenmesi gerekmektedir. Bu artan rekabetten dolayı yatırımcıya olan 

teşvik ve özendirici projeler başka bir ülke tarafından daha elverişli koşullar ile sağlanması 

durumunda ülkenin hem yatırımcıdan sağlayacağı yerli sermayesi azalacak hem de yapılacak 

olan ihracatta gelir kaybına neden olabilecektir. Bu durumda ülkenin müteşebbislerini çekerek 

yerli sermaye olarak kalmasını sağlayıcı etkili teşviklerin artırılmasıyla birlikte yeni ihracat arz 

eden üreticiler piyasaya girecektir. 

Teşvik tedbirlerinin uygulanmasının ülkenin Gayri Safi Milli Hâsıla ve ihracatının artmasında 

önemli katkıları bulunmaktadır. Gelişen ülkeler içinden seçilen 11 farklı ülkede 1960-1973 

döneminde, özellikle yoğun ve kapsamlı ihracat teşviklerinin ve tutundurma politikalarının 

uygulandığı 1966-1973 yılları arasında ihracat performansı üzerinde olumlu sonuçların alındığı 

ortaya çıkmıştır (Oktav ve Kavas, 1992). 

Gelişmekte olan ülkeler ihtiyaç duyduğu dövizi ihracatı artırma, ithalatı azaltma ya da turizm 

gelirlerini artırma gibi yollarla sağlayabilirler. Bu amaçla, özellikle ihracatın artırılması 

ekonomik kalkınma sürecinde olan her ülkenin önemli ve başlıca amacı olduğundan, bu tür 
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faaliyetlerin teşvik edilmesi de ülke ekonomilerinde önemli bir politika niteliğindedir(Ersungur 

ve Yalman, 2009) . 

Döviz Kredileri kullanımı aşağıdaki grafik ile sunulmuştur; 

Grafik 2: Döviz Kredileri 

 
 

İhracat yapan işletmeleri desteklemede kullanılan başlıca yollardan bir tanesi de ihracat 

teşvikleridir. Ana hatlarıyla ihracatın teşviki, ihracatçının ihraç edeceği malın üretim 

öncesinden başlanarak üretim, pazarlama ve nihai tüketiciye ulaşma süreçlerinde çeşitli 

yöntemlerle özendirilmesidir. Yapısı ve boyutu ülkeden ülkeye değişmekle birlikte genel olarak 

ihracat teşvikleri mali ve parasal teşvikler, ihracatçıların mevcut durumlarını iyileştirmeye 

yönelik düzenlemeler ve diğer teşvikler (tercihli kredi kullanımı, işletme sermayesi ve döviz 

sağlanması vb gibi) başlıklar altında toplanabilir. 

Türkiye’de ihracatın artırılmasının önündeki engellerden biri olan finansman yetersizliği çözüm 

olarak, devlet tarafından kullanılan teşvik araçlarından bir tanesi de Eximbank kredileridir 

(Güneş ve Uğur, 2007). 

Ekonometrik Analizde uygulanan yöntemler ve sonuçları; 

Birim Kök Testi 

Birim kök testi, serilerin durağan olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla yapılan bir 

uygulamadır. 

ADF regresyonu aşağıdaki gibi formüle edilebilir.  

 

Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) 

 

                                              P 

ΔYt = α0 + α1 Yt-1 + Σ γj Δ Yt-j + εt  

                                             J=1 

 

Toplam ihracat ve Döviz kredilerinin Birim Kök Testi; 

 

 

Tablo 1: Birim Kök Testi Sonuçları 

 

DEĞİŞKEN 

 ADF TESTİ KRİK DEĞER 

 TEST 

İSTATİSTİĞİ 

   %1   %5  %10 Olasılık 

Değeri 
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DÖVİZ KREDİLERİ -1.887 -3.499 -2.891 -2.583 0.3370 

ΔDÖVİZ KREDİLERİ -4.550 -3.501 -2.892 -2.583 0.0003 

 

Döviz kredileri verileri birim kök testine tabi tutulduğu durumda durağan olmadığını ADF test 

istatistiği test sonucu -1.887 değerinin kritik değerlerden mutlak olarak küçüktür. Durağan hale 

getirebilmek için 1.mertebeden farkı alındığı durumda elde edilen sonuca göre döviz kredileri 

1.mertebeden durağan duruma gelmiştir. ADF test istatistik değeri -4.550 kritik değerlerden 

mutlak olarak büyük ve prob değeri 0,0003 olarak gerekli kıstasları karşılamaktadır. Bu durumu 

göre;  

Tablo 1’deki sonuçlara bakıldığında serinin düzey değerinde durağan olmadığını, birinci farkta 

durağan hale geldiğini yani I(1) olduğu görülmektedir 

 

Tablo 2: ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

 

DEĞİŞKEN 

 ADF TESTİ KRİK DEĞER 

 TEST 

İSTATİSTİĞİ 

%1   %5  %10 Olasılık 

Değeri 

TOPLAM İHRACAT -2.613 -3.503 -2.893 -2.583 0.0039 

ΔTOPLAM İHRACAT -7.777 -3.503 -2.893 -2.583 0.0000 

 

Tablo 2’deki sonuçlara bakıldığında serinin düzey değerinde durağan olmadığı, birinci farkı 

alındığında durağan hale geldiği yani I (1) olduğu görülmektedir. 

 

Eşbütünleşme Testleri 

 

Durağan olmayan iki ya da daha fazla seri arasındaki uzun dönem ilişki koentegrasyon testi ile 

analiz edilmektedir. Her serinin birim-kök testleri yoluyla rassal bir trende sahip oldukları ve 

bu seriler durağan değilse farkları alınarak aynı seviyede durağan hale getirildikten sonra uzun 

dönemli ilişki Engle-Granger (1987) ve Johansen ve Juselius (1990) koentegrasyon testi 

uygulanarak incelenebilir. 

 

 

Engle-Granger nedensellik testi formüle edilirse; 

            

                         n 

Yt1 = β0 + Σ βj Ytj + εt  

                  J=2 

 

 

Tablo 3; Engle-Granger Eşbütünleşme Testi Sonuçları  

 

H0:Değişkenler arasında nedensellik ilişkisi yoktur. 

H1:Değişkenler arasında nedensellik ilişkisi vardır. 

 

Bağımlı Değişken Katsayılar Olasılık 

Değerleri 

Toplam İhracat -19.38901 0.0095 
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Döviz Kredileri -6.832991 0.0032 

 

Bağımlı değişken Toplam ihracat olduğunda olasılık değeri %1’den küçük olduğunda H0 

hipotezi reddedilir ve seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğuna karar verilir. 

Bağımlı değişken Döviz Kredileri olduğunda ise olasılık değeri %1’den küçük elde edilir, H0 

reddedilir yani eşbütünleşme ilişkisinin var olduğunu söyleyebilir. 

FMOLS ile Eşbütünleşme Katsayılarının Tahmin Edilmesi 

FMOLS yöntemi, standart EKK tahmincisindeki otokorelasyon, değişen varyans gibi 

sorunlardan sapmaları, sabit terim, hata terimi ve bağımsız değişkenlerin farkları arasındaki 

olası korelasyonun varlığını hesaba katarak düzeltmektedir. 

Tablo 4; FMOLS ile Eşbütünleşme katsayılarının tahmin sonucu 

Değişkenler Katsayılar Olasılık Değerleri 

Döviz Kredileri 0.029953 0.0000 

C 8.55E+08 0.0000 

 

Toplam ihracat = 0,029952981672*Döviz Kredisi + 854830258.111 

Bu sonuca göre yapılabilecek yorumlar şunlardır; 

Döviz kredisindeki bir birimlik artış, toplam ihracatta ortalama 0,029953’lük bir artışa neden 

olur. 

Döviz kredisi sıfır olduğunda toplam ihracat ortalama 854830258.111 olur. 

Döviz kredileri toplam ihracat üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir. 

Granger Nedensellik testi 

İki zaman serisi arasındaki nedensellik Granger (1986) katkılarıyla geliştirilmiştir. Bu test 

değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin olup-olmadığını, eğer varsa ilişkinin yönünü, 

hangisinin neden hangisinin sonuç olduğunu belirlemek amacıyla kullanılan yöntemdir. Bu 

testin yapılabilmesi için serilerin durağan olması gerekmektedir. Granger nedensellik testi 

aşağıdaki iki regresyon denkleminin tahminini gerektirmektedir. 

   

 
İhracat ile döviz kredisi arasındaki Ocak-2009 Ocak-2017 verilerini alarak GRANGER 

nedensellik testi uygulanmadan uygun gecikme değeri elde edilmedir;     

Tablo 5; Optimum Gecikme 

                                                    AKAİKE (AIC) 

0 80.76319 

1 80.48716 

2 80.40119 
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Akaike 

Bilgi 

Kriteri 

(Akaike Information Criteria; AIC), modelin kalıntı kareler toplamı üzerinde örnek büyüklüğü 

ve değişken sayısını dikkate alarak bir düzenleme yaparak elde edilen değer sayesinde farklı 

modeller arasında en uygununu seçmeye yarayan bir kriterdir. 

Akaike de en uygun gecikme olarak üçüncü gecikme alınmıştır. 

 

 

Tablo 6; Granger Nedensellik Testi Sonuçları. 

 F 

İstatistiği 

Olasılık 

Değeri 

                      Karar 

Döviz Kredileri=>Toplam 

İhracat 

0.496 0.0054 Döviz kredilerinden toplam 

ihracatta doğru bir 

nedensellik ilişkisi vardır. 

Toplam İhracat=>Döviz 

Kredileri 

2.347 0.0002 Toplam ihracattan döviz 

kredilerine doğru bir 

nedensellik ilişkisi vardır. 

 

Elde edilen olasılık değerlerine göre %1 anlamlılık düzeyinde bakıldığı zaman Türkiye’deki 

döviz kredileri ile toplam ihracat arasında nedensellik ilişkisine ve toplam ihracattan döviz 

kredilerine doğru bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu sonuca göre döviz kredilerindeki 

ve toplam ihracattaki herhangi bir değişimin ile birbirilerine etkisinin olacağını göstermektedir. 

Döviz kredilerindeki bir artış ihracatta artışa neden olacaktır. 

 

 

SONUÇ 

 

İhracat bir malın yabancı ülkelere döviz karşılığı yapılan satışıdır. İhracatın tanımı içine de 

yerleşmiş olan döviz, ihracat yoluyla elde edilebildiği için üreticilerin ihracata teşvik olarak 

kullanabilecekleri döviz kredilerinin üretici firmalara tanıtılarak ihracat düzeyini artırabilir ve 

bu şekilde ülke gelişiminde pozitif etki sağlanabilir. 

Ülke içindeki pazar kıtlığından gelişmesini sürdüremeyen üreticilerin başlıca yolu ihracat 

yapmaktır. Üreticilerin ihracat yaparken karşılaştıkları en önemli sorunlarından biri de 

finansman sıkıntısıdır. Bu sıkıntıyı rahatlatıcı olarak döviz kazandırıcı krediler mevcut ve bu 

kredilere başvurulabilecek seçeneklerde vardır. Bunlardan örnek olarak Eximbank, Katılım 

bankaları ve özel bankalarda mevcuttur.  

İhracat üzerindeki döviz kredileri etkisini ekonometrik analiz ile incelediğimiz takdirde ihracat 

ile döviz kredilerinin uzun dönemde beraber hareket edebileceklerini, döviz kredilerinin ihracat 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ve döviz kredilerinden ihracata, toplam ihracattan 

döviz kredilerine doğru bir nedensellik ilişkisinin varlığı elde edilmiştir. Doğru bir politika 

izlenerek ihracata olan teşviklerin artırılması durumunda ülkeye döviz girdisi artış gösterecek 

ve ihracatta önemli bir seviyede gelişim gözlenebilecektir. Birçok çalışmada desteklenen ortak 

görüşe göre, ihracat kalkınmayı desteklemektedir. Yapılan çalışmada da ihracat teşviklerinin 

ihracat hacminin artmasına destek olduğu sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla ihracata yönelik 

uygulanan teşvikler, kalkınmada olumlu etki yapmaktadır. 

 

3 80.39596* 

4 80.44518 

http://ekoter.org/terimler/akaike-information-criteria/
http://ekoter.org/terimler/aic/


 
                                                                                                                                                                                                           

61 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

KAYNAKÇA 

 BÜYÜKAKIN, F. & ÖZYILMAZ, S. İhracatı Teşvik Politikalarının Etkinliği: Afyonkarahisar 

Örneği. 

DELİCE, Güven (2001); KOBİ'lerin İhracata Yönlendirilmesinde Finansman Destekleri: Türk 

Eximbank Kredileri Üzerine Bir Uygulama, I. Orta Anadolu Kongresi – KOBİ’lerin Finansman 

ve Pazarlama Sorunları, KOSGEB – Erciyes Üniversitesi. İle ilgili aramalar 

 

Ersungur, Ş. M. & Yalman, İ. N. (2009). Bölgesel kalkınmada ihracat teşviklerinin etkinliği: 

Sivas ilinde bir uygulama. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10(1), 81-98. 

GÜNEŞ, R. & UĞUR, A. G. A. (2007). Kobilerin İhracat Finansmanında Eximbank Kredileri: 

Malatya İlinde Bir Araştırma Eximbank Credıts For Export Fınancıng Of Smes: A Research In 

Malatya 

KEMER, Osman Barbaros (2003), İhracat Teşvikleri, Alfa Yayınları, İstanbul. 

Mete OKTAV ve Alican KAVAS, ihracatın Geliştirilmesi ve Ortak Pazarlama Grupları, TOBB 

Yayınları No:229, Ankara, 1992, s.62. 

Özdemir, K. (2004). Yükleme Öncesi İhracat Finansmanında Doğrudan Erişimin İhracat 

Üzerine Etkisi. 

Yavuz MOLLAŞAHiNOĞLU, ihracat Teşvikleri, Dış Ticaret Dergisi, Ankara, Nisan 1999, 

s.45. 

İhracat ve Döviz Kredisi verilerinin temini,   http://evds.tcmb.gov.tr/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://evds.tcmb.gov.tr/


 
                                                                                                                                                                                                           

62 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

 

 

DOĞALGAZ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ 

ÖRNEĞİ 

 

 

İlknur KARAASLAN* 

 

Özet 

Enerji, ülke ekonomilerinde en önemli unsurdur. Öyle ki devletler ve uluslararası kuruluslar 

kendi enerji kaynaklarını (petrol, dogalgaz, kömür vd.) elde etmek için sürekli rekabet 

halindedirler. Günümüz modern toplumun ve sanayilesmenin altyapısı için vazgeçilmez bir 

unsur olan enerji, ulusal ve uluslararası ilişkilerde oldukça önemli bir yer tutar.  Kaynakların 

tükenebilir olması ve dışa bağımlılık etkilerinin yanı sıra çevresel etkiler nedeniyle günümüzde 

ülkeler için güvenli, yeterli,  ucuz aynı zamanda temiz enerji üretmek, ekonomik ve sosyal 

hayatın temel problemleri arasında yerini almaktadır. Bu yüzdendir ki varolan enerji çeşitliliği 

içerisinde maliyeti ve çevreye olan zararları bakımından doğalgaz en çok aranan enerji 

kaynaklarının başında gelmektedir. Sanayisi, ekonomisi ve nüfusu ile hızla büyümekte olan 

ülkemizde paralel olarak enerji ihtiyacı sürekli artmaktadır. Bu nedenle, üretilen enerjinin 

yüksek verimle kullanılması, mevcut enerji kaynaklarının yanı sıra alternatif ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarına ait potansiyelin degerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Nitekim enerji maliyetlerinin çok arttığı bir ortamda, rekabet gücünün kaybedilmesi yerli 

sermayenin ve yerli malların dışlanmasını beraberinde getirerek ulusal gelirin düşmesi ile 

sonuçlanacaktır. Bu çalışmanın amacı, OECD ülkeleri için 1990-2015 dönemleri arasında yıllık 

verilerle, doğalgaz tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi yapısal kırılmalı modeller 

aracılığı ile incelemektir. Bunun için öncelikli olarak Zivot-Andrews (Z-A) yapısal kırılmalı 

birim kök testi uygulanmış olup, serilerin birinci farkında I(1) durağan oldukları tespit 

edilmiştir. Seriler arasında en az bir nedensellik ilişkisinin olabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Doğalgaz Tüketimi, Reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Yapısal Kırılma, 

Birim Kök 
15 

 

 

GİRİŞ  

Enerji kaynaklarının sınırlı olması ve bilinçsiz tüketimi, çevreye olan etkileri günümüzde asıl  

sorunlar arasındadır. Kömür, petrol, doğalgaz gibi tükenebilir doğal kaynakların dünya 

üzerinde ve atmosferde yol açtığı zararlar daha kullanışlı ve temiz kaynaklara yönelmesine yol 

açmıştır. Sanayi devriminden önce tarımsal faaliyetlere ağırlık veriliyorken, sanayi devrimi 

başlamasından sonra enerji kaynakları ön plana çıkmaktadır. Enerji kaynaklarının 

kullanımındaki artış toplam üretimi artırmış ve endüstrileşme sürecini hızlandırmıştır. 

Sanayileşmenin gelişmesi ile beraber artan nüfus enerji ihtiyacını artıracak ve enerjinin 

vazgeçilmez unsur olmasına neden olacaktır. Bu yüzdendir ki ülkelerin enerji kullanımı ile ilgili 

geleceği göz ardı etmeyen, sağlıklı ve kararlı politikalar üretmesi bir zorunluluk olarak 

görünmektedir.  

Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki konusunda literatürde iki görüş hakimdir. 

Bir bakış açısına göre, enerji kullanımı ekonomik büyümeyi kısıtlayıcı bir faktördür. Diğer 

bakış açısına göre ise, enerji tüketimi ekonomik büyümeyle ilişkisiz olmasıdır. Literatürde 
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“tarafsızlık hipotezi” olarak bilinen bu yaklaşıma göre, enerji maliyeti, GSYİH’nın çıktıyı 

önemli derecede etkileyemeyecek kadar küçük bir kısmını oluşturmaktadır.  

Ayrıca, enerji kullanımları ekonomik büyüme üzerinde muhtemel etkileri ülke ekonomisinin 

yapısına ve ekonomik kalkınma seviyesine bağlıdır. Ekonomi büyüdükçe, üretim yapısı sanayi 

üretiminden, enerji yoğun olmayan hizmet üretimine doğru değişim göstermektedir.16 

Çalışmamızda doğalgaz tüketimi ve ekonomik büyüme arasında yukarıda ifade edilen 

nedensellik hipotezlerinden hangisinin geçerli olduğu sorusuna cevap aranmıştır. Bunun için 

1982-2000 yılları arasında 5 OECD ülkesine ait veriler ZA birim kök ile test edilmiştir.  

1.LİTERATÜR TARAMASI  

Modern toplumdaki enerji tüketimlerindeki artışlar ve ekonomik büyümeye olan etkileri 

akademik çalışmalara konu olmaya başlamıştır. 

 Konuyla ilgili literatür taramasında Uysal ve Mucuk, Türkiye ‘nin 1960 ve 2006 yıllarına ait 

verilerle yaptıkları çalışmada enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 

eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizleriyle incelemişlerdir. Test sonucunda, 

değişkenlerin eşbütünleşik olduğunu, Granger nedensellik yönü enerji tüketiminden ekonomik 

büyümeye doğru olduğunu ve enerji tüketiminin büyümeyi olumlu etkilediğini göstermiştir.17 

Güvenek ve Alptekin,  OECD üyesi ülke ile yaptıkları çalışmalarında panel data analizini 

kullanarak ulaştıkları sonuca göre ekonomik büyüme enerji tüketimi üzerinde etkili olduğu 

sonucuna varmışlardır.18 Türkiye’de enerji harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki 

etkisini 1987-2007 yıllarını kapsayan verilerle inceleyen Tetik, ekonomik büyüme ve enerji 

harcaması arasında uzun dönemde bir ilişkisini incelediği Johansen eşbütünleşme analizi 

sonucunda aralarında uzun dönemli bir ilişkinin var olmadığını ve enerji harcamalarının ile 

GSMH arasında nedensellik olmadığı sonucuna ulaşmıştır.19  

Uzungöz ve Akçay Türkiye’ nin birincil enerji tüketimi ile GSYİH arasındaki ilişkiyi 1970-

2010 dönemleri inceledikleri  çalışma sonucunda enerji tüketimi ile büyüme arasında 

eşbütünleşme olduğunu, GSYİH’ dan enerji tüketimine doğru tek yönlü nedensellik olduğunu 

tespit etmişlerdir.20  Wolde-Rufael (2005), Toda-Yamamoto ile 1971-2001 dönemi verileri ile 

19 Afrika ülkesini kapsayan  çalışmasında gerçekleştirdiği iki değişkenli Granger nedensellik 

testinde elektrik tüketimi ile GSYİH arasında nedensellik ilişkisi aramıştır. Cezayir, Kongo 

Demokratik Cumhuriyeti, Mısır, Gana ve Fildişi Sahili için GSYİH’dan toplam enerji tüketimi 

ile doğru, Kamerun, Fas ve Nijerya için toplam enerji tüketiminden GSYİH’ya doğru, Gabon 

ve Zambiya için hem toplam enerji tüketiminden GSYİH’ya doğru hem de GSYİH’dan toplam 

enerji tüketimine doğru nedensellik sonuçlarına ulaşmıştır.21 

Ersoy, 1987-2007 dönemleri verileri ile OECD ülkeleri için birincil enerji tüketimi ile GSYİH 

arasında nedensellik ilişkisini araştırmış ve panel veri seti yöntemini kullanmıştır. Yine 

araştırma sonucunda, uzun vadede GSYİH ile enerji tüketimleri arasında nedensellik olduğu 

sonucuna varmıştır.22 

2.Data ve Metodoloji 

                                                                 
16 M.Mehrara,  “Energy consumption and economic growth: The case of oil exporting countries”, Energy Policy 35 (2007) 2939–

2945. 
17 Mucuk ve Uysal, s.114. 
18 Burcu Güvenek ve Volkan Alptekin, ‘Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri 
Analizi’,Enerji, Piyasa ve Düzenleme, Cilt:1, Sayı:2, 2010, s.190. 
19 Tetik, s.51. 
20 Meral Uzungöz ve Yaşar Akçay, ‘Türkiye’de Büyüme ve Enerji Tüketimi Arasındaki Nedensellik İlişkisi:1970-
2010’, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(2):001- 016,2012, s.1. 
21 Wolde-Rufael, Y. (2005) Energy Demand and Economic Growth: The African Experience. Journal of Policy 
Modeling 27: 891-903. 
22 Ahmet Yağmur Ersoy, ‘OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme Odaklı Enerji Tüketiminin Ekonometrik Modeli’, 
Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, 2012, s. 339. 
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Bu çalışmada 1990 – 2015 döneminde OECD ülkeleri için doğalgaz tüketimi ile GSYİH 

arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu durumu tespit edebilmek için yapısal kırılmalı bir birim kök 

testi olan Zivot-Andrews  birim kök testi kullanılmış ve serilerin birinci farkında I(1) durağan 

olup olmadıkları incelenmiştir.  

2.1.Zivot Andrews Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi  

Zivot ve Andrews (1992) testi, Perron’un (1989) dışsallık varsayımının eleştirilmesi ile ortaya 

çıkmıştır. Yaşanan petrol şokları (1973) ve Büyük Buhran (1929), Perron(1989) çalışmasında 

dışsal kırılma olarak ele alınmıştır. Yani, kırılma zamanı önsel olarak bilinmektedir. ZA(1992) 

bu varsayımdan çıkarak, veriden bağımsız bir şekilde yapısal değişmeler hakkında önceden 

bilgiye sahip olunamayacağını, veri oluşturma sürecinde belirlenmesi gerektiğini ifade 

etmişlerdir.23 

 

ZA(1992) yaklaşımında tüm modellerde, kırılmaların içsel belirlenmesinin yanı sıra 

Perron(1989) çalışmalarında  
t

D TB şeklinde ifade edilen kukla değişkenlere yer 

verilmemektedir. 

H0: 1t t tY Y     temel hipotezi altında ZA birim kök testi için aşağıdaki modeller ele alınır 

24 ve tY  serisinde dışsal bir yapısal kırılmanın bulunmadığı birim kök sürecini göstermektedir. 

Perron(1989) tarafından izlenen ADF test prosedürünü izleyerek ZA regresyon modelleri 

oluşturulmuştur: 

              Model A:   1 1

1

k

t t t i t i t

i

Y Y DU c Y      



          

              Model B:   1 2

1

k

t t t i t i t

i

Y Y DT c Y      



                               

              Model C:    1 2 1

1

k

t t t i t i t

i

Y Y DT DU c Y        



              

 

Model A düzeyde tek kırılmaya izin verirken, Model B de eğimde tek kırılmaya izin verilir. 

Model C de ise hem eğimde hem de düzeyde kırılmaya izin verilmektedir. Modelde zamanı 

1,2.....t T , BT  kırılma tarihini, /BT T   kırılma noktası vermektedir. 

  1

0DU   eğer   
B

B

t T

t T



  

  0

t TDT   eğer B

t T

t T



  

ZA birim kök testinde  değeri için, olası kırılma tarihleri, Perron testi ile aynı yöntemler 

kullanılarak belirlenmektedir ve ci değeri için t istatistiği hesaplanmaktadır.  2,...., 1t T   için 

En Küçük Kareler (EKK) yöntemiyle ardışık olarak  2T 
 sayıda kurulan regresyon modelleri 

için.25 
1tY 
 değişkeninin katsayısı  ’nın en küçük t istatistik değerini aldığı modeldeki tarih 

kırılma noktası olarak seçilir.  

                                                                 
23https://www.academia.edu/5737846/Yap%C4%B1sal_K%C4%B1r%C4%B1lma_Durumunda_Birim_K%C3%B6k
_S%C4%B1namalar%C4%B1-_Unit_Root_Test_Under_Structural_Bre 
24 V.YILANCI, "Ekonometri Semineri Ders Notları". Sakarya Üniversitesi. s.1-104, (2013). 

25 S.YAVUZ, "HATALARI ARDIŞIK BAĞIMLI (OTOKORELASYONLU) OLAN REGRESYON MODELLERİNİN TAHMİN 
EDİLMESİ", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, (2009). 
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Hesaplanmış olan kritik değerinden, t istatistiği değeri küçükse birim kökün olduğunu ifade 

eden temel hipotez kabul edilmektedir. Regresyon modellerinin sağ tarafında yer alan t iY   

terimi, hata terimlerindeki olası otokorelasyonu engellemek için eklenmiştir.  

Ayrıca hesaplanan t istatistik değeri, ZA kritik değerinden mutlak değerce küçük olduğu 

durumlarda trend fonksiyonunda olabilecek bir yapısal kırılmayla serinin trend durağan 

olduğunu gösteren alternatif hipotez reddedilir.26 

Uygulamalarda ZA testi için ilk olarak Model (C) için tahmin yapılır. DU ve DT kukla 

değişkenlerinin ait parametrelerin anlamlılığına göre uygun model seçilir. Her iki kukla 

değişkeni anlamlı bulunduğu durumlarda, Model (C), yalnızca DU değişkeni anlamlı 

olduğunda, Model (A), yalnızca DT anlamlı bulunursa, Model (B) tahmin edilir. Hangi modelin 

daha uygun olduğu konusunda kesin kararlar olmamakla beraber uygulamada genellikle Model 

(A) ve Model (C) tercih edilmektedir.27 

 

 

 

ÜLKELER MODEL A 
KIRILMA 

TARİHİ 
MODEL C 

KIRILMA 

TARİHİ 

AVUSTRALYA -3.0154 (0) 2001Q1 0.0408 (0) 2001Q4 

DANİMARKA -4.1153 (0) 1999Q1 0.0389 (0) 1995Q2 

İNGİLTERE -3.6387 (0) 2002Q2 0.0182 (0) 1997Q3 

İSRAİL -3.3745 (0) 2008Q2 0.016 (0) 1992Q1 

İSVİÇRE -3.2154 (3) 1998Q3 0.0325 (3) 1994Q3 

İZLANDA -3.6164 (0) 2000Q2 0.0332 (0) 1996Q4 

JAPONYA -3.9158 (0) 2007Q2 0.0506 (0) 2000Q4 

KANADA -4.4893 (3) 2001Q1 0.0364 (3) 2008Q3 

KORE  -4.7619 (1) 2004Q3 0.0845 (1) 1998Q3 

MEKSİKA -4.9894 (0) 2002Q2 0.0533 (0) 2002Q4 

NORVEÇ -4.7793 (0) 2002Q2 0.0489 (0) 2002Q2 

POLONYA -3.4083 (1) 2004Q3 0.0404 (1) 2004Q3 

ŞİLE CUM. -3.4773 (0) 2000Q2 0.0406 (0) 2000Q2 

TÜRKİYE -4.7775 (0) 2003Q2 0.6443 (0) 2003Q2 

YENİ 

ZELANDA 
-4.0157 (0) 2002Q4 0.0451 (0) 2002Q4 

MODEL A  %1 -3,4956   %5 -2,8900   %10  -2,5820         MODEL C  %1 -4,0505   %5 -

3,4544   %10 -3,1324          Testde parantez içindeki değer olasılık, köşeli parantez içindeki 

değer ise genelden özele t-anlamlılık yöntemiyle elde edilen uygun gecikme uzunluğunu 

göstermektedir.   

Yapısal değişimi içsel olarak belirleyen Zivot-Andrews (1992) birim kök test  sonuçları tabloda 

gösterilmiştir. Doğalgaz tüketimi verileri için öncelikle C modeli tahmin edilmiştir. ZA birim 

kök sonuçlarına  göre, Kore ve Meksika için %1, İzlanda, Kanada ve Türkiye için %5, Çek 

Cumhuriyeti, Japonya, Macaristan, Norveç ve Yeni Zelanda için %10 anlamlılık düzeyinde 

doğalgaz tüketim serilerinin yapısal kırılma olmaksızın birim köklü olduğunu söyleyen H0 

temel hipotez reddedilmektedir. Yani doğalgaz tüketim serisi durağandır ve doğalgaz tüketimi 

ile ekonomik büyüme teorisinin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. 

                                                                 
26 E.İĞDE,"Yapısal Değişiklik Altında Birim Kök Testleri ve Bazı Makro İktisadi Değişkenler Üzerine Uygulamalar" 
TC Çukurova Üniversiesi SBE EKONOMETRİ ABD,İstanbul. 

27 L. KAYA-Z.DOĞAN ve T.BİNİCİ, " Durağan Olmayan Zaman Serilerinde Alternatif Tahmin Yöntemlerinin 
Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Pamuk Fiyat Analizi", Harran Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü. 
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ZA birim kök testi uygulanırken kritik değerler, birim kök temel hipotezi için yapısal kırılma 

var olmadığı benimsenerek elde edilir. Ayrıca ZA testindeki temel hipotezin reddedilmesi, 

birim kökün reddini de gerektirmediğini ve yapısal kırılma olmadan da birim kökün 

reddedilebilir olduğu unutulmamalıdır. Test uygulamalarında sonuçlarının yorumlanması 

aşamasında bu durum göz ardı edilmemelidir.28  

Temel hipotezin reddi araştırmacıları yanlışlıkla gerçekte seriler kırılmalarla birlikte fark 

durağan iken incelenen serinin yapısal kırılmalı trend durağan olduğunu kabul etmelerine yol 

açabilir. Lee-Strazicich LM birim kök testleri, ZA testindeki bu sorunu ortadan kaldırmaktadır. 

Yapısal kırılmalar dikkate alınarak yapılan uygulamalarda birim köke sahip seriler, durağan 

özellikler gösterebilirler. Yapısal kırılmaları dikkate alan ZA test sonucuna göre, Çek 

Cumhuriyeti, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore, Macaristan, Meksika, Norveç, Türkiye ve Yeni 

Zelanda Doğalgaz tüketim serileri için yapısal kırılmanın olmadığı birim kök temel hipotezi 

reddedilmektedir. 
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TÜRKİYE’DEKİ AR-GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ 

 

 

Fatma YILDIRIM 

 

Özet 

 

Teknolojiye yapılan yatırım, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli faktörlerden 

biridir. Bu yatırımların da en büyük payını, ARGE harcamaları kapsamaktadır. Bu çalışmanın 

amacı da, AR-GE harcamalarının ekonomik büyümeye etkisini incelemektir. Araştırmada, 

Türkiye’nin 1998-2015 yıllarını kapsayan AR-GE harcamaları  ile GSYİH verileri kullanılarak,  

aralarındaki ilişki Johansen eşbütünleşme yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: AR-GE harcamaları, GSYİH, Johansen Eşbütünleşme yöntemi  

 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN R&D EXPENDITURE AND ECONOMIC 

GROWTH İN TURKEY 

 

Abstract 

 

Investment in technology is one of the most important factors showing the degree of 

development of country.The largest share of these investments is covered by ARGE 

expenditures.The purpose of this study is to analyze the impact of AR-GE spending on 

economic growth.in the study,AR-GE expenditures,GDP datas for 1998-2015 and the 

relationship between them was analyzed by Johansen cointegration method. 

Keywords; R&D, GDP , Johansen cointegration test 

 

 

 

1.GİRİŞ 

Günümüzde ülke ekonomilerinin verimlilik düzeyleri ve üretim yapıları istikrarlı bir ekonomik 

büyümeye kavuşabilmek ve refah artışı sağlayabilmek açısından büyük önem arz etmektedir. 

Bu çerçevede, dünyada araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon faaliyetlerine yönelim ivme 

kazanmakta ve ülkelerin daha az kaynakla, daha fazla katma değer yaratma çabası içerisinde 

oldukları görülmektedir. Yapılan araştırmalar inovasyonun işgücü ve toplam faktör verimliliği 

üzerinde olumlu etkide bulunduğunu ve refah düzeyinin artmasına katkı sağladığını 

göstermektedir. Ar-Ge harcamaları ise inovasyon açısından gerekli olan girdiler arasında 

değerlendirilmektedir. (Korkmaz; 2010: 3324) 

Teknolojik gelişmişlik seviyesinin arttırılması ekonomiye mikro ve makro anlamda katkılar 

sağlamaktadır. Teknolojik gelişmişlik ile firmaların rekabet güçlerinin artması ve buna bağlı 

olarak karlılık düzeylerinin yükselmesi mikro katkılara örnek olarak gösterilebilir. Diğer 

yandan teknolojik ilerlemeler dolayısıyla ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma süreçlerinin 

hızlanması ise makro etkilere örnek gösterilebilir. Özellikle gelişmiş ülkelerin Ar-Ge 

faaliyetlerine ayırdıkları bütçelerin bu ülkelerin iktisadi büyüme ve kalkınma süreçlerine büyük 

katkılar yaptığı gözlenmektedir. Literatürde Ar-Ge faaliyetleri ile büyüme arasındaki ilişkiyi 

destekleyen birçok ampirik çalışma yer almaktadır. 
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Bu dönemde, Ar-Ge alanında da önemli gelişmeler kaydedilmesine karşılık Türkiye, Ar-Ge 

harcamaları ve rekabetçilik açısından halen dünyada üst sıralarda yer alamamaktadır. Nitekim, 

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Küresel Rekabet Gücü Endeksi, Dünya Bankası İş Yapma 

Kolaylığı Endeksi ve Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi gibi önemli küresel 

endekslerde Türkiye’nin arzu edilen konumdan oldukça uzak olduğu görülmektedir. Türkiye, 

Küresel Rekabet Gücü Endeksi’nde 43. (144 ülke arasında), İş Yapma Kolaylığı’nda 71. (175 

ülke arasında), İnsani Gelişme Endeksi’nde ise 90. sırada (187 ülke arasında) bulunmaktadır. 

Dinamik bir nüfus yapısına sahip olan Türkiye’nin hedeflendiği gibi 2023 yılı itibarıyla küresel 

bazda ilk on ekonomi arasında yer alabilmesi, 25 bin USD’lik kişi başına milli gelir ve 500 

milyar USD’lik ihracat hedefine ulaşabilmesi için muhakkak surette Ar-Ge ve inovasyon 

alanlarında atılım yaparak üretim yapısında dönüşüm gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu 

çalışmada; Türkiye’deki  Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyümeye ne gibi katkılarının 

olduğuna  ilişkin çeşitli veriler kapsamında Ar-Ge faaliyetlerinin Türkiye’deki durumuna 

ilişkin bir değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır. 

 

2. AR-GE VE İNOVASYON KAVRAMLARI 

OECD tarafından Ar-Ge; sistematik bir temele dayalı olarak beşeri, toplumsal ve kültürel bilgi 

birikimini artıran yaratıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda 

kullanımı olarak tanımlanmaktadır. 

Buna göre Ar-Ge aşağıdaki üç ana faaliyeti kapsamaktadır: 

 - Temel araştırma (basic research); belirli bir uygulama veya kullanım gözetilmeyerek 

kuramsal veya deneysel çalışmalarla olguların ve gözlemlenebilir durumların altında yatan 

etkenlere ilişkin yeni bilgi edinilmesine yönelik çalışmalardır.  

- Uygulamalı araştırma (applied research); belirli bir amaca yönelik olarak yeni bilgi elde 

edilmesi için yürütülen faaliyetlerdir. 

- Deneysel geliştirme (experimental development); araştırmadan ve/veya pratik deneyimden 

edinilmiş olan bilgilerin kullanılarak yeni süreçlerin, sistemlerin ve hizmetlerin oluşturulması 

veya halen üretilmiş veya oluşturulmuş olanların iyileştirmesi amacıyla yeni materyaller, 

ürünler, araçlar üretilmesine yönelik sistemli çalışmalardır.(OECD, The Frascati Manuel, 6th 

Edition (2002)  

 İnovasyon (yenilik); sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı 

ile sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama, 

yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçler ve süreçlerin neticeleri olarak 

tanımlanmaktadır. İnovasyon süreci iki aşamadan oluşmaktadır: İlk aşama, yeni ve yaratıcı bir 

fikrin ortaya çıkmasıdır. İkinci aşama ise yaratıcı fikri hayata geçirmek, başka bir ifadeyle 

ürüne, hizmete ve sürece yansıtarak işletmeye kâr yaratmasını sağlamaktır.(4691 Sayılı 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu) 

 İnovasyon, araştırmalar sonucunda ulaşılan bir çıktıyı tanımlamaktan ziyade yaratıcı bir fikir 

veya bilginin yararlı uygulamalar şekline dönüştürülmesini sağlayan yöntemi ifade etmektedir. 

Buluş veya icat, yeni bir ürün veya yöntem için bir fikrin ilk oluşumunu içerirken, inovasyon 

günlük hayatta kullanılması için ilk kez uygulanmasıdır. Dolayısıyla, araştırma ve geliştirme 

inovasyon için gerekli olan girdilerden biridir. Araştırma altyapısı, işgücünün eğitim durumu, 

bilişim teknolojileri ve iletişim altyapısı, kurumların ve piyasaların gelişmişliği diğer girdileri 

oluşturmaktadır. Bu çerçevede inovasyon, Ar-Ge merkezlerindeki gelişmelerin ötesinde daha 

geniş ve dinamik bir kapsama sahiptir. Öte yandan, inovasyon sürecinin dinamik yapısı 

ölçülmesini de zorlaştırmaktadır. Nitekim, OECD ve Avrupa Komisyonu gibi başlıca kurum ve 

kuruluşlar inovasyona ilişkin nitelikli ve kapsamlı verilerin derlenmesine yönelik çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

Yapılan çeşitli araştırmalarda ülkelerin Ar-Ge faaliyetlerindeki yükseliş ile verimlilik artışları 

arasında güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ar-Ge faaliyetleri, bilgi birikiminin 
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artırılmasına yönelik yapılan yatırımların yeni teknolojilere veya mevcut fiziksel ve beşeri 

kaynakların daha etkin kullanımına dönüşmesi şeklinde ifade edilmektedir 

 

3.DÜNYA’DA AR-GE HARCAMALARI 

 

Ar-Ge harcamalarına ilişkin global bazda veriler Amerika’da Ar-Ge konusunda etkili bir 

yayıncı olan R&D Magazine ve Battelle şirketinin her yıl düzenlemiş olduğu 2014 Dünya Ar-

Ge Raporuna göre tüm ülkeler için 2014 yılının daha güncel veriler dikkate alınmıştır. Dünya 

genelinde 1999 yılında 641 milyar USD seviyesinde bulunan Ar-Ge harcamaları 2014  yılı 

itibarıyla  1,102 trilyon USD düzeyinde gerçekleşmiştir. 1999-2014 döneminde ArGe 

harcamalarında yıllık bazda ortalama %7 civarında artış kaydedilmiştir.  

 
Tablo: 2014 Dünya Ar-Ge Raporu  

Bu sıralama bir çok şeye de işaret ediyor. Amerika her zamanki gibi 1. Sırada. Çin 2.sırada ve 

arayı gittikçe kapatıyor. 3. Japonya, 4. Almanya, 5. Güney Kore, 6. Fransa, 7. İngiltere, 8. 

Hindistan, 9. Rusya ve 10. Brezilya 

Dünya Ar-Ge harcamalarında toplam bütçesinin % 4,2 ile İsrail , %3,6 ile Güney Kore,  %3,5 

ile Finlandiya,  %3,4 İle Japonya, %3,4 ile İsveç, ülkeleri bütçesinden en çok Ar-Ge ye pay 

ayıran ülkelerdir (%3 ‘ün üzerinde) .Diğer yandan Hızla gelişen İran önceki yıllarda sıralamaya 

pek giremezsek 2013 ve 2014 te 24. Sıraya geçmiştir.  

Ülkelerin Ar-Ge faaliyetlerine ne derece yoğunlaştıklarını yansıtan göstergelerin başında Ar-

Ge harcamalarının milli gelire oranı (Ar-Ge yoğunluğu) gelmektedir. Böylece, ülkelerdeki Ar-

Ge harcamalarını daha sağlıklı bir şekilde değerlendirmek mümkün olmaktadır. Bu ölçüte göre 
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söz konusu 7 ülkenin verileri incelendiğinde, Japonya ile Güney Kore’nin %3’ün üzerindeki 

rasyoları ile ön plana çıktığı görülmektedir. %2,9’luk rasyosu ile ABD bu ülkeleri takip 

etmektedir. 

 

Sektörler Ar&Ge Harcamaları (%) 

İlaç ve Biyoteknoloji 15,9 

Teknolojik Ekipman 17,6 

Otomotiv 16,6 

Elektronik 7,4 

Kimya 7,3 

Yazılım Bilgisayar 4,7 

Uzay ve savunma 4,4 

Diğer 22,7 

 

4.TÜRKİYE’DE AR-GE HARCAMALARI 

 

Ar-Ge göstergeleri, ülkelerin gelişmişlik seviyeleri hakkında bilgi edinmemizi sağlayan temel 

göstergeler olma niteliğine sahiptirler. Bir ülke sanayi ve bilgi toplumunun teknolojik 

gereksinmelerini kendisi geliştirdiği ölçüde gelişmiş sayılmaktadır. 

Türkiye 2014 yılı itibarıyla satınalma gücü paritesine göre GSYH büyüklüğü açısından 

dünyanın 16. büyük ekonomisi olmasına karşılık ihracat hacmi açısından 32. sırada yer 

almaktadır. Aynı dönem itibarıyla ülkemizin dünya ekonomisi içindeki payı %1,1 iken dünya 

ihracat hacmi içindeki payı %0,8’dir. Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler ağırlıklı olarak düşük ve 

orta teknolojiye dayalı ürünlerden oluşmaktadır. İhracatımızın ancak %2’si yüksek teknolojili 

mallardan oluşmakta olup bu oran Türkiye ile zaman zaman karşılaştırılan Çin’de %28, Güney 

Kore’de %29, Brezilya’da %11, Rusya’da %9, Hindistan’da %7 düzeyindedir.  

 
 

 

Ar-Ge yoğunluğu, milli gelir içinde ne kadar Ar-Ge harcamalarına yer verildiğidir. Ar-Ge’ye 

yapılan harcamaların Gayrisafi Yurt İçi Harcamaları (GSYİH)’na bölünmesi ile hesaplanan bir 

göstergedir (Adaçay, 2007: 188). Hem devlet hem de özel sektör için önemli bir gösterge olan 

Ar-Ge harcamaları yoğunluğu, bilim ve teknolojide rekabet yönünden üstünlüğü ifade eder. 

GSYİH’nın ne oranda Ar-Ge harcamalarına ayrıldığı aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 
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OECD tarafından yapılan ve 46 ülkenin Ar- Ge yatırımlarını temel alan rapora göre Türkiye, 

Ar-Ge harcamalarında OECD sıralamasının son kurtulabilmiş değil. Türkiye İşveren 

Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yayınlanan Bilim, Teknoloji ve Sanayide 

Türkiye’nin Durumu başlıklı rapor da bu durumu açıkça gözler önüne seriyor. 

Raporda Ar-Ge yatırımlarının ışığında teknolojik durum ve bunlara dayalı sanayileşme 

çalışmalarına yer veriliyor ama detaylı analizlere girmeden verebileceğimiz bir kaç rakam Ar-

Ge yatırımında ne kadar geride kaldığımızı ve bunun da bilim ve teknoloji alanındaki 

ilerlememizi ne kadar etkilediğini anlamaya yetiyor. 

Hemen rakamlara geçmek gerekirse; 

Türkiye, çeşitli kriterlerle ölçülen Ar-Ge, inovasyon, teknoloji seviyesinde ya OECD 

ortalamasının altında ya da son 5 ülke içinde yer alıyor. 

Teknoloji, bilim, Ar-Ge ve inovasyon için yapılan gayrisafi yurtiçi harcama (GERD) oranı 

2007-12 döneminde yıllık yüzde 8,2 arttı. 

En nitelikli 500 üniversite sıralamasında, bilimsel yayında, üçlü patent başvurusunda ve ülke 

merkezli ticari marka sayısında Türkiye, en alttaki 5 ülke içinde yer alıyor. 

Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamasının 2013’te GSYH’nin 0.95’ine denk. Bunun içindeki özel 

sektör payı ise yüzde 48.9. 

İnovasyon yeterliliği ve kapasitesinde, kamu Ar-Ge harcamasında, özel sektör Ar-Ge 

harcamasında, Ar-Ge yatırımcısı 500 büyük şirketteki Türk şirket oranı OECD (46 ülkenin) 

ortalamasının altında. 

Türkiye’nin risk sermayesi, genç patent firmaları (yeni buluşa dayalı oluşmuş 

şirket) alanlarında veri bulunmadığı belirtilirken, girişim yapma kolaylığı açısından da en 

alttaki 5 ülkeden biri. 

Türkiye; yükseköğretim harcamalarında OECD ortalamasının altında. 

Yükseköğretim görmüş yetişkinlerin oranı, 15 yaşındaki çocukların bilim performansı, bilim 

ve mühendislikteki doktora mezuniyeti açısından da en alttaki 5 ülke arasındayız. 

Türkiye’nin hedefi olan, GSYH’deki Ar-Ge harcama payını 2023’te yüzde 3’e (AB ortalaması) 

yükseltme hedefine en uzak ülke. 

GSYH’deki Ar-Ge harcama payı bakımından Kore ve İsrail 2013’te sırasıyla yüzde 4,36 ve 

yüzde 4,20 ile AB ortalamasının üstüne geçmiş durumda. 

Türkiye, özel sektör Ar-Ge’sine en az kamu desteği veren 11 ülkeden biri. 

http://www.ufukkilic.com.tr/2015/08/turkiye-ar-geye-yonelik-cabalarina-ragmen-oecdnin-tabanindan-kurtulamadi
http://www.ufukkilic.com.tr/2015/08/turkiye-ar-geye-yonelik-cabalarina-ragmen-oecdnin-tabanindan-kurtulamadi
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Liste bu şekilde uzayıp giriyor ve Türkiye’de Silikon Vadisi kurma çalışmalarının önemi daha 

da belirgin şekilde yüzümüze vuruyor. İnternet/yazılım alanında küçük yatırımlarla yaratılacak 

etki düşünüldüğünde de hangi alana odaklanmamız gerektiği netleşiyor. 

5. EKONOMETRİK YÖNTEM VE BULGULAR 

Çalışmanın uygulama kısmında, Türkiye ekonomisi için 1998-2015 yıllarını kapsayan AR-GE 

ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dönem ilişkisine Johansen eşbütünleşme yöntemi ile 

bakılacaktır. Ele alınan değişkenler şunlardır; 

GSYİH: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dan alınmıştır. 

AR-GE: Türkiye’nin Araştırma-Geliştirme Harcamalarını TL cinsinden gösterilmektedir. Bu 

veri TUİK’in ve elektronik veri dağıtım sisteminden  (EVDS) alınmıştır. 

Sınamada kullanılan değişkenlerin doğru sonuçlar vermesi için birim köke sahip olup 

olmadıklarından emin olunması gerekmektedir. Bu nedenle Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) 

birim kök sınaması yapılmış ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki tablo da gösterilmiştir. 

 

Birim Kök için ADF Sınaması Sonuçları 

Değişken 

Veri sayısı:Veri Dönemi 

ADF için t-değeri Sınama sonucu Sabit, trend 

LGSYİH 

17;1998-2015 

3.661 

p=1.00 

Birim kök var Sabit 

∆LGSYİH 

15;1998-2015 

-4.262 

p=0,02 

Birim kök yok Sabit, trend 

LARGE 

14;1998-2015 

-0.228 

p=0,91 

Birim kök var Sabit 

∆LARGE 

16;1998-2015 

-6,325 

p=0.006 

Birim kök yok Sabit, trend 

 

ADF sınaması sonucunda p-değeri 0.05’den yüksek bulmuşsa birim kök var, aksi durum da 

birim kök yok kararı verilmiştir. Kritik değerler MacKninnon’dan (1996)alınmıştır. 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi değişkenlerin düzeylerine uygulanan ADF sınama 

sonuçları her iki değişkenin de durağan olmadığı görülmüştür. Daha sonra değişkenlerin birinci 

farkları alındığında %5 anlamlılık düzeyinde durağan oldukları tespit edilmiştir. 

Literatürde yapılan çalışmalar ADF sınamasının bir takım sorunları için de barındırdığını ve 

buna bağlı olarak ADF sınamasından elde edilen sonuçların sapmalı olabileceğini 

göstermektedir. ADF sınamasından elde edilen sonuçların güvenilir olup olmadığını 

belirleyebilmek amacıyla Phillips-Perron (PP) sınaması yapılmış ve sonuçlar aşağıda 

verilmiştir. 

 

Birim Kök için PP Sınaması Sonuçları 

Değişken 

Veri sayısı:Veri Dönemi 

PP için t-değeri Sınama sonucu Sabit, trend 

LGSYİH 

17;1998-2015 

-2.278 

p=0,254 

Birim kök var Sabit 

∆LGSYİH 

15;1998-2015 

-4.262 

p=0,02 

Birim kök yok Sabit, trend 

LARGE 

14;1998-2015 

-3,340 

p=0,094 

Birim kök var Sabit 

∆LARGE 

16;1998-2015 

-6,498 

p=0.0005 

Birim kök yok Sabit, trend 

PP sınaması sonucunda p-değeri 0.05’den yüksek bulmuşsa birim kök var, aksi durum da birim 

kök yok kararı verilmiştir. Kritik değerler MacKninnon’dan (1996)alınmıştır. 

http://webrazzi.com/2015/06/29/bilisim-vadisi-silikon-vadisi-is-isci-bulma-kurumu/


 
                                                                                                                                                                                                           

73 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

Bulunan PP sonuçları ADF test sonuçlarını desteklemektedir. PP sınaması sonucunda GSYİH 

ve AR-GE değişkenlerinin birim köke sahip olduğu ve birinci farkları alındığında durağanlık 

koşulunu sağladığı belirlenmiştir. 

Yapmış olduğumuz ADF ve PP testi sonucunda AR-GE ve ekonomik büyüme arasındaki uzun 

dönem ilişkisini ortaya koymak için Johansen yöntemi kullanılabilir. Şayet değişkenlerin 

bütünleşme dereceleri farklı ise eşbütünleşik olamazlar. Eşbütünleşmenin eksikliği değişkenler 

arasında uzun dönem dengesinin olmadığı anlamına gelir. (Kutlar,2000) Bu nedenle ilk önce 

Vektör Otoregresif (VAR) modelinin gecikme uzunluğu belirlenmelidir. VAR gecikme 

uzunluğunu gösteren sınama sonuçları aşağıda gösterilmiştir. 

 

VAR Modeli Gecikme Sonuçları 

Gecikme LogL FPE AIC SC HQ 

0 -601.518 9.52E+34 86.216 86.308 86.208 

1 -559.619 4.30E+32 80.802 81.076* 80.777 

2 -556.171 4.90E+32 80.881 81.338 80.839 

3 -551.304 4.94E+32 80.757 81.396 80.968 

4 -544.113 4.15E+32* 80.301* 81.123 80.225* 

 

 

Tabloya baktığımızda, tüm  model  seçim  kriterleri  (FPE‐ Final  prediction  error,  AIC‐
Akaike information criterion, SC‐ Schwarz information criterion ve HQ‐ Hannan-

Quinn information criterion) en uygun  gecikme sayısının dört olduğunu belirtmektedir. 

 

Bu nedenle model seçim kriterlerinin belirttiği gecikme sayısı dikkate alınarak VAR modeli 

tahmin edilmiştir. Uygun gecikme sayısı tespit edildikten sonra değişkenler arasındaki ilişki 

Johansen eşbütünleşme sınaması ile analiz edilmiştir. Johansen eşbütünleşme sınaması 

yapılırken ortaya çıkan en büyük sorun en uygun model formunun sabit terimli eşbütünleşme 

denklemi ve sabit terimsiz VAR model olarak dikkate alınmıştır. 

  

Johansen eşbütünleşme testi sonuçları aşağıda görülmektedir.  

 

Eşbütünleşme Sınama Sonuçları 

Boş Hipotez Özdeğer İz İstatistiği Olasılık En Büyük Özdeğer 

İstatistiği 

Olasılık 

r=0* 0.631 22.358 0.194 25.872 0.128 

r≤ 1* 0.388 7.377 0.307 19.387 0.306 

 

Tablodaki sonuçlara baktığımızda, iz istatistiği dikkate alındığında; 

r=0 boş  hipotezi reddedilmektedir. Bunun sonucunda, AR‐ GE harcamaları ile ekonomik 

büyüme arasında uzun dönemde en az bir tane eşbütünleşik vektör varlığını ifade etmektedir. 

r≤1 boş hipotezinin ret edilememesi ise bu değişkenler arasında birden fazla eşbütünleşme 

ilişkisinin var olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte en büyük özdeğer istatistiği AR‐
GE harcamaları ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişkinin olmadığını 

belirtmektedir. Analiz sonucunda  iz istatistiği değerleri dikkate alınarak AR‐ GE harcamaları 

ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemde ortak bir denge ilişkisinin var olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

 

Arge Harcamaları ile GSYİH Arasındaki Nedensellik Analizi 

 

Boş Hipotez Ki-kare S.d. p-değeri %10 önem düzeyinde karar 



 
                                                                                                                                                                                                           

74 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

GSYİH Ar-Ge harcamalarının 

Granger nedeni değildir. 

0.745 1 0.398      Kabul 

Ar-Ge harcamaları GSYİH  

Granger nedeni değildir. 

2.583 1 0.215      Kabul 

 

AR-GE harcamaları ile GSYİH’de meydana gelecek herhangi beklenmedik artışların birbirleri 

üzerinde aynı dönemde etkileyerek önemli derece de artırmaktadır. Yine aynı şekilde, 

GSYH’deki bir artış AR-GE harcamalarına pozitif bir şok etkisi yaratarak sonucu olumlu yönde 

etkilemektedir. 

 

 

SONUÇ 

 

Ekonometrik çalışmada,  AR-GE ve ekonomik büyümeye ilişkin 1998-2015 dönemlerini 

kapsayan  analizlerde ADF, eş-bütünleşme ve nedensellik testleri kullanılmıştır. AR-GE ve 

ekonomik büyüme rakamlarından düzenlenen veri setinin analiz edilmesi sonucunda, uzun 

dönemde AR-GE  harcamalarıyla ekonomik büyüme arasında tek yönlü bir ilişki tespit 

edilmiştir. Bu ilişkinin yönü AR-GE harcamalarından ekonomik büyümeye doğru olduğu 

gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda da, Türkiye’de yapılan her bir birim ARGE harcaması  

ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Dolayısıyla, sürdürülebilir bir büyüme için 

uzun dönemli Ar&Ge harcamalarının planlı bir şekilde öncelikli alanlar belirlenerek devam 

etmesi gerekmektedir. 
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ÖZET: Bu çalışma imalat firmaları için önemli bir girdi olan petrol fiyatı ile Borsa İstanbul 

(BİST) Sanayi endeksi hisse senedi fiyatı arasındaki nedensellik ilişkisinin Breitung ve 

Candelon (2006) frekans nedensellik analizi incelenmesidir. Bu amaçla Ocak 1991-Mayıs 2016 

dönemi verileri ile öncelikle geleneksel granger nedensellik analizi, Toda ve Yamamoto (1995) 

nedensellik analizi ve son olarak Breitung ve Candelon (2006) frekans nedensellik analizi ile 

analiz edilmiştir. Sonuç olarak geleneksel granger nedensellik analizi, Toda ve Yamamoto 

(1995) nedensellik analizi sonucunda herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilmezken, 

Breitung ve Candelon (2006) frekans nedensellik analizi sonucunda petrol fiyatlarından hisse 

senedi fiyatlarına doğru hem kısa dönemde, hem orta dönemde hem de uzun dönemde 

nedensellik tespit edilmiştir. Hisse senedi fiyatlarından petrol fiyatlarına doğru ise sadece kısa 

dönemde nedensellik tespit edilmiştir. 

 

ANATAR KELIMELER: BIST Sanayi Endeksi, Petrol Fiyatları, Frekans Nedensellik Analizi    

 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN OIL PRICES AND BIST INDUSTRY INDEX: 

FREQUENCY CAUSALITY ANALYSIS 

 

ABSTRACT: This study aims at analyzing the relationship between oil prices, an important 

input for manufacturing firms, and Borsa Istanbul (BIST) Industry index stock prices, on the 

basis Breitung and Candelon (2006) frequency causality analysis. In this respect, the period of 

January 1991-May 2016 is analyzed by, firstly through Granger causality analysis, then Toda-

Yamamoto (1995) causality analysis, and finally Breitung and Candelon (2006) frequency 

causality analysis. The results have shown that while traditional Granger and Toda-Yamamoto 

(1995) analyses have found no causality evidence, Breitung and Candelon (2006) frequency 

causality analysis has found that in short-term, medium-term, and long-term, there is a causality 

from oil prices to stock prices. There is only short-term causality from stock prices to oil prices. 

 

KEYWORDS: BIST Industrial index, oil prices, frequency causality analysis 

 

1. Giriş  
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Jeopolitik olarak en önemli emtia olan petrole ilişkin fiyat hareketlerinin küresel ekonomi 

üzerinde belirgin etkileri bulunmaktadır. Özellikle petrol ithalatçısı konumunda olan ve dış 

ticaret açığı veren ülkelerin yüksek petrol fiyatları nedeniyle dış ticaret açıkları daha da artmış 

buna bağlı olarak bu ülkeler kamu harcamalarını kısmak zorunda kalmış ve bu da ekonomik 

büyümenin yavaşlamasına neden olmuştur. Ekonomik büyümenin yavaşlaması beraberinde 

talep azalmasını da getirdiğinden üretim yapan firmalar için daha az üretim ve dolaysıyla daha 

düşük kar anlamına gelmektedir. Bu şekilde konuya bakıldığında petrol fiyatlarında azalma 

özellikle petrol ithal eden ülkeler için ekonomide bir iyileşme getireceğinden o ülkenin 

borsasında işlem gören firmaların satış ve karlılıklarının arttıracak ve bu da hisse senedi 

fiyatlarının artmasına sebep olarak, petrol fiyatları düşerken borsanın yükselmesine neden 

olacaktır. Ancak, petrol ihraç eden ülkeler açısından ise durum tam tersi bir görünüm arz 

etmektedir. Bu ülkelerde düşük petrol gelirleri bütçe gelirlerinde bir azalma ve bunun 

sonucunda da kamu harcamalarının kısılması anlamına geleceğinden büyümenin düşmesi ile 

birlikte firmaların yeni yatırımları gerçekleştirmemeleri ve düşük talep nedeniyle üretimi 

kısmaları o ülkenin borsasında hisse senedi fiyatlarının da buna paralel bir seyir izlemesini 

gerektirir.  Fakat, petrol fiyatlarının son on yıllık grafiklere bakıldığında her zaman bu şekilde 

bir bağlantı olmadığı görülmektedir. Petrol fiyatlarına baktığımızda çok önemli iki kırılmanın 

yaşandığını görebiliriz, bunlardan biri 2008 küresel ekonomik kriz döneminde yaşanan 

kırılmadır, Haziran 2007 de yaklaşık 70 $ olan petrol fiyatı temmuz 2008’de 145 $ çıkmıştır. 

İkinci kırılma halen devam etmektedir,2014 Temmuz’unda 100$ civarında olan petrol fiyatı 

bugün 40 $ seviyelerine inmiştir.  

Petrol ve doğalgaz ihtiyacının tamamına yakın bir bölümünü ithal eden Türkiye için petrol 

fiyatlarındaki düşüş ekonomiye bir kaynak aktarımı olarak görülmelidir. Dolayısıyla 

hazırlanmış olan bütçeye olumlu yönde katkı yapan bu durum hükümetin kamu harcamalarında 

daha rahat hareket etmesini sağlarken girdi maliyetlerinde oluşan azalma nedeniyle özellikle 

ihracat yapan firmalarımızın hem karlıklılarını hem de satışlarını arttırmaları sebebiyle 

yatırımcılar üzerinde çok olumlu etkileri olacaktır. Buna bağlı olarak  GSMH’da da benzer bir 

artış olması beklenmektedir. Buna göre petrol fiyatlarının düşmesi hisse senedi fiyatlarının 

yükselmesini ve BİST endekinin petrol fiyatları ile ters yönde hareket etmesi gerekir. 

 

 

Grafik:1 Bist100 -2006-2016 

              
 Kaynak: http://www.tradingeconomics.com/turkey/stock-market 

 

 

Grafik:2 Petrol Fiyatları 2006-2017 

http://www.tradingeconomics.com/turkey/stock-market
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Kaynak: http: Macrotrends, //www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart 

 

Yukarıdaki grafiklere baktığımızda 2007 yılı Mayıs’ında 70 $ seviyelerinde olan petrol 

fiyatlarının 2008 haziran ayında 145 $ seviyelerine çıktığı görülmektedir, aynı dönemde BİST 

100 endeksi ’ne baktığımızda 2007 yılında 44.256 olan borsa endeksi’nin 2008 haziran ayında 

40.121’e düştüğü görülmektedir. Ancak asıl dikkat çeken değişiklik 2009 yılında 

gerçekleşmiştir. Petrol fiyatlarının tavan yaptığı 2008 Haziran’dan dan sonra inişe geçen petrol 

fiyatları 2009 Ocak ayında 48 $ seviyelerine düşerken BİST100 endeksinde 27.000  

seviyelerine düşmüştür. Bu noktada petrol fiyatları ile BİST endeksi arasında bir pozitif ilişki 

yani aynı yönde bir hareket olduğu görülmektedir. Esasen petrol fiyatlarının düşmesinin 

ekonomimizde olumlu bir yansıması olup BİST endeksi ile ters yönde ayrışması gerekirken 

aynı yöndeki hareketin küresel ekonomik krizin etkileri nedeniyle oluştuğu açıktır. Buna göre 

bu dönemden örnekle BİST endeksinin petrol fiyatları yanında ekonomik ve siyasi 

konjonktürden önemli ölçüde etkilendiği ve buna göre bir seyir izlediği görülmektedir. 

2009’dan 2010’a kadar geçen sürede petrol fiyatları 80 $ seviyelerine çıkarken bu dönemde de 

yine pozitif bir ilişki söz konusudur, petrol fiyatları ile aynı yönde olmak üzere BIST endeksi 

27.000 seviyelerinden 53.368 seviyelerine çıkmıştır. 2014 ile 2015 arasına ise ters yönde 

negatif bir ilişki söz konusudur. Bu dönemde petrol fiyatları 95 $ seviyesinden 52 $ seviyesine 

düşerken BIST endeksi de 66.985 seviyelerinden 85.458 seviyesine çıkmıştır.2016 ile 2017 

yılları arasında ise yine pozitif bir ilişki görülmektedir. Petrol fiyatları 36 $ seviyelerinden 47$ 

seviyelerine çıkarken BIST endeksi de 70.518 den 88.947 seviyesine çıkmıştır. Sonuç olarak, 

petrol fiyatları ile BIST endeksi arasında her zaman ve her durumda geçerli sistemli bir ilişkiden 

söz etmek mümkün değildir. Elbette petrol fiyatlarının düşmesinin Türkiye ekonomisine 

olumlu katkıları olacaktır, bir anlamda petrol üreticisi ülkelerden petrol ithal eden ülkelere bir 

gelir aktarımı olarak kabul edilen bu durum hem ülke ekonomisinin büyümesine etki edeceği 

gibi firmaların üretim maliyetlerinin düşmesi ile özellikle ihraç ürünlerimizde bir rekabet ve 

karlılığı beraberinde getireceğinden hisse senedi fiyatlarının artması ve  BIST endeksi yükselişe 

sebep olması beklenmelidir. Ancak, grafiklere ve BIST endeksinin seyrine baktığımızda petrol 

fiyatları ile BIST endeksi arasında her durumda geçerli bir ilişkinin söz konusu olmadığı 

görülmektedir. 

2. Literatür  

Literatürde şirketin piyasa değeri ile petrol fiyatları arasındaki ilişkiyi hem sektör bazında hem 

de ulusal endeks bazında inceleyen birçok çalışma mevcuttur. Çalışmalarda bu iki değişken 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için kullanılan yöntemler ve dönemler farklılık 

göstermesinden dolayı net ve ortak bir karara varılmamıştır. Bu çalışmalardan seçilmiş bazı 

literatür kaynakları şu şekilde özetlemek mümkündür.  

Kendirli ve Çankaya (2016) ham petrol fiyatları ile BİST 100 ve BİST Ulaştırma Endeksi 

(XULAS) arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarında, 04/01/2000 – 30/04/2015 dönemindeki 

ham petrol varil fiyatı, BIST 100 ve XULAS değişkenlerine ait günlük kapanış verileri 

kullanılarak aralarındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre BİST 
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100’den diğer değişkenlere doğru tek yönlü bir nedensellik ilişki bulunurken yine XULAS’dan 

ham petrol varil fiyatlarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.  

Kaneko ve Lee (1995), birçok ekonomik değişkenin ABD ve Japon borsalarındaki hisse senedi 

getirileri üzerindeki etkilerini ayrı ayrı incelemiş ve bunların sonuçlarını karşılaştırma fırsatını 

çalışmalarında yakalamışlardır. Çalışmalarında VAR analizi kullanmış olup elde ettikleri 

bulgular şöyledir; ABD hissse senedi pişaya getirisi için en önemli etki endüstriel büyüme oranı 

ile risk pirimi ve vade pirimi ile ilgili olan haberler en çok etkiye sahipken Japonya hisse senedi 

piyasa getirisi için Hamao (1988) çalışmasından farklı olarak petrol fiyatlarının Japonya hisse 

senedi piyasa hetirinin etkileyen en önemli uluslar arası faktör olarak bulmamışlardır. Buna 

karşın kendi çalışmalarında petrol fiyatlarının ticaret hacmine kıyasla Japon hisse senedi piyasa 

getirilerini daha az etkilediği bulgusuna ulaşmışlardır.  

El-Sharif  vd.  (2005), petrol fiyatları  ile  İngiltere sermaye piyasasında işlem  gören  petrol  ve  

gaz  sektörüne ait işletmelerin  hisse  senedi  getirileri  arasındaki  ilişkiyi 1  Ocak 1989 – 30  

Haziran 2001 dönemi için incelemişlerdir.  Çalışmalarında elde ettikleri bulgulara göre bu 

şirketlerin hisse senedi getirileri ile petrol fiyatları arasında doğru orantı bulmuşlardır. Başka 

bir ifadeyle petrol fiyatlarındaki pozitif değişim bu sektöre ait hisse senedi getirilerini pozitif 

olarak etkilediğini tepit etmişlerdir.  

.Cong   vd.   (2008),   petrol fiyat şokları ile Çin hisse senedi piyasası arasındaki ilişkiyi çok 

değişkenli VAR yöntemi kullanılarak 1996:1 – 2007:12 dönemi aylık verileri ile analiz 

yapmışlardır. Çalışmadan elde ettikleri bulgulara göre uluslararası petrol fiyat şoklarının Çin 

hisse senedi piyasa endeksleri üzerinde fazla etkili olmadığını ancak hem dünyadaki petrol fiyat 

şoku hem de Çin petrol fiyat şokunun üretim endeksi üzerinde, faiz oranlarından daha etkili 

olduğunu tespit etmişlerdir.   

Güler  ve Temel Nalın (2013), petrol fiyatları ile İMKB 100, İMKB Sınai ve İMKB Kimya, 

Petrol ve Plastik endeksleri arasındaki ilişkiyi 03.02.1997 - 30.11.2012 dönemi haftalık 

verilerle Granger eşbütünleşme analizi ve Granger nedensellik testi ile belirlemeye 

çalışmışlardır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre bu değişkenlere ait seriler uzun dönemde 

ilişki içinde olduğu ama buna karşın kısa dönemde aralarında nedensellik ilişkisinin olmadığını 

tespit etmişlerdir.  

Özmerdivanlı  (2014), petrol fiyatları ile finansal piyasalarda işlem gören yatırım araçları 

(BİST100 endeksi kapanış fiyatları) arasındaki ilişkiyi 2003:01 – 2014:02 dönemi günlük 

veriler kullanılarak Granger eşbütünleşme ve Granger nedensellik testi ile inceleme yapılmıştır. 

Çalışmada Granger eşbütünleşme analizinden elde edilen bulgulara göre petrol fiyatları ile 

BİST 100 endeksinin kapanış fiyatları uzun dönemde denge ilişkisi içindeyken Granger 

nedensellik testi bulgularına göre ise BİST100 endeksi kapanış fiyatlarından petrol fiyatlarına 

doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu vurgulamıştır.   

Yıldırım  vd.  (2014), Uluslararası ham petrol ve doğalgaz fiyatlarının sanayi sektörü 

şirketlerine ait hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi 1991:01 – 2013:11 dönemi aylık veriler 

kullanılarak Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik testi yardımıyla incelemişlerdir. 

Çalışmada Johansen eşbütünleşme analizi sonucundan elde edilen bulgulara göre uluslararası 

ham petrol ve doğalgaz fiyat endeksleri ile Borsa İstanbul sınai endeksi arasında uzun dönem 

ilişkisi içinde olduğunu bulmuşlar ve ayrıca uzun dönem analizi sonucunda ham petrol ve 

doğalgaz fiyatlarının hisse senedi fiyatlarını pozitif etkilediği tespit edilmiştir. Granger 

nedensellik testi bulgularına göre ise petrol fiyat endeksinden sınai endeksine doğru tek yönlü, 

sınai endeksinden doğalgaz fiyat endeksine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit 

etmişlerdir. 

Zortuk ve Bayrak (2016), G-7 ülkelerinde ham petrol fiyat şokları ile hisse senedi piyasa 

fiyatları arasındaki ilişkiyi 2002:04 – 2014:08 dönemi için aylık verilerle otoregresif gecikmesi 

dağıtılmış eşik değerli eşbütünleşme testi kullanarak incelemişlerdir. Çalışmalarından elde 
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edilen bulgulara göre petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatlarının koentegre olduğunu aynı 

zamanda uzun dönem dengeye yönelik ayarlanma sürecinin asimetrik olduğunu bulmuşlardır.  

Şener vd. (2013), petrol fiyatları ile Borsa İstanbul’un kapanış fiyatları arasındaki ilişki 

incelemek için 2002-2012 dönemi günlük veri kullanılarak, Granger ve Yoon (2003) ve 

Hatemi-J ve Irandoust (2012) saklı eşbütünleşme testleri yardımıyla incelemişlerdir. Çalışmada 

analizler sonucunda elde edilen bulgular ışığında petrol fiyatlarında meydana gelecek artış veya 

azalışların hisse senetleri fiyatlarının oluşmasında etkili olacağını göstermiştir.  

Eyüboğlu ve Eyüpoğlu (2016),  petrol ve doğal gaz fiyatları ile Borsa İstanbul sanayi sektörü 

endeksleri arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığı araştırmak amacıyla 2005:10 – 

2015:09 dönemi aylık verilerle Johansen eşbütünleşme testinden yararlanmışlardır. Çalışmadan 

elde edilen bulgulara göre doğalgaz ve petrol fiyatları ile sanayi sektörüne ait endeksler arasında 

uzun dönemde denge ilişkisi olduğunu bulmuşlardır. Granger nedensellik test sonuçlarına göre 

ise petrol fiyatlarından ilgili endekse doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir.  

Abdioğlu ve Değirmenci (2014), Borsa İstanbul’un alt sektörlerine ait hisse senetleri fiyatları 

ile petrol fiyatı arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkiyi 2005-2013 dönemine ait günlük velilerle 

Granger nedensellik testi ile alt sektör bazında incelemişlerdir. Çalışmadan elde edilen 

bulgulara göre alt sektör hisse senedi fiyatlarından petrol fiyatlarına doğru tek yönlü bir 

nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir.   

3. Veri  Seti ve Metodoloji  

Bu çalışmada petrol fiyatları (P) ve BİST Sanayi getiri endeksi (BSİ) arasındaki nedensellik 

ilişkisi frekans nedensellik analizi ile test edilmiştir. Çalışmada kullanılan petrol fiyatları verisi 

FED LOUİS veri tabanından (https://www.stlouisfed.org/) ve BİST sanayi endeksi getirisi ise 

Türkiye Merkez Bankası elektronik veri dağıtım sistemi (EVDS) (http://evds.tcmb.gov.tr/) veri 

tabanından alınmış olup analiz dönemi 1981 ve 2016 arası yıllık verilerdir. 

Çalışmada Durağanlık analizi için ADF birim kök testi kullanılmış olup,  çalışmada kullanılan 

nedensellik testinin daha güçlü bir test olduğunu göstermek için ise Granger nedensellik ve 

Toda ve Yamamoto nedensellik testleri kullanılmıştır. 

Frekans etki nedensellik analizi kısa, orta ve uzun vadeli değişkenler arasındaki nedensel 

ilişkileri açıklamaktadır. Bu bağlamda, geleneksel nedensellik analizinden ayrılmıştır. Bu 

çalışmada,  Breitung ve Candelon'un (2006; 2001) çalışması üzerine kurulmuş bir metodoloji 

kullanılmaktadır. Frekans nedensellik analizinde 0.01 ile 0.005 arası  kısa dönem nedensellik, 

1.00 ile 1.50 arası  orta dönem nedenselliği 2.00-2500 ise uzun dönem nedenselliği 

göstermektedir ( Bayat vd.,2015:22). 

4. Amprik Analiz ve Bulgular   
Geleneksel Granger nedensellik analizinde değişkenlerin durağan olması gerekmekteyken, 

Toda ve Yamamato (1995) nedensellik analizinde değişkenlerin durağan olmasına gerek 

yoktur. Ancak Toda ve Yamamoto (1995) nedensellik analizinin yapılabilmesi için 

değişkenlerin durağanlık mertebeleri ( dmax) ve modelin uygun gecikme uzunluğunun ( dvar) 

belirnelmesi gerekmektedir. Bu amaçla yapılan ADF birim kök testi sonuçları tablo 1 de rapor 

edilmiştir. 

Tablo.1 ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişken Sabitli I(0) Sabitli I(1) 

P -1.643 (0.459) -11.588 (0.01)*** 

BSI -1.728 (0.415) -16.184 (0.01)*** 

Not: ***,**,* Değişkenlerin sırası ile %1,%5 ve %10 önem düzeyinde durağan olduğu ifade 

etmektedir. 

Tablo 1 göre değişkenler seviye değerlerinde yani I(0) ‘da birim köklü iken birinci fark 

seviyesinde yani I(1)’de ise birim kök içermemektedirler. Yani değişkenlerin durağanlık 

mertebeleri I(1) olarak tespit edilmiştir. Değişkenlerin durağanlıkları tespit edildikten sonra 

ikinci aşama olan uygun gecikme uzunluğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Uygun gecikme 
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uzunluğunun belirlenmesi için Hannan Quinn (HQ) ve Schwarz (SC) bilgi kriterlerinden 

yararlanılmıştır. Ancak HQ ve SC bilgi kritlerinin işaret ettiği 2 gecikmede oto-korelasyon 

sorunu ortaya çıktığı için oto-korelasyon sorunu olmayan 16 gecikme uygun gecikme uzunluğu 

(dvar) olarak tespit edilmiştir. 

 

 

 

Tablo. 2 LM- Oto-korelasyon Testi 

Lags LM-Stat Prob 

1  0.597249  0.9634 

2  1.857308  0.7620 

3  0.910551  0.9230 

4  1.849649  0.7634 

5  1.927713  0.7491 

6  5.490804  0.2405 

7  3.776974  0.4370 

8  2.991488  0.5593 

9  4.620310  0.3285 

10  1.717070  0.7876 

11  1.854721  0.7625 

12  4.699305  0.3196 

 

Şekil-1: AR Karakteristik Polinomun Ters Köklerinin Birim Çember Konumu 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 
Ayrıca seçilen gecikme uzunluğunu test etmek için modeldeki köklerin çember konumuna 

bakılmış ve tüm notaların çember içinde olduğu dolayısı ile seçilen gecikme uzunluğunda bir 

sorun olmadığı tespit edilmiştir. 

Frekans nedensellik analizinin diğer nedensellik analizlerine göre daha güçlü bir test olduğunu 

göstermek amacı ile öncelikle petrol fiyatları ve hisse senedi fiyat endeksi ilişkisi geleneksel 

Granger nedensellik analizi ve Toda ve Yamamoto (1995) testleri ile analiz edilmiştir. 

Tablo 3.  Granger Nedensellik Analizi 

 Chi-sq Olasılık 

Petrol fiyatları BİST imalat endeksinin nedeni değildir 18.34 0.304 

BİST imalat endeksi petrol fiyatlarının nedeni değildir 42.67 0.000*** 

Not: ***,**,* Değişkenler arasında sırası ile %1,%5 ve %10 önem düzeyinde nedensellik 

olduğunu ifade etmektedir. 

Yapılan Granger nedensellik analizi sonucuna göre hisse senedi fiyatlarından petrol fiyatlarına 

doğru %1 önem düzeyinde tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir. 

Tablo 5. Toda ve Yamamoto(1995)  Nedensellik Analizi Sonuçları 

 Chi-sq Olasılık 

Petrol fiyatları BİST imalat endeksinin nedeni değildir 20.40 0.202 
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BİST imalat endeksi petrol fiyatlarının nedeni değildir 39.15 0.001*** 

Not: ***,**,* Değişkenler arasında sırası ile %1,%5 ve %10 önem düzeyinde nedensellik 

olduğunu ifade etmektedir. 

Toda ve Yamamoto nedensellik analizin de ise yine Granger nedensellik analizinde olduğu gibi 

hisse senedi fiyatlarından petrol fiyatlarına doğru tek yönlü nedensellik tespit edilmiştir. 

Tablo. 6 Breitung ve Candelon (2006) Frekans Nedensellik Sonuçları 

 Kısa Dönem Orta 

Dönem 

Uzun Dönem 

ωi 0.01 0.05 1.00 1.50 2.00 2.50 

Petrol fiyatları BİST imalat endeksinin 

nedeni değildir 

6.90* 6.86* 4.29 7.52* 8.74* 9.22* 

BİST imalat endeksi petrol fiyatlarının 

nedeni değildir 

5.23 5.16 3.92 8.86* 7.63* 7.18* 

Not: (2, T-2p) serbestlik derecesine sahip F-dağılımı 5.99'a eşit olup, *  işareti nedenselliğin 

olduğunu göstermektedir. 

Şekil-2:  Petrol fiyatlarından BİST sanayi getirisi endeksine doğru nedensellik analiz 

sonuçları  

Şekil-3:  BİST Sanayi Endeksinden Petrol Fiyatlarına Doğru Nedensellik Analiz 

Sonuçları 

 
Frekans nedensellik analizi sonuçlarına göre petrol fiyatlarından BİST sanayi endeksine doğru 

hem kısa dönemde hem orta dönemde hem de uzun dönemde nedensellik tespit edilirken, BİST 

sanayi endeksinden petrol fiyatlarına doğru ise orta dönemde ve uzun dönemde nedensellik 

tespit edilmiştir. 
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5. Sonuç  

Bu çalışmada 1991:M1 ve 2016 M:6 dönemi için  BİST sanayi getirisi endeksi ve petrol fiyatları  

arasındaki ilişki öncelikle  geleneksel Granger nedensellik , Toda ve Yamamoto ve ardından bu 

iki testten daha güçlü olan Breitung ve Candelon (2006)  Frekans nedensellik analizi ile 

incelenmiştir. Geleneksel nedensellik analizlerinde kullanılan değişkenler arasındaki ilişkiyi 

sadece bir test istatistiği için incelerken, frekans nedensellik testi  zaman içerisindeki farklı 

frekanslar için söz konusu testleri gerçekleştirmektedir. Bu açıdan geleneksel doğrusal 

nedensellik testleri tüm periyot için, doğrusal olmayan asimetrik nedensellik testleri ise 

genişleme ve daralma dönemlerinde ki nedensellikleri incelemektedirler. Bu durum geleneksel 

nedensellik analizlerinin tek bir test istatistiği değişkenler arasındaki ilişkiyi özetler şeklindeki 

zımnî varsayımının tersinedir. (Ciner, 2011: 5). Frekans alanı nedensellik testi ise tüm periyot 

baz alınarak kısa, orta ve uzun dönem şeklinde nedensellik ilişkisini incelemektedir. Bu 

bağlamda Breitung ve Candelon (2006)  Frekans nedensellik analizinin daha güçlü bir test 

olduğunu söylenebilmektedir. 

Çalışma sonucunda geleneksel Granger nedensellik analizi ve Toda ve Yamamoto nedensellik 

analizinde BİST Sanayi getiri endeksinden petrol fiyatlarına tek yönlü nedensellik tespit 

edilmiştir. Ancak bu testlerden daha güçlü ve güvenilir sonuçlar veren Breitung ve Candelon 

(2006)  Frekans nedensellik analizi sonucuna göre ise petrol fiyatlarından BİST sanayi getiri 

endeksine doğru hem kısa hem orta hem de uzun dönemde nedensellik ilişkisi tespit edilirken, 

BİST sanayi getiri endeksinden petrol fiyatlarına doğru ise orta dönem ve uzun dönemde 

nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 
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ÖZET: Bu çalışmada G-20 ülkelerinde finansal kalkınmanın işsizlik üzerine olan etkisi 2000-

2015 dönemleri arasındaki yıllık veriler kullanılarak ampirik olarak araştırılmıştır. Ülkelerin 

ulusal borsa değerleri, finansal kalkınma göstergesi olarak seçilmiş ve bu göstergenin işsizlik 

oranı üzerindeki etkisi yapısal kırılmalı panel eş-bütünleşme analizi (Westerlund eş-

bütünleşme) ile tahmin edilmiştir. Eş-bütünleşme katsayıları ise AMG tahmincisi ile tahmin 

edilmiş ve işsizlik oranında meydana gelen artışın borsa değerinde azalmaya neden olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

 

 

ANATAR KELIMELER: Finansal Kalkınma, İşsizlik, G-20 Ülkeleri  

 

 

 

RELATİONSHİP BETWEEN FİNANCİAL DEVELOPMENT AND 

UNEMPLOYMENT 

 

ABSTRACT: In this study, the effect of financial development on unemployment in the G-20 

countries was empirically explored using annual data between the years 2000-2015. The 

national stock market values of the countries were chosen as indicators of financial 

development and the effect of this indicator on the unemployment rate was estimated by 

structural breakdown panel cointegration analysis (Westerlund cointegration). The 

cointegration coefficients were estimated by the AMG estimator and it was determined that the 

increase in the unemployment rate caused the decrease in stock exchange value. 

 

 

 

KEY WORDS: Financial Development, Unemployment, G-20 Countries 
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1. Giriş  

Finans sektörü, son yıllarda küreselleşme süreci ile birlikte önemli ölçüde büyümüş ve tasarruf 

sahipleri ile fon açığı bulunan ekonomik birimler arasındaki fon transferlerinde ana aktör haline 

gelmiştir. Diğer yandan, uluslararası portföy akışları, küreselleşen dünyadaki ülkeler arasındaki 

mal ve hizmet akışlarını aşmış bulunmaktadır. Finansal küreselleşmenin etkisi altında olan 

ülkeler arasında finansal sektörün boyutlarındaki ve finansal varlıkların akışındaki önemli 

artışlar, ulusal ekonomiler için birçok makroekonomik değişken üzerinde etkiye neden 

olmuştur. Finans sektörün gelişmesi bir yandan makroekonomik faktörlere olumlu yansırken, 

bazen de finans piyasalarında meydana gelen krizlere bağlı olarak makroekonomik faktörlere 

olumsuz etkiye neden olmaktadır ( Bayar,2016:236). 

Finansal sistemin önemli bir parçası olan borsalar uluslararası sermaye akımlarını ülkeye 

çekerek ülkenin ekonomik büyümesine olumlu etki yaratmaktadır (Levine 1997; Levine, vd. 

2000;Mercan ve Peker,2013;Hayaloğlu,2015). Bu bağlamda büyüyen ekonomi firmalara 

olumlu yansıyacak ve firmalar daha fazla üretim yapacak, daha fazla üretim için ise daha fazla 

çalışana ihtiyaç duyacaktır. Kısacası büyüyen ekonomi istihdama da olumlu yansıyacak ve 

işsizlik rakamlarını azaltacaktır (Fagerberg vd. 1997; Kitov 2011). 

Gerter-Rose 1994 çalışmasına göre finansal gelişme sürecinin özellikleri aşağıdaki gibi 

sıralanmıştır ( Karaçayır ve Karaçayır,2016:14); 

• Mevduatlara uygulanan faiz oranları ile kredi faiz oranları arasındaki farkın azalması 

• Küreselleşme ile birlikte diğer sermaye piyasalarına erişimin kolaylaşması 

• Doğrudan kredi piyasalarının gelişimi 

• Riskin azalması 

• Aracılık faaliyetlerinin gelişmesi 

• Yabancı kaynağa olan talebin artması 

Bu bağlamda finansal gelişmenin ülke ekonomileri için çok önemli bir faktör olduğunu 

söylemek mümkündür. 

Yukarıdaki bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı G-20 ülkelerinde finansal gelişmenin işsizlik 

üzerindeki etkisinin panel veri analizi yöntemi ile incelenmesidir. 

2. Literatür  

Finansal kalkınma ve işsizlik ilişkisi literatürde fazla irdelenmemiş bir konu olmasına karşın 

ekonomik büyüme ile işsizlik konusu geçmişten günümüze kadar sürekli araştırma konusu 

olmuş ve işsizlikle ilgili literatürün büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Diğer taraftan finansal 

kalkınma ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkide incelenmeye konu olmuştur. Literatürde 

finansal kalkınma göstergesi olarak pek çok değişken de kullanılmaktadır. Finansal kalkınma 

ile işsizlik arasındaki ilişkiyi inceleyen ampirik çalışma sayısı oldukça azdır. Bu konuyla ilgili 

ulaşılan çalışmalara aşağıda yer verilmiştir.  

Türkiye ekonomisinde 2006-2015 yılları arası aylık veriler kullanılarak finansal kalkınmanın 

işsizlik üzerine kısa ve uzun dönem etkisini ARDL yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre kısa dönemde finansal kalkınma işsizlik üzerinde azaltıcı etkiye sahipken uzun 

dönemde aralarında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (Karaçayır ve Karaçayır, 2016).  

Arı (2016) çalışmasında Türkiye ekonomisi için 1980-2014 dönemi için ekonomik büyüme ile 

işsizlik arasındaki uzun dönemli ilişkiyi incelemiştir. Bu bağlamda eş-bütünleşme ve 

nedensellik testleri yapılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre uzun dönemde ekonomik büyüme ile 

işsizlik oranı arasında eş-bütünleşme ilişkisi ve nedensellik olmadığı tespit edilmiştir. Bu 

konuyla ilgili araştırmacılar çeşitli ülke ekonomisini incelemişlerdir. Bu çalışmalar bir kaç 

örnek şöyle sıralanabilir; Sodipe ve Ogunrinola (2011), Kreishan (2011), Muratoğlu (2011), 

Yılmaz (2005), Timur ve Doğan (2015), Takım (2010), Özdemir ve Yıldırım (2013), Ceylan 

ve Sahin (2010) gibi yazarlar tarafından yapılmıştır.  
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Göçer vd. (2015) çalışmalarında Türkiye için 2000-2012 dönemi arası çeyrek veriler 

kullanılarak Carrion-i-Silvestre vd. (2009) ve Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı birim kök ve 

eş-bütünleşme testleri ile bankacılık sektörü toplam kredi hacminin istihdam ve ekonomik 

büyüme üzerindeki etkisinin uzun dönem ilişkisi araştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre kredi 

hacmindeki artışların istihdamı ve ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği sonucuna varılmıştır.  

Kanberoğlu (2014) çalışmasında Türkiye ekonomisi için 1985-2010 dönemi verilerini 

kullanarak finansal sektör gelişimi ile işsizlik arasındaki ilişkiyi regresyon analizi yöntemiyle 

incelemiştir. Elde edilen bulgular ise işsizlik oranı üzerinde finansal sektör göstergesi olan M2 

işsizlik oranını artırdığı, özel sektör kredi toplamının işsizlik oranını azalttığı tespit edilmiştir. 

Feldmann (2013) araştırmasında 1984-2008 dönemi için yıllık veriler kullanılarak finansal 

sistemin işsizlik üzerine etkisi panel veri rassal etkiler regresyon yöntemini yardımıyla 78 ülke 

için incelemiştir. Elde edilen sonuçlara göre finansal sistem kapsamının yüksek düzeyde olması 

durumunda düşük seviyede işsizlik bulgusunu desteklemiştir.   

Shabbir vd. (2012) çalışmalarında Pakistan ekonomisinde 1973-2007 dönemi için yıllık veriler 

kullanılarak finansal kalkınma ile işsizlik arasındaki ilişkiyi ARDL analiz yöntemi ve 

nedensellik testiyle araştırmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre kısa ve uzun dönemde de 

finansal kalkınma ile işsizlik arasında ilişki tespit edilmiştir. Finansal kalkınma oranındaki artış 

işsizlik oranında azalmaya sebep olmaktadır.  

Monacelli vd. (2012) çalışmalarında İtalya ekonomisinde 1984-2011 dönemi için çeyreklik 

veriler kullanılarak finansal piyasalar ve işsizlik arasındaki ilişkiyi VAR modelinden 

faydalanarak ortaya koymaya çalışmışlardır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular ise finansal 

akımların işsizlik oranı üzerinde önemli bir etken olduğu sonucuna varılmıştır. 

Gatti vd. (2012) çalışmalarında 1980-2004 dönemi arası yıllık veriler kullanılarak iş gücü ve 

finansal piyasaların işsizlik oranına etkilerini panel veri sabit etkiler regresyon yöntemi 

aracılığıyla 18 OECD ülkesi için incelemişlerdir. Analizin sonuçlarına göre finansal 

değişkenlerin işsizlik oranı üzerine etkisi istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca iş gücü 

piyasalarındaki düzenlemeler işsizlik oranı üzerindeki etkisi pozitif olmaktadır.  

Tuğcu ve Aslan (2012) yılındaki çalışmalarında Türkiye için 1961-2010 dönemi arasında yıllık 

veriler kullanılarak finansal gelişme ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi; etki tepki fonksiyonları 

ve varyans ayrıştırma yöntemleri yardımıyla araştırmışlardır. Ampirik bulgulara göre finansal 

gelişme ile işsizlik oranı arasında pozitif ilişkiye ulaşılmıştır.   

Liang (2006) çalışmasında Çin ekonomisinde 1986-2000 dönemi arasında yıllık verileri 

kullanarak finansal gelişme ile gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi sistem GMM yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre finansal gelişim gelir dağılımı eşitsizliğinin azalmasına 

yardımcı olmaktadır. 

3. Veri Seti ve Bulgular  

G-20 ülkelerinde 2003-2015 döneminde finansal gelişme ve işsizlik arasındaki ilişkinin 

sınanması amacı ile yapılan çalışmada biri bağımlı (finansal gelişme) değişken diğeri bağımsız 

(işsizlik) değişken olmak üzere 2 adet değişkenimiz bulunmaktadır. Finansal gelişme değişkeni 

FD ile ifade edilirken işsizlik değişkeni UNEMP ile ifade edilmiştir. Çalışmaya 17 adet G-20 

ülkesi dahil iken İngiltere, Rusya ve Suudi Arabistan ülkelerine ait veriler eksik olduğu için bu 

ülkeler çalışmaya dahil edilmemiştir. 

Çalışmada doğru analiz yöntemlerinin seçilebilmesi amacı ile ilk olarak yatay kesit bağımlılığı 

ve delta testi (homojenlik testi) uygulanmıştır. Değişkenler arasında homojenlik durumunda 

Levin-Lin ve Chun, Breitung birim kök testlerinin kullanılması istatistiki olarak daha güvenilir 

sonuçlar veriyorken, değişkenler arasında heterojenlik olması durumunda ise Madala ve Wu, 

Fisher birim kök testleri ve Hadri durağanlık analizinin kullanılması istatistiki olarak daha 

güvenilir sonuçlar vermektedir. Diğer yandan kesitler arasında yatay kesit bağımlılığı olmaması 

durumunda birinci nesil birim kök testleri ( Levin Lin ve Chun, Breitung, Madala ve Wu, Fisher 

birim kök testleri ve Hadri durağanlık analizi)   istatistiki olarak daha güvenilir sonuçlar 
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verirken, kesitler arasında yatay kesit  bağımlılığı olması durumunda ikinci nesil birim kök 

testlerinin (Suradf, Cadf, Panic Panel, Hadri-Kurozomi vb.) kullanılması istatistiki olarak  daha 

güvenilir sonuçlar verecektir (Çınar ,2010:594). 

Tablo 1: Yatay Kesit Bağımlılığı Testi 

 

 

Tablo: 1’e göre model için H0 hipotezi ret edilmiştir. Yani modelde yatay kesit bağımlılığı 

vardır. Bu işlem yapıldıktan sonra Tablo 4’te görüleceği üzere homojenlik testi yapılmış ve 

raporlanmıştır.                

Tablo 2: Delta Testi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2’ye göre modelde eğimler arasında homojenlik olduğunu varsayan H0 hipotezi kabul 

edilmiş ve değişkenlerin homojen olduğu kabul edilmiştir.  

Yatay kesit bağımlılığı ve delta testlerinin sonuçları ışığında ikinci nesil birim kök testlerinden 

olan panel birim kök testi Bai ve Ng (2004) Panic panel birim kök testi ile değişkenlerin 

durağanlığı incelenmiş ve tablo 3 de rapor edilmiştir. 

Tablo 3: Panel Birim Kök Test sonuçları 

Panic Test  t-istatistik Olasılık Değeri 

FD  3.62 0.000*** 

 63.90 0.001*** 

UNEMP  2.74 0.003*** 

 56.62 0.008*** 

*,**,*** Değişkenlerin sırası ile %10,%5 ve %1 önem düzeyinde durağan olduğunu ifade 

etmektedir. ADF Fisher,  PP Fisher 

 

Panic panel birim kök testi sonuçlarına göre;  her iki değişkenimizde durağandır. Yani her iki 

panel birim kök testi için paneldeki ülkelerden en az birinin birim köklü olduğunu öne süren 

temel H0 hipotezi ret edilmiş ve alternatif hipotez kabul edilmiştir. Seriler arasındaki durağanlık 

incelendikten sonra değişkenler arasında uzun dönem ilişkisi Westerlund (2008)   Durbin 

Hausman panel eş-bütünleşme analizi ile incelenmiş ve tablo 4 de rapor edilmiştir. 

Panelde yatay yatay kesit bağımlılığı olduğu için daha güvenilirin sonuçların alınabilmesi 

amacı ile yatay kesit bağımlılığını dikkate alan Durbin Hausman panel eş-bütünleşme analizi 

kullanılmıştır. 

Tablo 4: Durbin Hausman Panel Eş-Bütünleşme Testi 

 İstatistik Olasılık Değeri 

ˆ

c

eZ

ˆ

c

eP

ˆ

c

eZ

ˆ

c

eP

ˆ

c

eZ ˆ

c

eP

Test İstatistik Değeri Olasılık Değeri 

Lm1 (Breusch,Pagan 1980) 467.450 0.000*** 

LM2 (Pesaran 2004 CDlm) 20.097 0.000*** 

 LM  (Pesaran 2004 CD) 15.955 0.000*** 

Bias-adjusted CD test 16.215 0.000*** 

*,**,***sırasıyla %10, %5 ve %1 önem düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı gösterir.    

Test Katsayı Olasılık Değeri 

Delta_tilde: -2.326 0.99  

Delta_tilde_adj    -2.624 0.99 
*,**,*** sırasıyla %10, %5 ve %1 önem düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı gösterir.    
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dh-g -3.022 0.001*** 

dh-p -2.784 0.003*** 

*,**,*** Sırası ile panelde %10,%5 ve %1 önem düzeyinde eş-bütünleşme ilişkisinin 

olduğunu ifade etmektedir. 

 

Durbin Hausman panel eş bütünleşme analizi sonucunda değişkenler arasında eş-bütünleşme 

ilişkisinin olmadığını varsayan temel H0 hipotezi ret edilmiş ve alternatif hipotez yani 

değişkenler arasında eş-bütünleşme olduğunu varsayan hipotez kabul edilmiş ve ardın uzun 

dönem katsayıları tahmin edilmeye çalışılmıştır. 

Yine Durbin Hausman panel eş-bütünleşme analizinde olduğu gibi yatay kesit bağımlılığını 

dikkate alan Eberhardt and Teal (2010) AMG tahmincisi  ile FDt= a0 +a1UNEMPt +Ɛt   modeli 

tahmin edilmiştir. 

Tablo 5:  Uzun Dönem Eş-bütünleşme Katsayıları 

FDt= a0 +a1UNEMPt +Ɛt Katsayı Standart Hata z Değeri Olasılık Değeri 

Panel Sonuçları -4.488 2.264 -1.94 0.047** 

*,**,***sırasıyla %10, %5 ve %1 önem düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı gösterir 

 

AMG tahmincisi ile yapılan tahmin sonucunda işsizlikte meydana gelen bir birimlik bir artış 

finansal gelişmeyi olumsuz etkileyerek 4.488 birimlik bir azalmaya neden olmuştur. 

5. Sonuç  

G-20 ülkeleri için Finansal gelişme ve işsizlik arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada 2003-

2015 dönemine ait veriler panel eş-bütünleşme analizi ile incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle 

doğru analiz yöntemlerinin seçilebilmesi için yatay kesit bağımlılığı ve delta testleri 

uygulanmıştır. Ardından yatay kesit bağımlılığı ve homojenliği dikkate alan ikinci nesil panel 

birim kök testlerinden panic panel birim kökleri ile durağanlık analiz edilmiş, durağanlığından 

incelenmesinden sonra yine yatay kesit bağımlılığını dikkate alan Durbin-Hausman panel eş-

bütünleşme analizi ile değişkenlerin uzun dönem ilişkisi analiz edilmiştir. Son olarak ise yine 

yatay kesit bağımlılığı dikkate alan AMG tahmincisi ile eş-bütünleşme kat sayıları tespit 

edilmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda finansal gelişme ve işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki olduğu 

tespit edilmiş olup (Feldmann (2013; Shabbir vd. 2012) gibi çalışmaların sonuçlarını destekler 

niteliktedir . Yabancı yatırımcılar ülkeye yatırım yaparken ülkenin makroekonomik 

göstergelerine (işsizlik, faiz oranı, enflasyon oranı vb.) ve mikro ekonomik göstergelerine 

(çalışanların maaşları, firma maliyetleri, firma karlılığı, verimlilik) bakarak yatırım 

yapmaktadırlar. Bu bağlamda ülke ekonomisinin önemli bir belirleyici olan işsizlik oranının 

düşük olması yabancı yatırımcı açısından olumlu bir sinyal iken, işsizlik oranının yüksek olması 

olumsuz bir sinyal olarak değerlendirmektedir. 
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ÖZET 

İlk kez Adolph Wagner tarafından öne sürülen ekonomik büyüme kamu harcamaları arasındaki 

ilişki, kendisinden sonra birçok çalışmaya konu olmuştur. 1929 buhranı akabinde hakimiyet 

kuran Keynes’in görüşleriyle beraber kamu harcamaları ve ekonomi büyüme arasındaki ilişkiyi 

daha da hararetli tartışma konusu haline getirmiştir.    

1883 yılında Adolph Wagner tarafından ortaya atılan fikirde ekonomik büyüme arttıkça kamu 

harcamalarının artacağı, ilişkinin ekonomik büyümeden kamu harcamalarına doğru olacağı öne 

sürülmüştür. 1929 Ekonomik Buhranı ile beraber Keynes ise bu ilişkinin kamu harcamalarından 

ekonomik büyümeye doğru olacağını ileri sürmüştür.  

Günümüzde Wagner hipotezi olduğu gibi kalmamıştır. Hipoteze gelen eleştiriler üzerine 

geliştirmek için birçok çalışma yapılmış yedi farklı model geliştirilmiştir.  Bu modellerle 

Wagner Hipotezi’ni daha iyi açıklamak amaçlanmıştır. 

Türkiye’de yapısal kırılmanın olduğu dönemler yani Türkiye’nin politikasında önemli 

değişmelerin olduğu 1960 ve 1980 dönemleri öncesi ve sonrası ele alınarak kamu harcamaları 

ve ekonomik büyüme hakkında yargılara varılmıştır.   

Türkiye’de kamu harcamaları ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmanın 

veri seti, 1960-2015 döneminde iktisadi büyümeyi temsilen kullanılan yıllık Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla (GSYİH) ile yıllık kamu harcamaları (KH) serilerinden oluşmaktadır. Çalışmanın analiz 

kısmında kullanılacak verilerin cari olması sebebi ile deflate edilerek reel hale getirilmesi 

gerekmektedir. Serilerin grafik incelemeleri sonucunda logaritmik ya da doğrusal yapıda olup 

olmadıklarına karar verilecektir. Değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması amacıyla ilk 

olarak serilerin durağanlıkları kontrol edilecektir. Bu sebeple birim kök testleri yapılacaktır. 

Daha sonra serilerin durağanlık derecelerine göre VAR ve Eşbütünleşme analizleri 

uygulanacaktır. Eşbütünleşme testlerinin hipotezlerine göre eğer ki uzun dönem ilişkisi var ise 

VEC model ile; uzun dönem ilişkisi yok ise VAR model ile devam edilecektir. Son olarak da 

iktisadi büyümeden kamu harcamalarına doğru bir nedensellik ilişkisinin varlığı araştırılacağı 

için söz konusu değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkisinin yönünü test etmek için Granger 

nedensellik testi uygulanacaktır.  

Anatar Kelimeler: Adolph Wagner, Kamu Harcamalari, Ekonomik Büyüme, Wagner 

Hipotezi, Birim Kök, Var, Eşbütünleşme, Vec Model, Granger Nedensellik. 

1. Giriş  

1883 yılında Adolph Wagner tarafından oluşturulan Wagner Hipotezi, kamu harcamalarını içsel 

değişken olarak kabul ederek, “ekonomik büyümenin artması kamu harcamalarını artırır.” 

görüşünü savunur.  Ancak buna karşılık John Maynard Keynes tarafından Wagner Hipotezi’ne 

zıt olarak ortaya atılan Keynes Hipotezi, “kamu harcamalarındaki artış ekonomik büyümeyi 

artırır.” görüşünü savunur.   

19.yüzyılda çeşitli ülkelerde ve toplumlarda meydana gelen değişmeler merkezi devlet ve 

mahalli idarelerin bütçeleri üzerine etki yapmıştır ve kamu harcamalarının GSYİH içerisindeki 

payı sürekli artış göstermiştir. Bu etkiyi ilk olarak, Alman iktisatçı Adolph Wagner tespit 

etmiştir. Ancak 1990’lı yıllarda kamu harcamalarının GSYİH içindeki payı azalmasa bile yatay 

                                                                 
31 Mustafa Melih YILMAZ 
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bir şekilde ilerlemiştir. Wagner Yasası 1990 sonrası dönemi açıklama konusunda yetersiz 

kalmıştır. 

Devlet, kalkınma ve gelişmişlik düzeyini arttırmak ve halkın ihtiyaçlarını karşılamak için 

birtakım harcamalar yapmak zorundadır. Bu harcamalar devletin görev alanına girdiği için 

kamu harcamaları kavramı buradan ortaya çıkmaktadır. Kamu harcamalarının artmasına sebep 

olan tek bir neden yoktur. Bu konu ile ilgili çok sayıda teori ve model geliştirilmiştir. Kamu 

harcamalarına ait büyük öneme sahip üç temel yaklaşım bulunmaktadır: 

A. Wagner’a ait olan “artış trendi”  

Adolph Wagner, ekonomik ve sosyal gelişme arttıkça devletin ekonomiye olan müdahalesinin 

de arttığını ileri sürmüştür. Wagner, kanunun temel dayanağı olarak “toplumun sosyal 

gelişmesi” olduğunu kabul etmektedir. Yani toplum geliştikçe devlet faaliyet ve yatırımları da 

artmaktadır. Bununla birlikte kamu harcamaları milli gelire oranla daha hızlı bir şekilde 

artmaktadır. Sanayileşme ve şehirleşmenin artması ile birlikte gelir artmış ve kamu 

harcamalarını da arttırmıştır. Ancak şöyle bir durumu ortaya çıkarmaktadır; toplumun mal ve 

hizmete olan talebi gelir esnekliğinden büyük olmaktadır (gelir esnekliği>1). 

A. Peacock ve J. Wiseman’a ait olan “sıçrama trendi” 

Peacock-Wiseman, Wagner’in yasasını sorgulayarak kamu harcamalarındaki artışın var 

olduğunu ancak yıllar itibari ile bir artış yerine savaş ve ekonomik bunalım gibi olağanüstü 

dönemlere bağlı olarak sıçrayarak artan bir artış trendi sergilediğini ortaya koymuşlardır. 

Marksist yaklaşımlar 

Marksist yaklaşıma göre, kapitalist süreç ile birlikte devlet faaliyetlerinin gerekliliği artmış ve 

devleti sürekli büyümeye teşvik etmiştir. Çelişki durumu ise “üretimin toplumsal” ve “üretim 

araçları üzerindeki mülkiyetin bireysel” olmasıdır. 

Bir diğer değişkenimiz olan ekonomik büyümeyi açıklayacak olursak, milli gelirde meydana 

gelen artış olarak tanımlanır. Ülkede fert başına düşen milli gelirin sürekli artması anlamına 

gelir. Üretim faktörlerindeki artışın ve bu faktörlerin birim başına yaptığı hasıladaki artışın milli 

gelirde yaptığı artış etkisidir.  

Kısaca büyümeyi etkileyen faktörleri;  

  -  İstihdam imkânlarının artışı,     

  -  Doğal kaynakların artışı,     

  - Teknolojik bilgi şeklinde sıralayabiliriz. Ekonomik büyümede temel belirleyiciler; 

işgücünün kalitesi ve miktarı, doğal kaynakların miktarı ve kalitesi, reel sermayenin miktarı ve 

kalitesi, toplumun teknolojik seviyede gösterdiği başarı olarak sıralanmaktadır.32  

2. Wagner Kanunu’nun Teorik Çerçevesi  

19. yüzyıl başlarında devletlerin siyasi, sosyal ve toplumsal alanda gösterdikleri gelişim 

devletlerin elindeki bütçeyi harcama miktarını da etkilemiş ve kamu harcamaları bu noktada 

genel bir artış eğilimi içerisine girmiştir.  

19. yüzyılda çeşitli ülkelerde yaptığı incelemeler sonucu kamu harcamalarının sürekli artma 

eğiliminden olduğunu tespit eden Alman ekonomist Wagner (1883), sanayi üretimindeki artışa 

eşlik eden kamu harcamaları artışını “Kamu Harcamaları Artış Kanunu” olarak ifade etmiştir. 

Adolph Wagner, ekonomik büyümede meydana gelen artışlar itibariyle kamu harcamalarında 

da artış olacağını aralarında tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu açıkça ifade etmiştir. Bu 

tek yönlü nedensellik ilişkisi daima ekonomik büyümeden kamu harcamalarına doğrudur. 

Keynes Hipotezi, bu durumun tam tersi olduğunu savunmaktadır. Keynes’e göre bu nedensellik 

ilişkisi kamu harcamalarından ekonomik büyümeye doğrudur. 

Wagner şüphesiz ki Alman İmparatorluğu’nun genişleme, Osmanlı İmparatorluğu’nun ise 

çöküş aşamasına rastlayan dönemin tarihi olaylarından da etkilenerek bu görüşleri ileri 

sürmüştür. Bu zaman zarfında Almanya’da hızlı bir teknolojik ilerlemenin sağladığı yüksek 

büyüme oranları gerçekleşmiştir. Wagner bir ülkedeki sosyal yaşam standartlarının niteliksel 

                                                                 
32 Peterson, 1994, s.489 
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ve niceliksel olarak iyileştirilmesinin gerekliliğini devletin sorumluluklarını artırdığı 

görüşündedir. Wagner’e göre ekonomik büyüme olarak ifade edilen kişi başına gelirdeki 

sürdürülebilir artış, ekonomik kalkınma ile yani yoksulluğun azaltılması, yasal, sosyal ve 

siyasal modernizasyon, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve işsizliğin azaltılması ile sağlanır. Bu 

çerçevede artan toplumsal refahın kamu hizmetlerine olan talebi artırması ise kaçınılmaz bir 

son olacaktır.33  

3. Literatür Taraması  

3.1. Yabancı Literatür 

Tablo 1:  Uluslararası Yapılan Çalışmalar 

Yazarlar Çalışm

anın 

Yapıldı

ğı Yıl 

Örnek Yöntem ve Sonuçlar 

Cameron 1978 1960-1975  yılları 

arasında, 18 ülke 

örneklem olarak 

alınmıştır. 

18 ülke için 1960-1975 dönemini kapsayan 

teorik çalışmasında kamu harcamaları 

arasındaki artışla ekonomik büyüme 

arasında bir ilişki olmadığı sonucuna 

varmıştır. GSYH’ya nazaran gönüllü olarak 

alınan vergilerin ve halkın artan talep 

düzeyinin kamu harcamalarını artırdığını 

ileri sürmüştür. 

Ansari, 

Gordon, 

Akuamoa

h 

1997 Gana, Kenya ve 

Güney Afrika 

ülkeleri baz 

alınmıştır. 

Araştırmacılar bu 3 ülke için hem Wagner 

hem de Keynes Hipotezlerini test 

etmişlerdir. Kullanmış oldukları yöntemler 

Granger ve Holmes-Hutton istatistiksel 

testlerini kullanmışlarıdır. Gana için 

Wagner Hipotezi, Güney Afrika için 

Keynes Hipotezi’ni destekler bulgular elde 

edilmiştir. Kenya için ise her ikisini de 

destekleyici bulgulara rastlanmamıştır. 

Yuk 2005 1830-1993 yılları 

arasında İngiltere 

baz alınmıştır. 

Araştırmacı uzun dönemde ekonomik 

büyüme ve kamu harcamaları arasındaki 

ilişkiyi analiz etmiştir. Çalışmada VAR 

Analizi ve Zaman Serisi Analizi 

kullanılmıştır. Kamu harcamalarının söz 

konusu olan dönemde Granger ilişkisi 

kapsamında ekonomik büyümenin nedeni 

olduğu anlaşılmıştır. Analiz sonuçları 

Wagner Hipotezi’ni destekler niteliktedir. 

Samudra

m, Nair, 

Vaithiling

am 

2009 1970-2004 yılları 

arasında Malezya 

baz alınmıştır. 

Çalışmada uzun dönemde eğitim, kalkınma 

ve tarımsal yatırımlara ilişkin kamu 

harcamaları ile ekonomik büyüme arasında 

pozitif ilişki olduğu ve bu ilişkinin yönünün 

ekonomik büyümeden kamu harcamalarına 

doğru olduğu tespit edilmiştir. Wagner 

Hipotezi’ni destekleyen sonuçlara 

ulaşılmıştır. 

                                                                 
33 (Canan Sancar, “Kamu Harcamaları Ekonomik Büyüme İlişkisine Wagner Yasası ve Keynesyen Görüş Çerçevesinde Teorik Bir Yaklaşım: 
Türkiye Örneği (2000-2011), İstanbul Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi İdari Birimler, ISSN: 2147-0936 Vol.1, No.2, 2012, s.4) 



 
                                                                                                                                                                                                           

94 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

Alexiou 2009 1995-2005 yılları 

arasında 

Bulgaristan, 

Sırbistan, 

Makedonya, 

Hırvatistan, 

Bosna, 

Arnavutluk, 

Romanya baz 

alınmıştır. (7 ülke) 

Çalışmada OLS, FEM (Fixed Effects 

Model) ve RCM (Random Coefficient 

Model) yöntemleri kullanılarak kamu 

harcamalarının ve ekonomik büyüme 

üzerine pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip 

olduğuna yönelik Keynes Hipotezi’ni 

destekler bulgulara ulaşılmıştır. 

Lamartina

, Zaghini 

2011 1970-2006 yılları 

arasında 

OECD’ye üye 23 

ülke baz 

alınmıştır. 

Çalışmada Panel Veri modeli kullanılmıştır. 

23 ülke için söz konusu olan yıllar arasında 

uzun dönemde kamu harcamaları ve 

ekonomik büyüme arasında pozitif ilişki 

olduğun sonucuna varılmıştır. İlişkinin 

yönü ekonomik büyümeden kamu 

harcamalarına doğrudur, Wagner 

Hipotezi’ni destekler niteliktedir. 

3.2. Türkiye’ye Yönelik Literatür 

Tablo 2:  Wagner Hipotezi’ne Yönelik Ulusal Çalışmalar 

Yazarla

r 

Çalışma

nın 

Yapıldığ

ı Yıl 

Örnek Yöntem ve Sonuçlar 

Terzi 1999 1950-1995 

dönemi 

1950-1995 yılları arasında yapılan analizde 

metot olarak eşbütünleşme ve nedensellik 

analizi kullanılmıştır. Türkiye ekonomisinde 

Wagner Hipotezi’ni destekleyen bulgulara 

ulaşılmıştır. 

Arısoy 2005 1950-2003 

dönemi 

Kullanılan Engle-Granger (EG) ve Johansen-

Juselius (JJ) eş bütünleşme testleri bulguları 

sonucunda uzun dönemde Wagner Hipotezi 

Türkiye’de desteklenmektedir. 

Oktayer 

ve 

Susam 

2008 1970-2005 

dönemi 

EKK yöntemi kullanılan çalışmada kamu 

harcamalarında ekonomik büyümeye doğru 

ilişki olduğu ve Türkiye ekonomisi için bu 

dönemler arasında Keynes Hipotezi’nin geçerli 

olduğu kanısına varılmıştır. 

Altunç 2011 1960-2009 

dönemi 

Çalışmada ekonometrik yöntem olarak ARDL 

sınır testi yaklaşımı ve VAR, Granger 

nedensellik kullanılmıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre Türkiye’de Wagner Hipotezi’ni 

destekleyen bulgulara rastlanmıştır. Ancak 

ekonomik kategoriye göre ayrıştırılmış kamu 

harcamaları analize dahil edildiği zaman 

nedenselliğin yönünün değiştiği de 

belirtilmiştir. 

Küçükk

ale ve 

Yamak 

2012 1968-2004 

dönemi 

Çalışmada 1968-2004 dönemi arasında yıllık 

veriler kullanılarak Koentegrasyon ve 

nedensellik  analizi sonuçlarına göre uzun 
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dönemde ekonomik büyüme ve kamu 

harcamaları arasında Wagner Yasası’nı 

destekleyen bulgulara rastlanmıştır. 

 

4. Veri ve Ekonometrik Metodoloji  

4.1 Veri  

Bu çalışmada 1960-2015 dönemine ait bütçe harcama kalemlerine ait yıllık verileri 

kullanılmıştır. Çalışmada başlangıç noktası olarak 1960 yılı alınacaktır. Bu yılın başlangıç yılı 

olarak seçilmesinin çeşitli nedenleri vardır. Siyasi, ekonomik ve savaş gibi nedenler dışında 

1950 öncesi döneme ait verilerin bulunabilirliği ve güvenirliği ile ilgili sorunlardır. Çalışmada 

kullanılan bütün veriler, GSYIH(GDP) deflatörüne bölünerek reel hale getirilmiş ve doğal 

logaritmaya dönüştürülmüştür. Böylece logaritma alma işlemini gerçekleştirerek hem 

değişkenlerin ölçü birimleri arasındaki farklılığı gidermiş, hem de varyansda durağanlığı 

sağlamış bulunmaktayız. Bu sebeple çalışmalarda kullanacağımız değişkenler logaritma 

alınarak uygulamalara katılmıştır. Veriler, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 

Müdürlüğü Bütçe Gider ve Gelir Gerçekleşmeleri(BÜMKO) ve Dünya Bankası’ndan 

alınmıştır.  

Tablo 3:  Veri Açıklaması  

Değişken Sembol Kaynak 

Reel Logaritmik Kamu Harcamaları LRKH BÜMKO 

Reel Logaritmik Gayri Safi Yurt İçi Hasıla LRGSYIH World Bank 

Reel Logaritmik Kişi Başı Kamu Harcamaları LRKBKH World Bank, 

BÜMKO 

Reel Logaritmik Kişi Başı Gayri Safi Yurt İçi 

Hasıla 

LRKBGSYIH World Bank 

Logaritmik (Kamu Harcamaları/Gayri Safi Yurt 

İçi Hasıla) 

LKHBGSYIH World Bank, 

BÜMKO 

4.2. Ekonometrik Metodoloji 

Adolph Wagner’in 1893 yılında yapmış olduğu bu çalışma dönemin koşullarının değişmesiyle 

birlikte farklı kişiler tarafından geliştirilmiştir. Wagner’in açıklamış olduğu kamu harcamaları 

tanımı yetersiz bulunmuştur ve Wagner’in görüşlerinden hareketle birçok model ortaya 

atılmıştır. Wagner Hipotezi’ni, gayri safi yurt içi hasıla (GSYIH) ve kamu harcamaları (KH) 

değişkenlerinin farklı dönüşümleri alınarak temelde beş ayrı modelle anlatılmaya çalışılmıştır. 

Tablo 4:  Wagner Tezine Yönelik Kurulan Modeller 

Model 

No 

Model Model Adı 

1 

 
0 1 tLRKH LRGSYIH u     Peacock-Wiseman Modeli 

2 

 
0 1 tLRKH LRKBGSYIH u     Goffman-Mahar Modeli 

3 

 
0 1 tLKHBGSYIH LRKBGSYIH u     Musgrave Modeli 

4 

 
0 1 tLRKBKH LRKBGSYIH u     Gupta-Michas Modeli 

5 

 
0 1 tLKHBGSYIH LRGSYIH u     Peacock-Wiseman Geliştirilmiş 

Model 

Denklemlerde 0 ;sabit değişkeni, 1 ; katsayıları, u ; hata terimini ve t; zamanı göstermektedir. 

Ayrıca KH; kamu harcamalarını, KBKH; kişi başı kamu harcamalarını, KHBGSYIH; kamu 

harcamaları/gayri safi yurt içi hasılayı, R; serilerin reel hale dönüştürüldüğünü L; logaritması 
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alınmış serileri, GSYIH; gayri safi yurt içi hasılayı, KBGSYIH; kişi başına düşen gayri safi yurt 

içi hasılayı vermektedir. 

Peacock-Wiseman Wagner Hipotezi’nden hareketle kamu harcamalarının tanımını yeniden 

yapmakla beraber Wagner’in tanımını da kabul etmiştir. Literatürde sıçrama tezi olarak kabul 

edilmiştir. 

Peacock ve Wiseman kamu harcamalarının analizini yaparken başlıca şu varsayımlardan yola 

çıkmaktadır; 34  

Devlet, mevcut kaynakları kullanırken her zaman rasyonel davranmaktadır,     

Devlet her zaman toplumun isteklerine karşı duyarlı hareket etmektedir,     

Vergi mükellefleri yüksek vergi oranlarını benimsemekte zorlanmaktadır.     

 Goffman-Mahar’da ekonomik gelişme ve büyümenin, kamu harcamalarında sürekli 

artışa sebep olduğunu kabul etmiştir. Diğer modellerden farklı olarak gayri safi yurt içi 

hasılanın kişi  başına değerlerini modellerde kullanmayı tercih etmişlerdir. 

Goffman ve Mahar’ın modeline göre; kamu harcamalarının kişi başına gelir esnekliği birimden 

büyük ise Wagner kanunu geçerli olmaktadır.   

Ekonominin gelişme sürecine bağlı olarak kamu sektörünün rolünün değiştiğini vurgulayan 

Musgrave bu değişimin özellikle eğitim ve sağlık harcamaları ile diğer sosyal harcamalar lehine 

olduğunu belirtmiştir. Musgrave kalkınmanın göstergesi olarak kişi başına geliri modelinde 

kullanmış ve kamu ve özel sektör arasında kaynakların kullanımında verimliliğin baz alındığını 

varsaymıştır. Çünkü özel mallar belirlenirken yoğun olarak içsel faydası dikkate alınırken; 

kamu mallarında dışsal faydası yoğun mallar dikkate alınmaktadır. 35  

Wagner Kanunu’nun geçerli olabilmesi için kişi başına gayri safi yurt içi hasılanın esnekliğinin 

sıfırdan büyük olması gerekmektedir. 

Çalışmasının sonunda hipotezi tekrar yorumlayan Gupta, sosyal gelişmenin sonrasında kamu 

harcamalarındaki değişim oranını modeline ilave etmiştir. Kamu harcamalarının yapısındaki 

değişimleri içeren şekliyle 1967 yılında hipotez genişletilmiştir. 36   

 Wagner Kanunu’nun geçerli olabilmesi için kişi başına düşen kamu harcamalarının kişi 

başına düşen GSYIH’ya göre esnekliğinin sıfırdan büyük olması gerekmektedir. 

Peacock- Wiseman Modeli’ne göre kamu harcamaları gayrisafi yurt içi hasılanın bir fonksiyonu 

iken Mann tarafından 1980 yılında geliştirilen bu modelde, gayri safi yurt içi hasıla içerisinde 

kamu harcamaları gayri safi yurt içi hasılanın bir fonksiyonudur.  37 

Wagner Kanunu’nun geçerli olabilmesi için kamu harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla 

içerisindeki payının, reel gayrisafi yurt içi hasıla esnekliğinin sıfırdan büyük olması 

gerekmektedir.   

5. Amprik Analiz 

5.1. Serilerin Birimkök Özelliklerinin Tespit Edilmesi 

 İlk olarak serilerin durağanlığını test etmek amacı ile grafik incelemesi yapılmaktadır. 

Tek başına güvenilir bir yöntem değildir fakat kullanılması gerekir. Sadece önsel bilgi verir. 

Kesin bilgi vermez. Beş farklı değişkenimiz içinde grafik incelemesi yapacak olursak; 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5: Değişkenlerin Grafiklerinin İncelenmesi 

                                                                 
34 Henrekson, 1993, s.53 
35 Gemmell, 1993, s.107 
36Henrekson, 1993, s.57 
37 Taşseven, 2000, s.12 
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Değişkenler Grafik Grafik İncelemesi 

LRKH 

 

 

LRKH değişkeninin grafiği 

incelendiğinde grafiğin belli bir 

sabitten başlayarak artan bir trend 

eğiliminde olduğunu görmekteyiz.  

Seri durağan olmayan bir özellik 

göstermektedir. 

LRGSYIH 

 

 

LRGSYIH değişkeninin grafiği 

incelendiğinde grafiğin belli bir 

sabitten başlayarak artan bir trend 

eğiliminde olduğunu görmekteyiz.  

Seri durağan olmayan bir özellik 

göstermektedir. 

LRKBKH 

 

 

LRKBKH değişkeninin grafiği 

incelendiğinde grafiğin belli bir 

sabitten başlayarak artan bir trend 

eğiliminde olduğunu görmekteyiz.  

Seri durağan olmayan bir özellik 

göstermektedir. 

LRKBGSYIH 

 

 

LRKBGSYIH değişkeninin grafiği 

incelendiğinde grafiğin belli bir 

sabitten başlayarak artan bir trend 

eğiliminde olduğunu görmekteyiz.  

Seri durağan olmayan bir özellik 

göstermektedir. 

LKHBGSYIH 

 

 

LKHBGSYIH değişkeninin grafiği 

incelendiğinde grafiğin belli bir 

sabitten başlayarak artan bir trend 

eğiliminde olduğunu görmekteyiz.  

Serinin durağanlığı hakkında herhangi 

bir yorum yapamayız. 

 

Grafikleri hakkında yorum yapılan değişkenlerin durağanlığı hakkında kesin bilgilere sahip 

olabilmek için yapmış olduğumuz ADF birim kök test sonuçları aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 6: Düzey Serilerin ADF Birimkök Testi Sonuçları 

ADF LRKH LRGSYIH LRKBGSYIH LRKBKH LKHBGSYIH 

Test Statistic -3.3171 -2.7845 -3.1162 -3.4502 -3.6019 

Prob 0.0742 0.2091 0.1128 0.0552 0.0388 
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Grafik incelemeleri sonucunda grafikler belli bir sabitten başlayarak artan bir trend eğiliminde 

oldukları için buna uygun bir şekilde ADF testi uygulanmıştır. Bu testler SIC kriterine göre ve 

yıllık seriler ile çalışmamızdan dolayı da 3 gecikme uzunluğu ile uygulanmıştır.  

Değişkenlere uygulanan birim kök testinin sonuçları baz alınarak yorumlanacak olursa 

hipotezleri aşağıdaki gibi olacaktır. 

0 :H
Seri birim köklüdür 

1 :H
Seri durağandır 

ADF test istatistiğine göre; 

LRKH;  prob=0.0742 > =0.05  , olduğu için 0H
 hipotezi reddedilemez. Yani seriler düzeyde 

birim köklü çıkmıştır. Serileri durağan hale getirmek için tekrardan farkını almamız 

gerekmektedir. 

LRGSYIH;  prob=0.2091 > =0.05  , olduğu için 0H
 hipotezi reddedilemez. Yani seriler 

düzeyde birim köklü çıkmıştır. Serileri durağan hale getirmek için tekrardan farkını almamız 

gerekmektedir. 

LRKBGSYIH;   prob=0.1128 > =0.05  , olduğu için 0H
 hipotezi reddedilemez. Yani seriler 

düzeyde birim köklü çıkmıştır. Serileri durağan hale getirmek için tekrardan farkını almamız 

gerekmektedir. 

LRKBKH;   prob=0.0552> =0.05  , olduğu için 0H
 hipotezi reddedilemez. Yani seriler 

düzeyde birim köklü çıkmıştır. Serileri durağan hale getirmek için tekrardan farkını almamız 

gerekmektedir. 

 LKHBGSYIH;   prob=0.0388< =0.05  , olduğu için 0H
 hipotezi reddedilir. Yani 

seriler düzeyde durağan çıkmıştır.  Bu veri seti I(0)’da durağandır. 

Tablo 7: Farkı Alınmış Serilerin ADF Birimkök Testi Sonuçları 

ADF D(LRKH) D(LRGSYIH) D(LRKBGSYIH) D(LRKBKH) 

Test Statistic -7.9697* -2.3570* -5.5158* -8.9545* 

Prob 0.0000 0.0191 0.0000 0.0000 

Not: * ve ** sırasıyla %1 ve %5  anlamlılık düzeylerinde istatistiksel anlamlılığı ifade eder. 

Belli bir sabitten başlayarak artan bir trend eğiliminde olan seriler fark işleminin alınması ile 

birlikte trend ortadan kalkmaktadır. Değişkenlerin farkını ifade eden seriye uygulanan birim 

kök testi sonuçları baz alınarak yorumlanacak olursa hipotezleri aşağıdaki gibi olacaktır. 

0 :H
Seri birim köklüdür 

1 :H
Seri durağandır 

ADF test istatistiğine göre; 

D(LRKH);  prob=0.0000 < =0.05, olduğu için 0H
 hipotezi reddedilir. Yani D(LRKH) ifade 

eden seri I(1)’ de durağan çıkmıştır. 

D(LRGSYIH);  prob=0.0191 < =0.05, olduğu için 0H
 hipotezi reddedilir. Yani 

D(LRGSYIH) ifade eden seri I(1)’ de durağan çıkmıştır. 

D(LRKBGSYIH);  prob=0.0000 < =0.05, olduğu için 0H
 hipotezi reddedilir. Yani 

D(LRKBGSYIH) ifade eden seri I(1)’ de durağan çıkmıştır. 
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D(LRKBKH);  prob=0.0000 < =0.05, olduğu için 0H
 hipotezi reddedilir. Yani D(LRKBKH) 

ifade eden seri I(1)’ de durağan çıkmıştır. 

5.2. Koentegrasyon Testleri 

Wagner hipotezinin Türkiye’deki geçerliliğinin sınanmaya çalışıldığı bu çalışmada Wagner 

hipotezinin 5 modelinden sadece; Peacock-Wiseman Modeli, Goffman-Mahar Modeli ve 

Gupta-Michas Modeli ile araştırmaya devam edilecektir. Çünkü LKHBGSYIH değişkeninin 

bulunduğu denklemlerde anlamlı bir sonuç bulunamamıştır.   

Çalışmanın devamında üç modelle çalışacağımız için ve bu üç model de yer alan değişkenlerin 

hepsi I(1) düzeyinde durağan oldukları için şimdiki aşamada bu değişkenlerin koentegre bir 

ilişkiye sahip olup olmadıklarını sınanacaktır. 

Bu koentegre ilişkiyi Johansen tarafından geliştirilen Johansen Koentegre ilişkisi testi ile 

sınayacağız. Johansen, değişkenler seti arasında var olabilecek bütün farklı eşbütünleşme 

ilişkilerinin tahminine olanak veren bir yöntemdir. Johansen Eşbütünleşme Testinde tüm 

değişkenler bağımlı olarak ve bunların hepsi kendi gecikmeli değerleriyle diğer değişkenlerin 

gecikmeli değerlerinin bir fonksiyonu olarak ele alınır. Dolayısıyla Johansen yöntemi VAR 

modelin tahminine dayanmakta ve böylelikle zaman serileri arasındaki bütün eşbütünleşme 

vektörlerinin tahminlerini sağlama avantajına sahiptir. Ayrıca Johansen Eşbütünleme Testi, 

eşbütünleşme vektörleri ve hata düzeltme parametrelerini kısıtlamasına imkan vermektedir. 

Johansen yönteminin sonucu gecikme uzunluğunun seçimine duyarlıdır. Bu nedenle Johansen 

Eşbütünleşme Testinin ilk aşaması vektör hata düzeltme modellerindeki kalıntıların 

otokorelasyonsuz ve normal dağılımlı olmasını saplayan uygun gecikme uzunluğunun vektör 

otoregresif model çerçevesinde belirlenmesidir.  

Uygulamada gecikme uzunluğunun seçiminde bilgi kriterleri kullanılmaktadır. Kullanılan 3 

modelin Johansen testi öncesi gecikme uzunluklarını belirlemek için aşağıdaki çıktılara 

başvurulmuştur.  

Tablo 8: Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

Modeller Gecikme Uzunluğu 

 

Peacock-Wiseman 

Modeli 

(LRKH-

LRGSYIH)  

 

Goffman-Mahar 

Modeli 

(LRKH-

LRKBGSYIH)  

 

Gupta-Michas 

 Modeli 

(LRKBKH-

LRKBGSYIH) 
 

 

Üç modele ait çıktılar incelendiğinde LR, FPE, AIC, SC, HQ kriterlerinin hepsinin gecikme 

uzunluğu olarak 1’i gösterdiği sonucu ile karşılaştık. Uygun gecikme uzunluğu belirlendikten 

sonra bu üç model içinde koentegre ilişki olup olmadığına bakmak için Johansen Testi 

gerçekleştirilmesi gereklidir. Johansen Testini yaparken gecikme uzunluğunun 1 eksiği kadar 
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değişken sayısı ile çalışılması gerekmektedir. Ancak hangi sistem ile çalışılıp çalışılamayacağı 

hakkında bir öngörüde bulunmak için aşağıdaki çıktılar elde edilmiştir. 

Tablo 9: Johansen Testi Uygun Model Belirlenmesi 

Modeller Data 

Trend 

Test 

Type 

None- (2) 

Intercept- No 

Trend 

Lineer- (3) 

Intercept- No 

Trend 

Lineer- (4) 

Intercept- 

Trend 

Peacock-Wiseman 

Modeli 

(LRKH-LRGSYIH) 

Trace 

Max-Eig 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

Goffman-Mahar 

Modeli 

(LRKH-LRKBGSYIH 

Trace 

Max-Eig 

2 

2 

0 

1 

0 

0 

Musgrave Modeli 

(KHBGSYIH-

LRKBGSYIH) 

Trace 

Max-Eig 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Gupta-Michas Modeli 

(LRKBKH-

LRKBGSYIH) 

Trace 

Max-Eig 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

Peacock-Wiseman 

Geliştirilmiş Model 

(KHBGSYIH-

LRGSYIH) 

Trace 

Max-Eig 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Görüldüğü gibi yukarıda Johansen Testi yapmadan önce hangi modelle ilerlememiz gerektiğini 

seçmek için çıktılar yer almaktadır. Bütün modellerimiz için Johansen Testine 3 numaralı yapı 

ile ilerleyeceğiz. Bunun sebebi ise iktisadi çalışmalarda 1. ve 5. yapı örnek teşkil etmediği için 

kullanılmamaktadır. Geriye kalan yapılar arasında ise uygun olan 3 numaralı yapıdır. Buna 

karar verdikten sonra üç model içinde 3 numaralı yapı ile Johansen Testi gerçekleştirilmiştir. 

Bu testle koentegre ilişki olup olmadığına bakarız. 

Koentegre ilişki var olup olmamasına göre Wagner hipotezinin Türkiye’deki geçerliliği 

hakkında bilgi sahibi olmaya çalışırız. 

Tablo 10: Johansen Testi Sonuçları 

Modeller Hypothesi

zed No. of 

CE(s) 

Trace 

Statistic 

0.05 

Critical 

Value 

Prob*

* 

Max-

Eigen 

Statistic 

0.05 

Critica

l 

Value 

Prob*

* 

Peacock-

Wiseman Modeli 

(LRKH-

LRGSYIH) 

None 

At Most 1 

 

16.859

7 

1.1049 

15.494

7 

3.8414 

0.031

0 

0.293

2 

15.7548 

1.1049 

14.26

46 

3.841

4 

0.028

9 

0.293

2 

Goffman-Mahar 

Modeli 

(LRKH-

LRKBGSYIH 

None 

At Most 1 

 

15.039

9 

0.4773 

15.494

7 

3.8414 

0.058

4 

0.489

6 

14.5625 

0.4773 

14.26

46 

3.841

4 

0.044

9 

0.489

6 

Musgrave Modeli 

(KHBGSYIH-

LRKBGSYIH) 

None 

At Most 1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Gupta-Michas 

Modeli 

None 

At Most 1 

15.717

9 

15.494

7 

0.046

3 

15.4065 

0.3113 

14.26

46 

0.032

9 
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(LRKBKH-

LRKBGSYIH) 

0.3113 3.8414 0.576

8 

3.841

4 

0.576

8 

Peacock-

Wiseman 

Geliştirilmiş 

Model 

(KHBGSYIH-

LRGSYIH) 

None 

At Most 1 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

** Mac-Kinnon Prob. Değerilerine karşılık gelmektedir. 

Johansen test sonuçları hakkında yorum yapılmadan önce kullanılacak olan Trace ve Max 

istatistikleri hakkında bilgi vermek gerekirse; 

1

max 1

ln(1 )

ln(1 )

n

trace

i

r

T i

T

 

 





  

  

     

Trace test istatistiği  matrisin izini hesaplar. Max test istatistiği ise   matrisinin 

özdeğerlerini hesaplar. 

Testin işleyişi sıfır hipotezi kabul edilene kadar basamak basamak devam edilmesi mantığına 

dayanır.  

Trace Testinde hipotezler şu şekildedir:              Max Testinde hipotezler şu şekildedir: 

0 0

1 0

:

: 1

H r r

H r r



 
                                                      0 0

1 0

:

: 1

H r r

H r r



 
 

Ve test istatistiği> Kritik Değer olursa temel hipotez reddedilir. 

Tablo 11:Peacock-Wiseman Modeli (LRKH-LRGSYIH) 

Hipotez 
trace  Kritik 

Değer(0,05) 

Hipotez 
max  Kritik 

Değer(0,05) 

0

1

: 0

: 1

H r

H r





 16,8597 15.4947 

 
0

1

: 0

: 1

H r

H r





 15,7548 14,2646 

0

1

: 1

: 2

H r

H r





 1,1049 3.8414 0

1

: 1

: 2

H r

H r





 1,1049 3,8414 

 

( 16.8597 15.4947)trace   ’dir. Burada 0 koentegre vektör sayısına karşı 1 koentegre vektör 

sayısı sınanmaktadır.  Yapılan işlemler sonucunda r=0 şekildeki temel hipotez reddedilir. Yani 

1 adet koentegre ilişki vardır. Değişkenler eşbütünleşiktir. 

( 1.1049 3.8414)trace   ’dir. Burada 1 koentegre vektör sayısına karşı 2 koentegre vektör 

sayısı sınanmaktadır. Yapılan işlemler sonucunda 1r   şekildeki temel hipotez red 

edilememektir. Yani  1 adet koentegre ilişkinin varlığı kabul edilir. Değişkenler eşbütünleşik 

değildir. 

max( 15.7548 14.2646)   ’dir. Burada 0 koentegre vektör sayısına karşı 1 koentegre vektör 

sayısı sınanmaktadır.  Yapılan işlemler sonucunda r=0 şekildeki temel hipotez red 

edilememektedir. Yani koentegre ilişki yoktur. Değişkenler eşbütünleşik değillerdir. 

Yapılan analizler sonucunda Peacock-Wiseman Modeli’nde Trace istatistik değerine göre 1 

adet koentegre ilişki bulunmuştur. 

Tablo 12: Goffman-Mahar Modeli (LRKH-LRKBGSYIH) 

Hipotez 
trace  Kritik 

Değer(0,05) 

Hipotez 
max  Kritik 

Değer(0,05) 

0

1

: 0

: 1

H r

H r




 15,0399 15,4947 

 
0

1

: 0

: 1

H r

H r




 14,5625 14,2646 
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0

1

: 1

: 2

H r

H r





 0,4773 3,8414 0

1

: 1

: 2

H r

H r





 0,4773 3,8414 

 

( 15.0399 15.4947)trace   ’dır. Burada 0 koentegre vektör sayısına karşı 1 koentegre vektör 

sayısı sınanmaktadır.  Yapılan işlemler sonucunda r=0 şekildeki temel hipotez reddedilemez. 

Yani koentegre ilişki yoktur. Değişkenler eşbütünleşik değildir. 

max( 14.5625 14.2646)   ’dır. . Burada 0 koentegre vektör sayısına karşı 1 koentegre vektör 

sayısı sınanmaktadır.  Yapılan işlemler sonucunda r=0 şekildeki temel hipotez reddedilir. Yani 

1 adet koentegre ilişki vardır. Değişkenler eşbütünleşiktir.  

max( 0.4773 3.8414)   ’dır. Burada 1 koentegre vektör sayısına karşı 2 koentegre vektör 

sayısı sınanmaktadır.  Yapılan işlemler sonucunda r=1 şekildeki temel hipotez reddedilemez. 

Yani 1 adet koentegre ilişki vardır. 

Yapılan analizler sonucunda Goffman-Mahar Modeli’nde Max istatistik değerine göre 1 adet 

koentegre ilişki bulunmuştur. 

Tablo 13: Gupta-Michas Modeli (LRKBKH-LRKBGSYIH) 

Hipotez 
trace  Kritik 

Değer(0,05) 

Hipotez 
max  Kritik 

Değer(0,05) 

0

1

: 0

: 1

H r

H r




 

15,7179 15,4947 

 
0

1

: 0

: 1

H r

H r




 

15,4065 14,2646 

0

1

: 1

: 2

H r

H r




 

0,3113 3,8414 
0

1

: 1

: 2

H r

H r




 

0,3113 3,8414 

 

( 15.7179 15.4947)trace   ’dır. Burada 0 koentegre vektör sayısına karşı 1 koentegre vektör 

sayısı sınanmaktadır.  Yapılan işlemler sonucunda r=0 şekildeki temel hipotez reddedilir. Yani 

1 adet koentegre ilişki vardır. Değişkenler eşbütünleşiktir. 

( 0.3113 3.8414)trace   ’dır. Burada 1 koentegre vektör sayısına karşı 2 koentegre vektör 

sayısı sınanmaktadır. Yapılan işlemler sonucunda 1r   şekildeki temel hipotez red edilemez. 

Yani  1 adet koentegre ilişkinin varlığı kabul edilir. Değişkenler eşbütünleşik değildir. 

max( 15.4065 14.2646)   ’dır. Burada 0 koentegre vektör sayısına karşı 1 koentegre vektör 

sayısı sınanmaktadır.  Yapılan işlemler sonucunda r=0 şekildeki temel hipotez reddedilir. Yani 

1 adet koentegre ilişki vardır. Değişkenler eşbütünleşiktir. 

max( 0.3113 3.8414)   ’dır. Burada 1 koentegre vektör sayısına karşı 2 koentegre vektör 

sayısı sınanmaktadır. Yapılan işlemler sonucunda r=1 şekildeki temel hipotez reddedilemez. 

Yani 1 adet koentegre ilişki vardır. 

Yapılan analizler sonucunda Trace ve Max istatistikleri sonucunda 1 adet koentegre ilişki 

vardır. 

5.3. Vektör Hata Düzeltme (VEC) Modeli 

Tablo 14:  VEC Model  
Peacock-Wiseman Modeli 

 

Goffman-Mahar Modeli 

 

Gupta-Michas Modeli 

 

Cointegration 

Eq 

CointEq1 Cointegration 

Eq 

CointEq1 Cointegration 

Eq 

CointEq1 

LRKH(-1) 1.0000 LRKH(-1) 1.0000 LRKBKH 

(-1) 

1.0000 



 
                                                                                                                                                                                                           

103 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

LRGSYIH 

(-1) 

-1.2443 

(0.0521) 

[-23.8766] 

LRKBGSYIH 

(-1) 

-2.2486 

(0.1154) 

[-19.4753] 

LRKBGSYIH 

(-1) 

-1.4725 

(0.0960) 

[-15.3375] 

C 7.5625 C -7.6834 C -4.7779 

Error 

Correction 

D(LRKH) D(LRGSYIH) Error 

Correction 

D(LRKH) D(LRKBGSYIH) Error 

Correction 

D(LRKBKH) D(LRKBGSYIH) 

 

CointEq1 

-0.3968 

(0.0947) 

[-4.1899] 

-0.0135 

(0.0349) 

[-0.3877] 

 

CointEq1 

-0.3208 

(0.0824) 

[-3.8907] 

0.0152 

(0.0296) 

[0.5126] 

 

CointEq1 

-0.3903 

(0.0945) 

[-4.1290] 

 

-0.0007 

(0.0346) 

[-0.0224] 

C 0.0582 

(0.0139) 

[4.1631] 

0.0433 

(0.0051) 

[8.3991] 

C 0.0582 

(0.0142) 

[4.0911] 

0.0242 

(0.0051) 

[4.7351] 

C 0.0391 

(0.0140) 

[2.7940] 

0.0242 

(0.0051) 

[4.7235] 

 

Yukarıda yer alan çıktının “Coeintegrating Eq” kısmı Uzun Dönem İlişkiyi gösterir. “Error 

Correction” kısmı ise Hata Düzeltme Modelini vermektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda 

VAR modelin gecikme sayısı 1 olarak belirlenmişti. Fakat VAR modelin gecikme sayısının 1 

eksiği kadar VEC modelde tahmin gerçekleştiriyoruz. Bu da 0 sonucunu elde etmemize neden 

olmaktadır. Modellerde seçilen gecikme uzunluklarına göre sonuçlar değişmektedir. Bu sebeple 

modelimizde yer alan Hata Düzeltme Modelini yorumlayamıyoruz. Sadece Uzun Dönem 

İlişkiyi yorumlayacağız. 

Peacock-Wiseman Modeli’ne göre inceleyecek olursak; 
7.5625 1.2443 tLRKH LRGSYIH      

Çıktıda yer alan model sonuçlarına göre oluşturulan denklemde 0  ve 1  parametreleri sağ 

tarafa atılıp yorumlanacağı için işaret değişimi olmaktadır. Bu katsayılarda normalleştirilmiş 

katsayıları vermektedir.  

Model tam logaritmik model olduğu için parametrelerin katsayıları esneklikleri vermektedir. 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’daki %1’lik artış kamu harcamalarının %1.2443 arttırmaktadır. Uzun 

dönemde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’dan, Kamu Harcamalarına doğru nedensellik ilişkisi vardır. 

Goffman-Mahar Modeli’ne göre inceleyecek olursak; 
7.6834 2.2486 tLRKH LRKBGSYIH     

Çıktıda yer alan model sonuçlarına göre oluşturulan denklemde 0  ve 1 parametreleri sağ 

tarafa atılıp yorumlanacağı için işaret değişimi olmaktadır. Bu katsayılarda normalleştirilmiş 

katsayıları vermektedir.  

Model tam logaritmik model olduğu için parametrelerin katsayıları esneklikleri vermektedir. 

Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasılada gerçekleşen %1’lik artış Kamu Harcamalarının 

%2.2468 arttırmaktadır. Uzun dönemde Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıladan, 

Kamu Harcamalarına doğru nedensellik ilişkisi vardır. 

Gupta-Michas Modeli’ne göre inceleyecek olursak; 
4.7779 1.4725 tLRKBKH LRKBGSYIH     

Çıktıda yer alan model sonuçlarına göre oluşturulan denklemde 0  ve 1 parametreleri sağ 

tarafa atılıp yorumlanacağı için işaret değişimi olmaktadır. Bu katsayılarda normalleştirilmiş 

katsayıları vermektedir. 

Model tam logaritmik model olduğu için parametrelerin katsayıları esneklikleri vermektedir. 

Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasılada gerçekleşen %1’lik artış Kişi Başına Düşen 

Kamu Harcamalarının %1.4725 arttırmaktadır. Uzun dönemde Kişi Başına Düşen Gayri Safi 

Yurt İçi Hasıladan, Kişi Başına Düşen Kamu Harcamalarına doğru nedensellik ilişkisi vardır. 

5. Sonuç 
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Bu çalışmada, kamu harcamaları ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkileri farklı değişkenlerden 

yola çıkarak ele alan Wagner Kanunu’nun 1960-2015 dönemi için Türkiye açısından 

geçerliliğine ilişkin bir durum tespiti yapılmıştır. Wagner Kanunu, kamu harcamalarının milli 

gelire oranla daha hızlı bir şekilde artması olarak tanımlanabilmektedir. Model sonuçlarında 

toplam harcama miktarları toplam gelire oranla daha fazla çıkmaktadır. Yapılan ekonometrik 

işlemler sonucunda Gayri Safi Yurt içi Hasıla’daki her %1’lik artış Kamu Harcamalarını %1’in 

üzerinde arttırmaktadır. Bu sonuçlar neticesinde uzun dönemde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’dan, 

Kamu Harcamalarına doğru nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Toplumun mal ve 

hizmete olan talebi gelir esnekliğinden büyük olmaktadır (gelir esnekliği>1). Geçmişten 

günümüze Türkiye’de ekonomik ve siyasal değişmeleri göz önüne alırsak destekleyici 

sonuçlara ulaşmış oluruz. 1960-1980 yılları arasında; planlı kalkınma sistemi uygulanmıştır. 

Kamu harcamaları, ekonomik büyümenin istikrarsızlığı sebebi ile durma noktasına gelmiş ve 

dışa bağımlılık artmıştır. İstikrarsızlık sebebi ile ülkemizde gerek ekonomik gerekse siyasal 

birçok sorun ortaya çıkmıştır. Bu sebeplerden dolayı ekonomik büyüme üzerinde negatif bir 

etki oluşmuştur. İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarının uygulamaya konulması ile 

birlikte ekonomik büyüme artışa geçmiş bununla birlikte de kamu yatırım oranlarında artışa yol 

açmıştır. Yerli sanayicinin korunması ve iç pazarın genişletilmesi için ikameci sanayileşme 

politikası uygulanmaya başlamıştır. Daha önceden yurt dışından ithal ettiğimiz tüketim malları 

ülkemizde üretilmeye başlanmıştır. Daha sonraki dönemlerde ekonomilerdeki istikrar ortamı iç 

ve dış faktörlerin de etkisiyle yavaş yavaş bozulmaya başlamıştır. Siyasi ve ekonomik 

gelişmeler uygulanan iktisadi politikaları değiştirilmesine yol açmıştır. 1980 sonrası dengelerin 

bozulması sonucunda ortaya çıkan istikrarsız süreç ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemiştir. 

Böyle bir ortamda yatırımlar cazip gelmediği için kısa vadeli sermaye akımlar teşvik edilmiştir. 

Günümüze kadar “ihracata yönelik sanayileşme stratejisi”nin uygulamaya konulması ile 

birlikte sanayileşme politikalarına önem verilerek ihracat içerisinde sanayi mallarının payının 

artırılmasına yönelik politikalar oluşturulmuştur. Türkiye ekonomisi, 2003 yılından itibaren 

küresel ortamın da desteği ile güçlü bir büyüme dönemine girmiştir. Makroekonomik istikrarı 

sürekli kılacak, ekonomiyi esnek, etkin ve üretken bir yapıya kavuşturacak yapısal reformlarla 

birlikte uygulamaya konulan sıkı para ve maliye politikaları, ekonomide güven ve istikrarı 

büyük ölçüde sağlamıştır. 
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ÖZET: 

Bu çalışmada 9 OECD ülkesi (Avusturya, Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, 

Yunanistan, İsrail ve Japonya) için 1995-2014 yılları baz alınarak beşeri sermayeyi etkileyen 

eğitim(EGTM)ve sağlık (SGKL)harcamalarının ekonomi(GDP) üzerinde etkisinin büyümeyi 

ne ölçüde etkilediğini araştırılmaktadır. Beşeri sermaye bireyin kendisine yaptığı bir yatırım 

olarak nitelendirilmekte ve beşeri sermayeyi etkileyen en önemli iki etki olan eğitim ve sağlık 

üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı beşeri sermayeyi etkileyen eğitim ve sağlık 

harcamalarının ekonomi üzerindeki etkisinin büyümeyi ne ölçüde etkilediğini araştırmaktır. 

Çalışmanın analiz kısmında panel veri analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Yapılan 

analizlerde yatay kesit bağlılık var olduğundan II. Kuşak birim kök testlerinin uygulanmıştır. 

Sonuç olarak GDP ve Sağlık Harcamaları arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu 

görülmektedir. Bunun yanı sıra GDP ve Eğitim Harcamalarının arasında ne tek yönlü ne de çift 

yönlü nedensellik ilişkisi vardır. 

 

ANAHTAR KELİMELER: Beşeri Sermaye, Ekonomik Büyüme, Eğitim Harcaması, Sağlık 

Harcaması 

 

 

1. Giriş 

Bir ekonomi de üretim yapabilmek için emek, girişimci, doğal kaynaklar ve sermayeye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Sermaye; servetin sabit ve devamlı olarak kabul edilen bölümüdür. Burada 

sermaye, fiziki sermaye ve beşeri sermaye olarak ayrıma tabi tutabiliriz. "Fiziki sermaye, 

üretimi kolaylaştıran araçları biçimlendirmek üzere materyallerdeki değişiklikler ile 
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oluşturulmuştur. Yani fiziki sermaye kabaca üretim faaliyetlerinde bulunmak için gerekli ve 

emek faktörü tarafından üretilmiş tüm üretim araçlarını kapsamaktadır." ( Karaçay,2008;10)  

Beşeri sermaye; üretim faktörlerini daha verimli kullanılmasına imkân veren ve mevcut insan 

gücünün niteliğini, niceliğini, mesleki bilgileri ve sağlık durumu ile sosyal ilişkiler toplamında 

oluşmaktadır.(Oğuz Karadeniz, Serap Durusoy, Seyit Köse Türkiye de Eğitim ve Beşeri 

Sermaye) 

Beşeri sermaye ekonomik kalkınma için olmazsa olmaz fiziki sermayenin yanında diğer bir 

önemli kaynak olma özeliğine sahiptir. Beşeri ve fiziki sermaye ne kadar fazla birbirini 

tamamlarsa ekonomi de büyüme o kadar fazla artacaktır. Beşeri sermaye, fiziki sermaye gibi 

saklanamadığından üretimde faydalanılmadığı sürece yok olup gitmeye mahkûmdur. Bununla 

birlikte beşeri sermayenin kullanılıp kullanılmayacağını esas karar veren mekanizma beşeri 

sermayenin kendisidir. 

Beşeri sermayenin büyüklüğü kadar etkinliği de ekonomik büyüme sorunlarında önemli bir 

sorundur. Beşeri sermayenin etkinliğini arttırmanın en önemli yolları; beşeri sermaye ile fiziki 

sermayenin dengeli olması, beşeri sermayeye hak ettiği geliri sağlamak, beşeri sermayenin iş 

konusunda motive edilmesi ve yolsuzluğun engellenmesidir. Bunlar sağlanmadığında beşeri 

sermayeden beklenen ölçüde katkı sağlanamayabilir. 

Ülkeler arası gelişmişliğinin farklı olmasında etmen olarak beşeri sermayedeki farklılık 

gösterilebilir. Ülkelerin fiziki sermaye ile beşeri sermayesinin eşit seviyede olması beşeri 

sermayeyi etkin kılar. Eğer denge söz konusu değilse etkinsizlik ortaya çıkacaktır. Bu 

etkinsizlik ise üretimi üst seviyeye çıkaramayacağından dolayı sorunlara yol açacaktır. 

Beşeri sermaye bir anlamda bireyin kendine yaptığı yatırım olarak adlandırabiliriz. Bireylerin 

niteliğinde ve niceliğinde sürekli olan değişimlerden dolayı beşeri sermaye zamana göre 

değişkenlik gösterir.  

Beşeri sermayeyi etkileyen en önemli iki faktör eğitim ve sağlıktır. 

2. Literatür 

20. yüzyılın ortalarında geliştirilen beşeri sermaye teorisi, eğitim ve sağlığı iki temel olarak ele 

almıştır. Beşeri sermayenin ülkelerin gelir farklılıkların dolayısıyla ekonomik büyümedeki 

farklılıkları açıklamada önemli bir etkiye sahiptir. Uzun zamandır yapılan araştırmalarda konu 

olmaktadır. 

Kim ve Lee (1992;2):Yaptıkları çalışmada, eğitim ve teknoloji arasındaki bağlılığı üzerinde 

durmuşlardır. Eğitim ve teknolojinin birbirlerini etkileyerek iki faktörün tamamlayıcı yönü 

olduğunu vurgulamışlardır. Teknolojik gelişme ve beşeri sermaye birikiminin artışı ile 

ekonomik büyümeye olumlu yönde katkı sağlayacaktır. B çalışmaya göre teknolojide 

ilerlemenin fazla olacağı düşünülerek, beşeri sermayeye olan yatırımların artacağını ve bunla 

birlikte gelir artış oranını da hızlandıracağı savunulmuştur. 

Mankiw, Romer ve Weil (1992;416):Çalışmalarında beşeri sermayenin en az fiziki sermaye 

kadar önemli olduğunu göstermişlerdir. 98ülkenin 1960-1985 yıllarını temel alarak yapılan 

çalışma da Solow’ un modelinin üzerine ek olarak beşeri sermayeyi modele dâhil edip modeli 

genişletmişlerdir. Bunun sonucunda ise beşeri sermayenin büyümeye etkisi Solow’ un 

belirttiğinden daha yüksek olduğunu savunmuşlardır. 

Lucas (1988;18):Beşeri sermayenin etkisinin iki yönlü olacağının üzerinde durmuştur. Lucas’ 

ın bu görüşüne göre beşeri sermaye öncelikle işçilerin verimliliklerinin yükselmesini 

sağlayarak veri girdi ile daha fazla çıktı üretilmesini sağlamaktadır. Diğer etki ise bireylerin 

beşeri sermayesindeki artış diğer tüm üretim faktörlerinin üretkenliklerine yaptığı katkı yani 

beşeri sermayenin yarattığı dışsallıklardır. 

Canpolat (2000): Türkyenin 1950-1990 dönemine ilişkin verileri kullanılarak beşeri 

sermayenin ekonomik büyümeye katkısını araştırmaktadır. Beşeri sermaye değişkeni olarak 

lise ve yüksekokul öğrenci sayılarındaki artış alınmıştır. Çalışmanın en önemli bulguları 1950-

1990 döneminde lise ve yüksek okul öğrenci sayılarındaki artışa karşılık işçi başına düşen 
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beşeri sermaye stokunda önemli bir artışın olmamasıdır. 1965-1990 döneminde sermayenin 

büyümeye katkısı yüzde 40 olarak bulunmuştur. Bu sonucun beşeri sermaye yatırımlarının 

büyüme getirisinin yüksek olduğunu gösterdiği belirtilmektedir. 

Taban ve Kar(2003): Türkiye 1960-2001 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak yeni teknikler 

kullanılıp yeni teknikler kullanılıp deneye dayalı sonuçlar nedensellik yönünün kullanılan 

değişkenlere göre farklılık gösterdiği ortaya koymuştur. Eğitim ve sağlık yoluyla beşeri 

sermayenin artırılmasının Türkiye’nin ekonomik gelişmesi için son derece önemli unsurlar 

ortaya koymuştur. İçsel büyüme teorisinde önemi vurgulanan ve büyüme katkısının olumlu 

olduğu ileri sürülen beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Türkiye koşullarında 

nedensellik bağlamında ele alınmıştır. 

Serel ve Masatçı (2005): Beşeri sermaye ile büyüme ilişkisini Türkiye açısından Johanes ko-

entegrasyon yöntemi kullanılarak test etmektedir. Testin sonuçlarına göre beşeri sermaye ile 

büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki mevcuttur. Granger nedensellik testi büyümeden 

beşeri sermaye tek yönlü bir nedensellik ilişkisini göstermektedir. 

Çakmak ve Gümüş (2005): 1960-2002 dönemini kapsayan çalışmasında, beşeri sermaye ve 

ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişki araştırılmaktadır. Beşeri sermaye değişkeni, 

ilk, orta ve yükseköğretim mezunlarına farklı ağırlıklar uygulanarak elde edilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar beşeri sermaye ve ekonomik büyüme arasında pozitif ilişki olduğunu göstermiştir. 

Fiziki ve beşeri sermayenin GSMH üzerinde pozitif, işgücünün ise negatif bir etkiye sahip 

olduğu bulunmuştur. Beşeri sermayenin ekonomik büyümeye katkısının fiziki sermayeye göre 

daha düşük oranda olduğu tespit edilmiştir. 

3. Beşeri sermayenin eğitim ve sağlık ile ilişkisi 

Beşeri sermaye üretim sürecindeki diğer faktörlerin verimli şekilde kullanılmasını yeni 

teknolojilerin icadını ve bunların rasyonel bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.(Yumuşak 

ve Yıldırım 2009) 

Beşeri sermayeyi oluşturan iki ana etmen eğitim ve sağlıktır. Toplumun ekonomik gelişmişliği 

ve beşeri sermayenin unsurları olan eğitim ve sağlık düzeyi arasında yakından ilişki 

bulunmaktadır. Eğitimin önemli bir faktör olmasıyla sağlığı geri plana atmak doğru 

olmayacaktır. Burada beşeri sermayenin analizi yapılırken iki etmeni birlikte değerlendirmenin 

faydalı olacağının görüşündeyiz.   

Ekonomik gelişmişliğin yüksek olduğu ülkelere bakıldığında eğitim ve sağlık düzeylerinin 

yüksek olduğu görülmektedir. İncelediğimiz verilerden esinlenerek OECD ülkelerinde bu 

alanda yaptığı harcamalar önem taşımaktadır. Amerika, İngiltere, Türkiye gibi ülkeleri de 

içinde bulunduran ülkelerde beşeri sermayeye önem verildiği görülmektedir.  

Beşeri sermayeyi; eğitim direkt olarak sağlık ise dolaylı yoldan etkilemektedir. Toplumun 

refahı sağlık ile birlikte yükseltilerek, sağlıklı bireyler ile etkin eğitim sistemi elde edilir. 

Ekonomik büyüme sağlıklı birey bununla birlikte eğitimin yön vermesiyle istenilen boyuta 

gelebilmektedir. Beşeri sermaye ekonomik büyümeyi büyük oranda etkilerken ülkeler arası 

gelişmişlik düzeyi arasındaki farkı azaltacaktır. 

3.1. Beşeri sermayenin eğitim üzerindeki etkisi 
Teknoloji yaratmada bilgiyi edinen ve kullanan bireydir. Ekonomik büyümenin sürekli hale 

gelmesi için beşeri sermaye olarak bireylerin eylemlerini artırmayı sağlayacak bilgi yani eğitim 

gereklidir. Bu yüzden beşeri sermaye için birinci şart eğitimdir. 

Bilgi toplumunda en temel üretim faktörü bilgiye sahip olan insan gücü beşeri sermayedir. 

İnsanların bilgiye sahip olmalarının en kestirme yolu ise eğitimdir. (Serel ve Masatçı 2005) 

Eğitim ekonomik kalkınma üzerinde bir yatırımdır. Beşeri sermayeye yatırım yapıldıkça 

ekonomideki bilgi düzeyi artacaktır. Bilgi ekonomilerinde emeğin ve ekonomilerin öğrenme 

gücünü artırma gereği ortaya çıkmıştır. 
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Eğitim, işgücü maxımum artırabilmek için en önemli faktördür. Bu nedenle beşeri sermayeyi 

konu alan birçok araştırmacı eğitimi bütün faktörlerden önde tutmuştur. Eğitim ile beşeri 

sermayeyi ayrı olarak görülmez. Beşeri sermaye denince akla eğitimin gelmesi kaçınılmazdır. 

Beşeri sermaye eğitim ile hayat bulmaktadır. Eğitim insanların düşünce geliştirmesi için olanak 

sağlar. Farklı açıdan bakmayı öğretir. Sürekli değişen teknolojiye ayak uydurabilmekte yine 

eğitimle mümkün olabilecektir. 

Sınger'e göre eğitim yatırımların iki önemli özelliği bulunmaktadır. İki eğitim yatırımlarında 

azalan verimler yasasının olmayıp, aksine artan verimler yasasının geçerli olmasıdır. İkincisi 

eğitim ve araştırma yatırımların karşılıklı etkileşim halinde olmasıdır. Bu tip yatırımlar türlü 

yeniliklerin ortaya çıkmasına neden olur. (Han, Kaya, 2002, 126) 

Günlük hayatta çokça kullandığımız " EĞİTİM ŞARTIR " kelimesi bile bize beşeri sermayeyi 

işaret ediyor. Burada anlaşıldığı üzere beşeri sermayeye yön vermek ekonomik büyümeyi 

hızlandırmak isteniyorsa bunu ancak eğitim ile başarabiliriz. 

Günümüz ülkeleri ekonomik büyümeye önem vermiştir Ekonomik büyümenin beşeri sermaye 

ile başarıldığı ön görmektedir. Beşeri sermayenin ön şartı da eğitim olduğundan dolayı bilgi 

toplumuna önem verilmiştir. Eğitimle ekonomik büyümeyi bağdaştırmıştır. Bu yüzden eğitimin 

iyi olduğu ülkelerde ekonomik büyüme hızı her zaman daha fazla olmuştur.  

Bir diğer araştırmacı Romer ise bu konuya şu şekilde ifade etmiştir: " Uzun dönemli kar 

artırımını hedefleyen aktörler tarafından gerçekleştiren bilgi birikimi sayesinde olacağını" 

vurgulamıştır. 

Uzun dönemli büyüme elde etmek veya ekonomik büyümenin devamlı olmasını sağlamak 

istiyorsak eğitimi her zaman bir ileri sürece taşımamız gerekmektedir. Beşeri sermayeye 

yapılan yatırımın artması demek eğitime olan önemin artması anlamına gelir. Beşeri sermaye 

tanımında anladığımız üzere beşeri sermayenin yatırımı insanın kendine yaptığı yatırımdır. 

Ekonomik büyüme bilgi birikimi istemektedir. Bilgi birikimi mesleki gelişmeyi yanında getirir. 

Mesleki gelişme yapacağımız büyüme yönlü yatırıma mantıklı ve tutarlı sonuçlar elde etmemizi 

sağlar. Bilgisiz bir toplumun mantıklı ve tutarlı yatırım yapması beklenemez. Bu da büyümeyi 

eksi yönde etki sağlamaktadır. 

3.2. Beşeri sermayenin sağlık üzerindeki etkisi 
Beşeri sermayenin sadece eğitimle özdeşleşmesi mümkün değildir. Çünkü konu insanın 

niteliğini vurguladığı için eğitim yanında sağlık beşeri sermayenin bileşenleri arasında görülür. 

(Yumuşak ve Yıldırım 2009) 

Kişinin eğitim alabilmesi için sağlık düzeyi önem arz eder. Sağlıklı olmayan bireylerin eğitim 

verimlilikleri düşecektir. Eğitim verimliliklerin düşmesi büyümeyi düşüreceğini ön 

görülmektedir. Eğitimin kalitesi sağlıklı bireylerin elinde oluşacağı açık bir şekilde gözler 

önündedir. 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile beşeri sermayenin birleşenlerinden biri olan sağlık 

göstergeleri arasında pozitif bir ilişki vardır. Ülkeler arası gelişmişlik ise bize ekonomik 

büyümenin olumlu etkileri arasında olduğu bilinmektedir. İncelen ülkelerde sağlık harcamaları 

büyümeyi aşağıya çekmemiştir. Bu veriler bize bu harcamaların bize olumlu etkilerle karşılık 

vermiştir. 

Sağlıklı bir toplumun beşeri sermayeyi nispeten daha kolay artırabilir olmasıdır. Bu nedenle 

beşeri sermaye stokunu artırmak isteyen bir ülke için toplumun sağlık düzeyini ön şart haline 

gelmektedir. 

4. Veri seti ve ekonometrik yöntem 

 Bu çalışmada 9 OECD ülkesi (Avusturya, Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa, 

Almanya, Yunanistan, İsrail ve Japonya) için beşeri sermayeyi etkileyen eğitim (EGTM) ve 

sağlık (SGLK) harcamalarının ekonomi (GDP) üzerindeki etkisinin büyümeyi ne ölçüde 

etkilediği araştırılmaktır. Bu amaç doğrultusunda panel veri analizi yöntemlerinden 

yararlanılmış olup 1995-2014 dönemine ait veriler Dünya Bankası veri tabanından derlenmiştir. 
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 Çalışmada öncelikle seriler için yatay kesit bağımlılığı ve homojenlik testi yapılmıştır. 

Yatay kesit bağımlılık analizinden sonra serilerin I. kuşak mı II. kuşak mı birim kök analizi 

yapılacağına karar verilmiştir. Serilerin durağanlık mertebelerine bakıldıktan sonra model için 

nedensellik analizi yapılmıştır. 

4.1. Yatay kesit bağımlılığı 

Panel veri analizinin birim kök sınaması yapılmadan önce yatay kesit bağımlılığının test 

edilmesi son derece önemlidir. Yatay kesit bağımlılığı, iktisatta paneli oluşturan yatay kesit 

birimlerinin birinde meydana gelen şokun, diğer birimleri de etkilediği durumu ifade eder. 

Yatay kesit bağımlılık analizinin sonucunda I. kuşak mı II. kuşak mı birim kök testlerin 

kullanılmasına karar verilecektir. 

Yatay kesit bağımlılık; 

   ,   

         

Şeklinde ifade edilebilir. Yukarıdaki eşitlikte yer alan kalıntılar arasındaki bu korelâsyonların 

istatistiksel olarak anlamlılığı Breusch and Pagan (1980)’nin LM testi ile test edilebilmektedir 

(Pesaran 2004; Güloğlu ve İspir 2009). LM test istatistiği şu şekilde hesaplanmaktadır: 

 
 Olmak üzere hipotez; 

 

 
Şeklinde kurulur.  , EKK ile her bir regresyondan elde edilen kalıntılar arasındaki korelasyon 

katsayısını göstermektedir ve test istatistiği  dağılımına sahiptir. 

Tablo 1:CDLM adj Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 

Değişkenler Test İstatistiği Olasılık Değeri 

GDP 24.888 0.000*** 

EGTM 50.609 0.000*** 

SGLK 32.095 0.000*** 

Not: ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde yokluk hipotezinin 

reddedildiğini ifade etmektedir. 

 

Bu sonuçlar neticesinde yatay kesit bağımlılık var ve serilere II. kuşak birim kök testi 

uygulanacaktır. 

4.2. Hadri-kurozumi (2012) birim kök testi: 

Hadri-Kurozumi (2012) birim kök testi yatay kesit bağımlılığını dikkate alan bir testtir. Hadri-

Kruzomi(2012) testi, zaman serisindeki KPSS testinin, yatay kesit bağımlılığını dikkate alan 

ikinci kuşak panel birim kök testi olarak uyarlanmış halidir. Test aşağıdaki gibi tahmin 

edilmektedir (Hadri ve Kruzomi, 2012): 

 
Burada  faktörleri göstermektedir. Ayrıca seri bu süreçte otokorelasyonun olmasına izin 

vermektedir. Otokorelasyonu, SPC (Sul-Phillips-Choi) yönteminde Sul, Phillips ve Choi (2005) 

tarafından geliştirilen ve GİR (Görünüşte İlişkisiz Modeller) yöntemine dayalı AR(p) süreciyle, 

LA (Lag-Augmented) yönteminde ise Choi (1993) ve Toda ve Yamamoto (1995) yöntemlerine 

dayalı AR(p+1) sürecinde gecikme sayısına bir ekleyerek düzeltmektedir (Göçer, 2013). 
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dir. Bir önceki denklemde yer alan  determinisriktir. Verilen bu eşitliklerden sonra Hadri-

Kruzomi test istatistikleri hesaplanmaktadır (Hadri ve Kruzomi, 2012). 

 

 
Burada  ve  sırasıyla SPC ve LA yöntemlerinin varyanslarıdır. Hadri-Kurozumi 

(2012) birim kök testinin hipotezleri; 

 

 
Şeklindedir. Elde edilen analiz sonuçları aşağıdaki gibidir. 

Tablo 2: Hadri ve Kuruzomi (2012) Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

 Düzey Değerleri 

 
  

GDP -2.4155  (0,9921)*** -2.1786  (0,9853)*** 

EGTM -1.9365 (0,9736)*** -1.2093  (0,8867)*** 

SGLK -2.9030 (0,9982)*** -2.4436  (0,9927)*** 

Not: *** %1 anlamlılık düzeyine göre durağanlığı göstermektedir. Serilerin düzey değerleriyle 

yapılan testte sabitli ve trendli model, kullanılmıştır. Parantez içindekiler olasılık değerleridir. 

Tablo 2’deki sonuçlara göre bütün seriler, düzey değerlerinde durağandır yorumu yapılır. 

4.3. Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi 

Bu çalışmada seriler arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığı Dumitrescu ve Hurlin (2012) 

tarafından geliştirilen yöntemle incelenmiştir. Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından 

geliştirilen testin özelliği seriler ister eşbütünleşik olsun ister eşbütünleşik olmasın her iki 

durumda da işlevseldir (Balan, 2016).Bu testte Y ile X arasındaki nedensellik ilişkisi şöyle bir 

doğrusal model kullanılarak analiz edilmektedir: 

 
Burada K; optimum gecikme uzunluğudur. Bu yöntemin en önemli kısıtları denklemdeki 

katsayıların homojen olduğu varsayımı ve serilerin durağan olmasının gerekliliğidir 

(Dumitrescu ve Hurlin, 2012). Testin hipotezleri; 

 

 
Şeklindedir. Dumitrescu ve Hurlin (2012), iki farklı test istatistiği geliştirmiştir. Dumitrescu ve 

Hurlin (2012), bu hipotezleri sınamak üzere her bir yatay kesit için bireysel Wald istatistiklerini 

( ) hesaplamakta sonra bunların aritmetik ortalamasını alarak panele ait Wald istatistiğini (

) elde etmektedir (Göçer, 2013). Dumitrescu ve Hurlin (2012), T>N olduğunda 

asimptotik dağılıma sahip test istatistiğinin kullanılmasını tavsiye ederken, T<N olduğu 

durumlarda yarı asimptotik dağılıma sahip test  istatistiğinin kullanılmasını 

önermektedir. 
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Dumitrescu ve Hurlin (2012), Monte-Carlo simülasyonunu kullanarak test istatistiklerini ve bu 

istatistiklere ait olasılık değerlerini hesaplamaktadır. Testin en önemli kısıtı sadece iki değişken 

arasındaki nedensellik ilişkisini incelemesidir. Bu nedenle seriler ikişerli gruplar halinde 

nedensellik testine tabi tutulmuş ve Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi 

sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 4:Dumitrescu ve Hurlin (2012) Panel Nedensellik Testi Sonuçları 

Nedenselliğin Yönü 
  

Prob Değ. 

GDP EGTM 3.0876 0.7646 0.4446 

EGTM GDP 3.5933 1.2987 0.1941 

GDP SAGLK 6.6322 4.5080 0.0000*** 

SAGLK  GDP 18.5018 17.0429 0.0000*** 

EGTM  SAGLK 7.0461 4.9450 0.0000*** 

SAGLK EGTM 10.6958 8.7992 0.0000*** 

Not: *** %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Tabloda yer alan sonuçlar değerlendirilecek olursa, GDP ve Sağlık Harcamaları arasında ve 

Eğitim ve Sağlık Harcamaları arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu 

görülmektedir. Ayrıca GDP’nin Granger nedeni olarak Eğitim Harcamalarının varlığı tespit 

edilemediği gibi Eğitim Harcamalarının Granger nedeni olarak GDP’nin varlığı tespit 

edilememiştir. Yani GDP ve Eğitim Harcamaları arasında ne tek yönlü ne de çift yönlü 

nedensellik ilişkisi vardır. 

İ olan sağlık; refah ve ekonomik büyümenin önemli bir girdisidir.  

5. Sonuç 
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Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre 1995-2014 yılları arası dönem için 9 OECD ülkesinde 

beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerinde etkisini olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada 

yatay kesit bağımlılığına bakılmıştır. Elde edilen sonuçlar neticesinde yatay kesit bağımlılığın 

var olduğu ve II. Kuşak Birim kök testi uygulanmıştır. Hadri-Kurozumi testinin sonuçlarında 

bütün seriler düzey değerlerinde durağan sonuçlar vermiştir. Yapılan nedensellik testinde 

ekonomik büyümenin sağlık harcamalarıyla ve eğitim harcamalarının sağlık harcamaları 

arasında çift yönlü nedensellik vardır. Ekonomik büyümenin eğitim ile ne çift ne de tek yönlü 

bir ilişki olmadığı saptanmıştır. 

Ele aldığımız teorik kısımdaki eğitim ile ters düşmektedir. Sağlık ile büyüme iç içedir. 1995-

2014 yılları arasında incelenen 9 OECD ülkesinin verileri nedensellik sonucu olarak büyümeyi 

etkilemezken sağlık büyümeyi etkilemektedir. Bu da sağlık, refah ve ekonomik büyümenin en 

önemli girdisidir. 
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ÖZET: Bu çalışmada az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için ekonomik büyümenin önemli 

unsurlarından biri olan DYY’nin ekonomik büyümeye ve ihracata etkileri 1984-2015 dönemi 

ele alınarak Toda- Yamamoto nedensellik testi ile Türkiye ekonomisi için incelenmiştir. 

Çalışmada elde edilen bulgulara göre ekonomik büyümeden DYY’ye tek yönlü, ihracat ile 

ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi saptanmıştır. DYY ile ihracat 

arasında ise herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. Sonuç olarak Türkiye 

ekonomisi geliştikçe ülkeye gelen DYY miktarı artmaktadır. Ayrıca ülkeye gelen mevcut DYY 

ile ihracat arasında herhangi bir tamamlayıcılık ilişkisi söz konusu değildir. 
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ANATAR KELIMELER: Ekonomik Büyüme, İhracat, DYY, Toda-Yamamoto 

 

 

1. Giriş 

Küreselleşme hareketleri ile birlikte sınırlar arası ticaretin önündeki engeller ortadan kalkmış 

dünya ekonomisi daha entegre bir hale gelmiştir. Uluslararası ticaretin gelişmesinde en önemli 

faktörlerden biri doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır. Doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları uluslararası ticarete katkı sağladığı kadar az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere 

sermaye aktararak bu ülkelerin gelişimine katkı sağlamaktadır. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYY), ülkelerin veya çok uluslu şirketlerin (ÇUŞ) 

kendi ülkeleri dışında yatırım yapması ile meydana gelen sınırlar arası ticareti ifade etmektedir. 

Yapılan yatırımların DYY olarak kabul edilebilmesi için yabancı yatırımcının yatırım üzerinde 

minimum %10’luk söz hakkına sahip olması gerekmektedir. Yatırımcının %10’nun altında söz 

hakkına sahip olması durumunda yapılan yatırımlar portföy yatırımı olarak 

nitelendirilmektedir. DYY, yatırımcılara sağladığı maliyet minimizasyonunu ve/veya yeni 

pazarlara girme gibi avantajların yanında yatırımın yapıldığı, ev sahibi ülkeler için de oldukça 

önemlidir.  Özellikle ekonomik gelişim ihtiyaç duyduğu sermaye birikimini iç tasarruflarından 

sağlayamayan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için önemli bir dış kaynaktır. Bunun yanı 

sıra DYY, ev sahibi ülkelere sermaye transferi ile birlikte yeni üretim bilgi ve teknolojisi, yeni 

üretim teknolojisine uygun altyapı düzenlemeleri getirmekte ve mevcut işgücünün bu üretim 

teknolojisine uyumlaştırılmasını sağlayarak işgücünü daha nitelikli hale getirerek de ülke 

kalkınmasına katkı sağlamaktadır. 

DYY, yatırımın yapıldığı, ev sahibi ülke için önemli olduğu kadar yatırımcı için de oldukça 

önemli bir olgudur. Yatırımcı yatırım kararı alırken maliyet minimizasyonunu ve kar 

maksimizasyonunu gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için de 

yatırımın yapılacağı ülke seçiminde bazı kıstasları dikkate almaktadır. Bu kıstaslar ülkelerin 

ekonomik ve siyasal durumu, dış ticarette serbestleşme düzeyi, uyguladıkları vergi politikaları, 

döviz kuru, sahip olunan nitelikli işgücü potansiyeli, ülkelerin sahip olduğu pazar büyüklüğü 

ve diğer pazarlara yakınlığı şeklinde sıralanabilir. Yatırımcı ülke veya ÇUŞ yatırım kararı 

alırken bu kıstasları dikkate alarak en optimal seçimi yapmayı hedeflemektedir.  

DYY’nin ev sahibi ülke ekonomilerini pozitif yönde etki ettiği genel olarak kabul görse de bazı 

durumlarda DYY, ev sahibi ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan yatırımın 

türüne göre DYY’nin ev sahibi ülkeye etkileri farklılık göstermektedir. DYY’nin yeni yatırım 

şeklinde gerçekleşmesi durumunda yeni üretim tesislerinin kurulması ve buna bağlı olarak alt 

yapının gelişmesi, istihdamın artması gibi etkiler meydana gelirken satın alma, birleşme ve 

özelleştirme şeklinde gerçekleşen yatırımlarda mevcut üretim tesisleri kullanılacağından 

istihdam artışı gerçekleşmez. Bununla beraber yatırımcı beraberinde getirdiği yeni üretim 

teknolojisi ile üretimi daha sermaye yoğun hale getirerek mevcut istihdamın azalmasına yol 

açabilir.  Ayrıca DYY girişleri ile birlikte ev sahibi ülkede rekabet düzeyi arttırmaktadır. Artan 

rekabet koşullarına uyum sağlayabilmek için yerli firmalar küçülmeye giderek istihdamda 

dışlama etkisi yaratmaktadır.  Bir diğer olumsuz etki, yabancıların ülke ekonomisi üzerinde 

etkinliğinin artması ile birlikte bağımsız ekonomi politikalarının uygulanmasında güçlüklerin 

ortaya çıkmasıdır. Ancak ev sahibi ülkelerin gelen yatırımları dikkatle değerlendirmesi ve yerli 

şirketleri koruyucu önlemler alması durumunda DYY girişlerine bağlı olumsuzluklar 

önlenecektir. DYY’nin ülke ekonomisine etkileri DYY’nin türü ve ülkenin DYY’nin 

beraberinde getirdiği birtakım risklere karşı ne derece önlem alığı ile yakından ilişkilidir. 

Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye ekonomisi için de DYY önemli bir dış 

finansmandır. Ancak Türkiye’ye, sahip olduğu yüksek potansiyele rağmen istenilen düzeyde 

DYY girişi gerçekleşmemektedir. Genç ve dinamik nüfusuyla sahip olduğu işgücü potansiyeli, 

büyük iç pazarı ve diğer büyük pazarlara yakın oluşu, AB ile gümrük birliğinin olması, liberal 
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mevzuatları gibi avantajlara rağmen Türkiye’ye beklenilen düzeyde DYY gelmemektedir. Bu 

sebeple DYY girişlerini arttırmak için çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Bunlardan en önemlisi 

2003 yılında yürürlüğe giren 4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu” dur. Bu 

kanunla birlikte Türkiye DYY konusunda en liberal ülkelerden biri haline gelmiştir.  Yapılan 

düzenlemeler ile birlikte Türkiye’ye gelen DYY’de artış yaşanmıştır. Ülkelerin yatırım 

ortamının değerlendirildiği İş Yapma kolaylığı Endeksi’ne göre Türkiye 2006 yılında 155 ülke 

arasında 84. sırada iken 2008 yılında 178 ülke arasında 57. sıraya yükselmiştir. 39 Bu istatistikler 

düzenlemelerin kısmen başarılı olduğunu göstermektedir. Türkiye’ye yapılan yabancı 

yatırımların türü incelendiğinde yeni yatırımların payının istenilen düzeyde olmadığı 

görülmektedir. UNCTAD’ın 2015 yılı raporuna göre 2014 yılında Türkiye’ye 12.146 milyon$ 

DYY girişi gerçekleşmiş ve bunun 4.779 milyonu yeni yatırım şeklinde olmuştur.40  Ülkelerin 

DYY girişlerini arttırmak istemelerinin temelinde orta ve uzun vadede teknoloji yoğun sermaye 

yatırımlarının ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacağı görüşüdür. Kısa vadede 

çoğunlukla birleşme ve satın alma şeklinde yatırımların ülkeye gelmesi Türkiye’nin 

kalkınmasında DYY’nin kısıtlı bir etkisinin olmasına yol açacaktır.41 

DYY’nin ülkelerin ekonomik gelişimine olan etkileri araştırılırken dış ticarete olan etkisi de 

iktisadi açıdan araştırılan bir konudur. DYY’nin ihracatın tamamlayıcısı mı yoksa ikamesi mi 

olduğu ya da aralarında bir ilişki olmadığı konusu tartışılmaktadır. Türkiye 1980 öncesine kadar 

ithal ikameci bir ekonomi politikası izlerken 24 Ocak 1980 kararları ile ihracata dayalı bir 

ekonomi politikası izlemeye başlamıştır. Bu politika kapsamında birçok düzenleme yapılarak 

dış ticaret serbestleştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için ekonomik 

gelişimin önemli unsurlarından biri kabul edilen DYY ile ihracat ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiler 1984-2015 dönemi ele alınarak incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde 

konuyla ilgili literatürde yer alan ampirik çalışmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde veri seti 

ve metodoloji açıklanmış olup dördüncü bölümde ampirik bulgular paylaşılmıştır. Son bölümde 

ise, ampirik bulgular özetlenerek değişkenler arasındaki ilişkiler ifade edilmiştir.  

2. Literatür Taraması 

DYY ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen ampirik çalışmalar genellikle 

neoklasik ve içsel büyüme modellerini temel almaktadır. Neoklasik büyüme modeline göre 

DYY ev sahibi ülkede yatırım miktarını veya yatırım verimliliğini arttırarak ülkenin ekonomik 

gelişime katkı sağlamaktadır. Yeni içsel büyüme modelinde ise ekonomik büyümenin 

temelinde teknoloji transferi gelmektedir. DYY ile gerçekleşen teknoloji transferi yoluyla 

ekonomik büyümenin sağlanacağı ileri sürülmektedir.42 Literatüre bakıldığında genellikle 

DYY’nin ekonomik büyümeyi olumlu etkilediğini ileri süren çalışmalar ağırlıklı olmakla 

birlikte DYY’nin ekonomik büyümeyi etkilemediği ya da ekonomik büyümenin DYY’yi 

etkilediği şeklinde sonuca ulaşan çalışmalar da mevcuttur. Kholdy ve Sohrabian (2005) 25 ülke 

için, Kinishita ve Lu (2006) 42 gelişmekte olan ülke için, Zhao ve Du (2007) Çin için yaptıkları 

çalışmalarda DYY ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi bulamazken 

Tekin (2012) 18 az gelişmiş ülke için, Çeştepe vd. (2013) Türkiye ekonomisi için yaptıkları 

çalışmada ekonomik büyümeden DYY’ye nedensellik ilişkisi tespit olduğunu etmişlerdir. 

DYY ile ihracat arasındaki ilişki incelenirken üzerinde durulan temel husus bu iki değişkenin 

birbirinin tamamlayıcısı mı yoksa ikamesi mi olduğu yönündedir. DYY’nin ihracatın 

tamamlayıcısı mı yoksa ikamesi mi olduğu şeklindeki görüşler DYY’nin ülkeler arasında yatay 

                                                                 
39 BİLGİN, M. H., DANIŞ, H., & DEMİR, E. (2009). Türkiye’nin Yabancı Yatırım Ortamının Analizi Ve Bazı Öneriler. Maliye Finans Yazıları, 1(82). 
40 United Nations Conferences on Trade and Development. (2015). World Investment Report 2015: Reforming International Investment 

Governance. UN. 
41 Yılmaz, K. (2006). Türkiye için doğrudan yabancı yatırım stratejisine doğru. YASED. 
42 Değer, M. K., & Emsen, Ö. S. (2006). Geçiş ekonomilerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkileri: panel veri 

analizleri (1990-2002). CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 121-137. 
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mı yoksa dikey olarak mı dağıldığıyla ilişkilendirilmektedir.43 Yatay DYY, ihracatın ikamesi 

olarak değerlendirilmektedir. DYY’nin yabancı ülkelerde yeni tesis kurma maliyetleri, 

ihracattan doğan taşımacılık maliyetleri ve ülkelerin uyguladığı vergiler kıyaslandığında 

maliyet minimizasyonunu sağlayan taraf tercih edilmektedir. Yatırımcının üretim sürecini 

basamaklara ayırarak her basamağı farklı bir bölgede gerçekleştirme olarak ifade edilen dikey 

DYY ise ihracatın tamamlayıcı olarak kabul edilmektedir. Buradan hareketle DYY’nin türü ev 

sahibi ülkenin ihracatında önemli bir faktördür.  

DYY ile ihracat arasındaki ilişkiyi etkileyen bir diğer unsur yatırımcın üretimde etkinliği 

sağlamak için mi yoksa yeni pazarlara ulaşmak için mi DYY yaptığıdır. Üretim etkinliğini 

gerçekleştirmeyi hedefleyen yatırımcı ev sahibi ülkenin iç pazarına yönelik üretim yapabilir. 

Pazar arayışındaki yatırımcılar ise üretimini iç Pazar ile sınırlı tutmak yerine ülke ihracatına 

katkı sağlayabilir. Buradan hareketle DYY ile ihracat arasındaki ilişki hakkında kesin bir görüş 

belirtmek mümkün değildir. Literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında da sonuçların 

farklılıklar gösterdiği görülmektedir. 

Dritsaki vd. (2004) Yunanistan ekonomisi için 1960-2002 dönemini ele alarak Johansen eş-

bütünleşme, ECM ve Granger nedensellik testi uygulayarak ekonomik büyüme DYY ve ihracat 

ilişkisini incelemiş analiz sonuçlarında DYY’den ekonomik büyümeye ve DYY’den ihracata 

olmak üzere iki adet tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir. 

Karagöz ve Karagöz (2006) Türkiye ekonomisi için yaptıkları çalışmada 1980-2002 dönemini 

ele alarak Granger nedensellik testi ile DYY, ekonomik büyüme ve ihracat arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. Analiz sonuçlarında ihracattan büyümeye tek yönlü nedensellik ilişkisi 

bulunurken DYY ile ekonomik büyüme ve ihracat arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi 

rastlanmamıştır. 

Yao (2006) Çin ekonomisi için yaptığı çalışmada 1978-2000 dönemini ele alarak dinamik panel 

veri analizi ile DYY ihracat ve ekonomik büyüme ilişkisini incelemiş analiz sonuçlarında 

DYY’den ekonomik büyümeye ve ihracattan ekonomik büyümeye nedensellik ilişkisi 

olduğunu tespit etmiştir. 

Hsiao ve Hsiao (2006) yaptıkları çalışmada 1986-2004 dönemi için Çin, Kore, Tayvan, Hong 

Kong, Singapur, Malezya, Filipinler ve Tayland ekonomileri için Johansen eş-bütünleşme ve 

Granger nedensellik testleri ile ekonomik büyüme ihracat ve DYY arasındaki ilişkileri 

araştırmışlardır. Analiz sonuçlarında DYY’den ekonomik büyümeye ve DYY’den ihracata 

olmak üzere tek yönlü nedensellik ilişkileri tespit edilmiştir. 

Jayachrandran ve Seilen (2010) Hindistan ekonomisi için 1970-2007 döneminde Granger 

nedensellik testi ile DYY, ekonomik büyüme ve ihracat ilişkisini araştırmışlardır. Analiz 

sonuçlarına göre DYY ile ekonomik büyüme, DYY ile ihracat ve ihracat ile ekonomik büyüme 

arasında çift yönlü nedensellik ilişkileri olduğu saptanmıştır. 

Delice ve Birol (2011) Türkiye ekonomisi için yaptıkları çalışmada 1992-2011 döneminde 

ARDL sınır testi ile DYY ile ihracat arasındaki ilişkileri incelemişler ve analiz sonuçlarında 

DYY’den ihracata tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir. 

Acaravcı ve Öztürk (2012) 10 Avrupa ülkesi için 1994-2008 döneminde ARDL sınır testi ile 

DYY, ekonomik büyüme ve ihracat arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışmada elde edilen 

bulgulara göre DYY’den ekonomik büyümeye ve DYY’den ihracata olmak üzere tek yönlü 

nedensellik ilişkileri bulunmaktadır. 

Bozdağlıoğlu ve Özpınar (2011) Türkiye ekonomisi için 1992:1-2009:7 döneminde Granger 

nedensellik testi uygulayarak yaptıkları çalışmada DYY’den ihracata tek yönlü nedensellik 

ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir. 

                                                                 
43 ÇEŞTEPE, H., YILDIRIM, E., & BAYAR, M. (2013). Doğrudan Yabancı Yatırım, Ekonomik Büyüme Ve Dış Ticaret: Toda-Yamamoto Yaklaşımıyla 
Türkiye'den Nedensellik Kanıtları. Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal/Akdeniz Universitesi 
Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 13(27). 
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Çetin ve Şeker (2013) 8 gelişmekte olan ülke için yaptıkları çalışmada 1980-2009 döneminde 

Toda-Yamamoto ve Dolado-Lütkepohl nedensellik testleri ile ihracat ve DYY arasındaki 

ilişkiyi incelemişlerdir. Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçlarına göre Polonya ve 

Meksika’da DYY’den ihracata tek yönlü, Pakistan ve Türkiye’de ihracattan DYY’ye tek yönlü 

nedensellik ilişkisi, Dolado-Lütkepohl nedensellik testi sonuçlarında ise Polonya’da DYY’den 

ihracata tek yönlü, Pakistan ve Taylan’da ise ihracattan DYY’ye tek yönlü nedensellik ilişkileri 

tespit edilmiştir.  

Çeştepe vd. (2013) Türkiye ekonomisi için 1974-2011 döneminde Toda-Yamamoto nedensellik 

testi ile ekonomik büyüme, ihracat, DYY ve ithalat arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Analiz 

sonuçlarında ekonomik büyümeden ihracata, ihracattan DYY’ye ve ithalattan ihracata olmak 

üzere üç adet tek yönlü nedensellik ilişkileri tespit edilmiştir.  

Ersoy ve Yılmaz (2014) Türkiye ekonomisi için yaptıkları çalışmada 1994-2013 dönemini ele 

alarak Granger nedensellik testi ile DYY, ekonomik büyüme ve ihracat değişkenleri arasındaki 

ilişkiyi incelemişlerdir. Analiz sonuçlarında DYY’den ekonomik büyümeye, ihracattan 

ekonomik büyümeye ve ihracattan DYY’ye olmak üzere tek yönlü nedensellik ilişkileri tespit 

edilmiştir.  

Can ve Kösekahyaoğlu (2016) 16 gelişmekte olan ülke ekonomisi için 1995-2010 döneminde 

EKK yöntemiyle DYY ile ihracat arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmada elde edilen 

sonuçlara göre DYY’den ihracata tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. 

Literatürde yer alan çalışmalara bakıldığında birbirinden farklı sonuçlara ulaşıldığı 

görülmektedir. Sonuçların farklılaşmasında incelenen ülke, ele alınan dönem, uygulanan 

yöntemlerin farklı oluşu ve DYY’nin türü, yatırımcının DYY stratejisi önem taşımaktadır. Bu 

çalışmada Türkiye ekonomisi için 1984-2015 dönemi ele alınarak ekonomik büyüme, DYY ve 

ihracat arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. 

3. Veri ve Ekonometrik Metodoloji 

3.1 Veri 

Türkiye ekonomisi için ihracat ekonomik büyüme ve DYY değişkenleri arasındaki ilişkinin 

1984-2015 dönemi ele alınarak araştırıldığı çalışmada GDP: gayri safi milli hasıla, X: ihracat 

ve FDI, doğrudan yabancı yatırımları ifade etmektedir. 2010 baz yıllı GDP deflatörü ile reel 

hale getirilen değişkenler logaritmik seviyede analizlere dahil edilmiştir. Değişkenlere ilişkin 

bilgiler tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1. Veri Açıklaması 

Değişken  Sembol  Kaynak 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GDP World Bank (2016) 

İhracat X World Bank (2016) 

Net DYY Girişleri FDI World Bank (2016) 

Değişkenlere ilişkin tanıtıcı istatistikler tablo 2’de gösterilmektedir. Tanıtıcı istatistiklere 

bakıldığında üç serinin J-B test istatistiğinin p-değerinin %10 anlamlılık düzeyinde anlamsız 

olduğu yani «seriler normal dağılıma sahiptir» şeklindeki H0 hipotezinin reddedilemediği 

görülmektedir. Seriler normal dağılıma sahiptir. 

Tablo 2. Değişkenlere İlişkin Tanıtıcı İstatistikler 

Değişken  Ortalama Medyan Std. Hata Eğiklik Basıklık J-B (P- 

Değer 

GDP 22,31 22,29 0,37 0,003 1,88 1,66 (0,43) 

FDI 17,34 16,85 1,27 0,05 1,89 1,64 (0,43) 

X 8,82 8,78 0,26 0,13 1,66 2,47 (0,29) 

GDP, FDI ve X değişkenlerinin logaritmik düzeylerinde grafikleri şekil 1’de gösterilmektedir. 

Şekil 1’de birincil eksende FDI ile GDP değişkenlerine ait veri aralığı gösterilirken ikincil 

eksendeki değerler ihracat değişkenine aittir. 
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Şekil 1. GDP, FDI ve X Değişkenlerinin Grafiksel gösterimi 

 
Şekil 1’e bakıldığında GDP değişkenin genel olarak bir artış trendinde olduğu görülürken FDI 

ve ihracat değişkenlerine bakıldığında genel olarak artan bir grafik sergilemelerine rağmen 

yıllar itibari ile dalgalanmalar olduğu görülmektedir. FDI ve X değişkenlerinin grafiğine 

bakıldığında 1989 yılına kadar değişkenlerde aynı yönlü bir hareket gözlense de devam eden 

yıllarda aralarında paralel veya ters yönlü bir hareket olduğunu söylemek oldukça güçtür. 

3.2 Metodoloji 

Çalışmada GDP, FDI ve X değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılırken Toda-

Yamamoto nedensellik testi uygulanmıştır. Toda-Yamamoto nedensellik testi uygulanırken 

serilerin maksimum eş-bütünleşme derecelerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

nedensellik analizi yapılmadan önce ADF ve PP birim kök testleri ile serilerin durağanlık 

seviyeleri belirlenmiştir. 

3.2.1 ADF Birim Kök Testi 

Wayne Fuller ve David Dickey (1979) tarafından geliştirilen Dickey Fuller (DF) birim kök testi 

hata terimleri arasında otokorelasyon sorununu göz ardı etmekte ve bu sorunla karşılaşılması 

durumunda uygulanamamaktadır.44 Wayne Fuller ve David Dickey (1981) DF testi üzerinde 

bazı düzenlemeler yaparak ADF testini geliştirmişlerdir. ADF testi hata terimleri arasında 

otokorelasyon sorunu olması durumunda da uygulanabilmektedir. Teste göre bu sorunun 

olmaması için bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri modelin sağ tarafına eklenmektedir. 

∆Yt = α + θYt-1+ ∑ β
i
∆Yt-i+ k

i=1

εt                                                                                                                            (1)  

∆Yt = α + δt + θYt-1+ ∑ β
i
∆Yt-i+ k

i=1

εt                                                                                                                    (2)  
Yukarıda yer alan (1) ve (2) nolu denklemde "α" sabit terimi; t doğrusal zaman trendini, "∆" 

fark işlemcisini; k optimal gecikme uzunluğunu, Y durağanlık testinin uygulandığı değişkeni 

ve εt hata terimini ifade etmektedir. Serinin durağan olup olmadığına bulunan t istatistiğinin 

mutlak değeri, Fuller (1976) veya Mackinnon (1991) tablo değeri ile karşılaştırılarak karar 

verilmektedir. 

3.2.2 PP Birim Kök Testi 

Peter Charles Bonest Phillips ve Pierre Perron (1988), yaptıkları çalışmada DF ve ADF 

testlerinin, varsayımlar sağlanmadığında ve modelde yapısal kırılma olması durumunda 

yetersiz kaldığını öne sürerek testlere hata terimlerini düzeltmeyi öngören eklemeler yaparak 

                                                                 
44 Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica: Journal of the 

Econometric Society, 1057-1072. 
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yetersizliklerin üstesinden gelmeyi amaçlamışlardır.45 DF ve ADF testlerinin aksine PP birim 

kök testi Newey-West hata düzeltme mekanizması kullandığı için değişen varyans ve 

otokorelasyon sorunlarını ortadan kaldırmaktadır.  

Yt= α0+β
1
Yt-1+ 

εt                                                                                                                                                    (3) 

Yt= α0+β
1
Yt-1+ β

2
(t-

T

2
) + 

εt                                                                                                                                 (4) 
(3) ve (4) numaralı denklemler sırası ile PP testi için geliştirilen, sabitli ve sabitli+trendli 

regresyon denklemlerini göstermektedir. Denklemlerde α0 sabit terimi, t trendi, T gözlem 

sayısını, εt hata terimini, Yt testin uygulandığı değişkeni göstermektedir. ADF testinde olduğu 

gibi PP birim kök testinde de yokluk hipotezi; “H0: β1 = 0” seri durağan değildir, alternatif 

hipotezi ise; "H1: β1 ≠ 0" seri durağandır şeklindedir. PP testinde de DF testinde olduğu gibi 

Mackinnon (1991) tablo kritik değerleri kullanılmaktadır. 

Tablo 3. ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları 

ADF 

Değişkenler I(0)  I(1) 

Sabitli Sabitli + 

Trendli 

Sabitli Sabitli + 

Trendli 

GDP -1,240 (0)  -3,340c (0) -6,109a (0) -6,020a (0) 

FDI  -1,738 (0)  -3,011(0)  -5,931a (0) -5,842a (0) 

X -0,221 (0) -3,326 (0) -6,013a (0) -5,961a (0) 

PP 

GDP -0,711 (6)  -3,326c (3) -7,847a (7) -7,649a (7) 

FDI  -0,889 (16)  -2,872 (5)  -9,537a (20) -10,560a (7) 

X 0,540 (9) -3,042 (5) -7,780a (10) -8,843a (13) 

ADF ve PP birim kök testi sonuçlarına göre X ve FDI serileri 1. farkında %1 anlamlılık 

düzeyinde durağan iken GDP serisi seviyesinde Sabitli+trendli modelde %10 anlamlılık 

düzeyinde durağandır. 

3.2.2 Toda-Yamamoto Nedensellik Testi 

Toda ve Yamamoto (1995) Granger nedensellik testlerini geliştirerek, değişkenlerin 

entegrasyon ve eş-bütünleşme dereceleri açısından daha az kısıtlayıcı olan alternatif bir yöntem 

geliştirmişlerdir. Toda-Yamamoto (TY) modelinde optimal gecikme uzunluğu belirlendikten 

sonra değişkenlerin maksimum eş-bütünleşme dereceleri kadar ilave gecikme eklenerek Wald 

hipotez sınamasının χ2 dağılımına sahip olacağını ifade edilmektedir. TY yöntemi, 

değişkenlerin seviye değerlerinde olduğu bir VAR modelidir.  

Değişkenlerin seviye değerlerinde kullanılması eş-bütünleşme derecelerinin yanlış 

belirlenmesinden kaynaklı riskleri azaltmaktadır. Yöntemde model oluşturulurken seriler 

durağanlık dereceleri gözetilmeksizin düzey değerlerinde modele dahil edilmektedir. 

AIC ve SIC gibi bilgi kriterleri kullanılarak modelin optimal gecikme uzunluğu (k) ve ADF ve 

PP gibi birim kök testleri ile modelin maksimum eş-bütünleşme derecesi (dmax) 

belirlenmektedir. Optimal gecikme (k) ve maksimum bütünleşme derecesi (dmax) belirlendikten 

sonra k+dmax gecikme uzunluğuna sahip VAR modeli tahmin edilmektedir. Kurulan modelde 

nedenselliğe bakmak için GSS gecikme uzunluğuna sahip VAR katsayı matrisine Wald testleri 

uygulanmaktadır. 

 Yt=α0+ ∑ α1i Yt-i
+ ∑ α2jYt-j+

k+dmax

j=k+1

∑ β
1i

Xt-i+ ∑ β
2j

Xt-j+e1t

k+dmax

j=k+1

k

i=1

k

i=1

                                                                         (5) 

                                                                 
45 Phillips, P. C., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 335-346. 
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 Xt=θ0 + ∑ θ1i Xt-i
+ ∑ θ2jXt-j+

k+dmax

j=k+1

∑ δ1iYt-i+ ∑ δ2jYt-j+e2t                                                                          (6)

k+dmax

j=k+1

k

i=1

k

i=1

 

Denklem (5) ve (6)’da TY yönteminin uygulanacağı regresyon denklemleri gösterilmiştir. TY 

yöntemine göre nedensellik ilişkisi olup olmadığına karar verilirken (5) nolu denklemde β
1i

 

katsayısı, (6) nolu denklemde ise δ1i katsayısı dikkate alınmaktadır. Bu iki katsayının Wald testi 

sonucunun anlamsız çıkması durumunda nedensellik ilişkisi söz konusu değildir.  

Çalışmada FDI, GDP ve X değişkenleri incelenirken FDI-GDP, X-GDP ve X-FDI olmak üzere 

üç model oluşturularak iki değişkenli TY nedensellik testi uygulanmıştır. Nedensellik testi 

sonuçları tablo 4’te gösterilmektedir. 

Tablo 4:: TY Nedensellik Testi Sonuçları 

Model k+dmax F 

İstatistiği 

P-değeri Nedensellik 

FDI=ƒ(GDP) 

GDP=ƒ(FDI) 

1+1=2 10,281 0,0037a GDP→FDI 

0,174 0,6793 Yok 

X=ƒ(GDP) 

GDP=ƒ(X) 

4+1=5 2,998 0,050c GDP→X 

7,089 0,002a X→GDP 

FDI=ƒ(X) 

X=ƒ(FDI) 

1+1=2 0,026 0,872 Yok 

0,464 0,501 Yok 

TY nedensellik testi sonuçlarına bakıldığında FDI ile GDP arasında, GDP’den FDI’ya tek yönlü 

nedensellik ilişkisi, X ile GDP arasında ise iki yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilirken FDI ile 

ihracat arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır.  TY nedensellik testine 

ilişkin diagnostik testler tablo 5’te gösterilmektedir. 

Tablo 5: TY Nedensellik Testine İlişkin Diagnostik Test Sonuçları 

Model k+dmax Normal 

Dağılım 

Değişen 

Varyans 

Otokorelasyon 

FDI=ƒ(GDP) 

GDP=ƒ(FDI) 

1+1=2 4,602 (0,330) 25,380 

(0,385) 

1,259  

(0,868) 

X=ƒ(GDP) 

GDP=ƒ(X) 

3+1=4 2,226 (0,694) 67,053  

(0,248) 

 4,491 (0,343) 

 1,083 (0,896) 

 2,728 (0,604) 

 3,618 (0,460) 

FDI=ƒ(X) 

X=ƒ(FDI) 

1+1=2 1,991 (0,737) 23,570 

(0,486) 

3,086  

(0,543) 

Diagnostik test sonuçlarına bakıldığında üç modelin de normal dağılıma sahip olduğu, değişen 

varyans ve otokorelasyon sorunu içermediği görülmektedir.  

Etki-tepki fonksiyonları, rassal hata terimlerinden birinde meydana gelen bir birimlik şokun, 

içsel değişkenlerin şimdiki ve gelecekteki değerlerine nasıl bir etki oluşturduğunu 

göstermektedir.46 Etki fonksiyonlarının bir şok karşısında değişkenlerin gelecek değerlerinde 

meydana gelen değişimi yansıtması, iki değişken arasındaki uzun dönem ilişki hakkında da 

bilgi vermektedir. 

Şekil 2’de FDI-GDP, GDP-X ve X-GDP modellerine ilişkin birikimli etki tepki grafikleri 

gösterilmektedir. 

                                                                 
46 BARIŞIK, S., & Kesikoğlu, F. (2006). Türkiye'de Bütçe Açıklarının Temel Makro Ekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi (1987-2003 VAR, Etki-

Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61(4). 
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Birikimli etki tepki fonksiyonu grafiklerine bakıldığında TY nedensellik testi sonuçları ile 

paralel sonuçlar göstermektedir. GDP’nin FDI’da meydana gelen birikimli şoklara tepkisi 

pozitif olmakla beraber on yıllık dönemde sıfıra yakın değerlerdir. FDI’nın GDP’de meydana 

gelen şoklara birikimli tepkisi pozitiftir ve yıllar itibari ile artmakta olup onuncu yılda %5’e 

yükselmiştir. GDP’nin X’te meydana gelen şoklara birikimli tepkisi altıncı yıla kadar pozitif ve 

artan altıncı yıldan itibaren ise azalan bir seyir izlemektedir. X’in GDP’de meydana gelen 

şoklara birikimli tepkisi on yıllık dönem itibari ile artandır. X ile FDI arasındaki uzun dönem 

ilişkilere bakıldığında X’in FDI’daki şoklara birikimli tepkisi negatif ve sıfır eksenine yakındır. 

FDI’nın X’te meydana gelen şoklara birikimli tepkisi pozitif, ilk yılda %2 düzeyinde iken 

onuncu yıla gelindiğinde %1’e düşmüştür. 

 

5. Sonuç 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için önemli bir dış kaynak kabul edilen DYY, ekonomik 

açıdan tam anlamıyla kendine yetemeyen Türkiye ekonomisi için de önemli bir kaynaktır. Bu 

sebeple Türkiye, DYY girişlerini arttırabilmek için çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Bu 

düzenlemelerin en önemlilerinden biri 2003 yılında yürürlüğe giren 4875 sayılı “Doğrudan 

Yabancı Yatırımlar Kanunu” dur. Bu kanunla birlikte Türkiye, DYY bakımından en liberal 

ülkelerden biri haline gelmiştir. Ancak yaşanan siyasal ve ekonomik istikrarsızlıklar nedeniyle 

Türkiye’ye istenilen düzeyde DYY girişi gerçekleşmemektedir. 

DYY’nin ekonomik büyümeye etkisi kadar ihracata olan etkisi de önemli bir konudur. 

Literatürde ihracat ile DYY arasındaki ilişkinin tamamlayıcı yönde mi yoksa ikama edici yönde 

mi olduğuna dair görüş birliği sağlanamamıştır. Bu görüş farklılıklarının temelinde DYY’nin 

yatay ve dikey olarak farklılaşması ve yatırımcının DYY stratejisi yer almaktadır.  

Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için DYY, ekonomik büyüme ve ihracat arasındaki ilişki 

1984-2015 dönemi için TY nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen 

sonuçlara göre DYY ile ekonomik büyüme arasında ekonomik büyümeden DYY’ye tek yönlü, 

ihracat ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi saptanırken DYY ile 

ihracat arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır.   

GDP’nin FDI’da Meydana Gelen Şoklara  
Birikimli Tepkisi 
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DYY’nin ekonomik büyümeyi ve ihracatı olumlu yönde etkilemesi beklenirken Türkiye 

ekonomisi için bu durum gerçekleşmemiştir.  Buradan hareketle DYY’ye yönelik ekonomi 

politikaları yeniden gözden geçirilmelidir. Dünya’da mevcut yabancı sermeye hareketleri ve 

ülkelerin politikaları incelenmeli ve Türkiye’nin bu alanda eksik yönleri telafi edilmelidir. 

Yatırımcıların yatırım kararında en önemli belirleyicilerden biri olan ekonomik ve siyasal 

istikrarın sağlanmasında yaşanan zorluklar da Türkiye’nin DYY potansiyelini olumsuz 

etkilemektedir. Ekonomik ve siyasal istikrarın sağlanması, yatırımcılar için güven ortamının 

oluşması orta ve uzun vadeli DYY’nin Türkiye’ye gelmesinde önemli bir etken olacaktır. 
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ABSTRACT: The development of political relations between countries usually causes some 

changes in the volume of countries’ foreign trade with each other as well. In this context, every 

worsening of political relations between the countries is supposed to reduce the foreign trade 

volume, as well as the betterment of political relations is expected to increase it. Therefore, 

countries willing to benefit from foreign trade have to maintain good political relations with the 

other countries. In this paper we examine long run determinants of the trade balance between 

Turkey and Russia, giving particular thought to the influence of the political relations between 

two countries on their foreign trade. The model is conducted by using quarterly data over the 

period from 1996 to 2016. The paper confirms existence of long run negative relationships 

between nominal effective exchange rates (NEER), foreign policy crises and trade balance. 

However, the influence of foreign policy successes turned out to not have any significant effects 

on the trade balance.. 

Key words: Trade Balance, Reel Exchange Rate, Cointegration Analysys, Turkey-Russia  

Political Relations 

 

Türkiye-Rusya Siyasi İlişkilerinin Dış Ticaret Üzerindeki Etkileri: Eşbütünleşme ve 

Nedensellik Analizi 

  

ÖZET: Ülkeler arasındaki siyasi ilişkilerin gelişimi genellikle ülkelerin birbirleriyle olan dış 

ticaret hacimlerini de etkilemektedir. Bu bağlamda ülkeler arasında var olan siyasi ilişkilerde 

yaşanan her bir olumsuzluğun dış ticaret hacimlerini daraltacağı ve iyileşen ilişkilerin ise dış 

ticaret hacimlerini genişleteceği beklenebilir. Dolayısıyla dış ticaret açısından kazanım elde 

etmek isteyen ülkeler, diğer ülkelerle siyasi ilişkilerini iyi tutmak durumundadırlar. Bu 

çalışmada, Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi ilişkilerin uzun vadeli ikili dış ticaret dengesine 

etkileri araştırılmaktadır. 1996-2016 dönemine ilişkin üçer aylık verilerin kullanıldığı analizde, 

ilişkilerin bozulduğu dönemlerde dummy değişken kullanılarak herhangi bir kırılmanın yaşanıp 

yaşanmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, nominal efektif döviz 

kuru (NEER) ve dış politika krizlerinin ticaret dengesini uzun dönemde negatif etkilediğini, 

fakat siyasi ilişkilerin iyileştiği dönemlerde ticaret dengesi üzerinde önemli bir etkinin 

oluşmadığı görülmüştür... 

ANATAR KELIMELER: Ticaret Dengesi, Reel Döviz Kuru, Koentegrasyon Analizi, 

Türkiye-Rusya Politik İlişkileri 

 

1. Introduction 

Nowadays foreign trade undoubtedly takes an important place in any country’s economy. A lot 

of researches on the factors determining the volume and the structure of foreign trade have been 

done. Detecting these determinants, most of the researchers focuses on the real exchange rate, 

GDP and other economic indicators. However, it must be accepted that not only economic 

factors, but also political relations between involved into the international trade countries has a 

great influence on their bilateral foreign trade.   

In principle, economics and politics are used to be two different sciences, concentrated on 

absolutely different things. Following the basic theory, economical decisions are been taken 

without any regard to politics, while politicians, taking economic indicators as given, are 

developing country’s politic strategy. Since the time economic tools have become one of the 

main leverages on the political arena, economic and political governance are being inextricably 

linked. Thus, theories of international relations appeared, combining both economic and 

political aspects of relations between different countries. 

The two major theories of international relations are realism and liberalism. Liberal and Realist 

theories have different points of view on the place of the foreign trade in the international 



 
                                                                                                                                                                                                           

125 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

relations system (Çakmak ve Ustaoğlu, 2017: 2-3). Focused on both the individual and the state 

Liberals see foreign trade as a vehicle to achieve state’s main goal, which is maximization of 

social welfare. As the foreign trade takes an important part in the social welfare, globalization 

and peace are strongly supported in order to keep international trade volume on track. So we 

can say that, in Liberals opinion, political relations between countries are determined by 

economical purposes. As for Realists, the most important actor in international relations is the 

state. With the main goal of political power maximization, trade is considered as one of many 

instruments available to states in their pursuit of power. The realist view is that all foreign 

policy, including trade, exists for the purpose of achieving national security or power, so trade 

relationships may are seen as temporary arrangements that can be easily broken when 

conditions necessitate other strategies to secure national interests (Barbieri, 2003: 18-19). In 

this case, economic relations are determined by political decisions of countries.  

In the early ages foreign trade volumes between Osman Empire and Russia were steadily high 

despite numerous wars and political disagreements between countries. As politics is about 

states, but foreign trade is about individuals, no strong connection had been seen between these 

two aspects. International relations between Turkey and Russia certainly supported the Liberal 

theory. However, over time, after the wide range of legislative leverages over trade were made 

available to the government (such as the introduction of quotas, the imposition of sanctions, 

etc.), foreign trade between Turkey and Russia have become very dependent on political 

relations. So nowadays it can more likely described from the Realists’ view.  

In this research the connection between economic and political relations is explored on the 

example of Turkey and Russia relations in the period from 1996 to 2016. The research consists 

of 3 main parts. In the first part, the empirical literature on the topic is described. The second 

part gives a brief history of political and economic relations between Russia and Turkey. In the 

two decades modern relations between Turkey and Russia both ups and downs were observed. 

The conflict between Armenia and Azerbaijan, Chechen wars, Cyprus issue, Russia-Georgia 

war and Syrian conflict are the main political events complicating relations between the two 

countries. The betterments in relations between Turkey and Russia are mostly caused by 

frequent bilateral visits at the level of Presidents and Prime-Ministers, numerous political and 

economic agreements and joint economic projects, such as the Blue Stream. In regards to the 

dynamics of the trade balance between Turkey and Russia, fluctuations going in parallel with 

political events can be noticed. In the third part of the work the econometric cointegration model 

exploring the dependence of the trade balance on the political relations betterment and 

worsening was constructed and tested. The main results drawn from both theoretical and 

practical parts of the work are given in the conclusion. 

2. Turkey-Russia Relations Review 

The origins of Russian-Turkish relations are deeply rooted in the past. In this part, Turkey-

Russia relations will be reviewed first in the political, then in the economic context. 

2.1. Political Relations 

Turkey-Russia political relations can be divided into 3 periods, which are 1991-2001 period, 

2001-2010 period and after 2010 period. 

The historical background of Turkey-Russia relations (before 1991 period) 
The relations between Turkey and Russia, both of which have many common features, 

predetermined by their respective histories, geographical locations and cultures, are deeply-

rooted. Historians hold that Turkey-Russia political relations began with the formal letter on 

the maritime trade sent by Russian Czar Ivan III to Sultan of the Ottoman Empire Bayezid II in 

1492 (The Encyclopædia Britannica,1911: 446). Official diplomatic relations between 

countries were established in 1701, when the Embassy of Russia was opened in Constantinople. 

(St. Petersburg offers, 2015: 20). 
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Since the very beginning, bilateral relations between Turkey and Russia had been tense. In 

1568, the first Russian-Turkish war began. In total between the 16th and 20th centuries there 

were 17 wars fought between the Russian Empire and the Ottoman Empire (Aydintasbas, 2016: 

2). However, with the collapse of the Ottoman Empire and Russian Tsar Empire in the early 

20th century, newly established Soviet Union under Vladimir Lenin and modern Turkey 

founded by the Turkish General Mustafa Kemal Ataturk were trying to improve good-

neighbourly relations and cooperation with each other. In 1920 Turkey recognized the 

legitimacy of the future USSR government (in those years still officially remaining the Russian 

SFSR) and the Soviet Union was among the first countries to officially recognize the Kemalist 

Government of Turkey in 1921 (Kurban, 2017: 32-34). Nevertheless growing ambitions of the 

both countries and difficulties appeared during the 2nd World War and the Cold War caused 

the re-emergence of instability in their relations. Strengthened communism beliefs in the Soviet 

Union and its general attitude towards imposing this ideology to the world tensed the bilateral 

relations with Turkey. In 1952 Turkey joined NATO, placing itself within the Western alliance 

against the Warsaw Pact (Dumont and Verluise, 2016). This movement had defined Turkey’s 

position in the Cold War period. So in the political context, the Soviet Union-Turkey relations 

entered into a secession period. 

 Turkey-Russia political relations during the 1990s (1991-2001 period) 
Nonetheless, after the dissolution of the USSR in the sake of Boris Yeltsin’s victory in 1991 

and the recognition of the Russian Federation as the successor of the USSR by the Turkish 

government, intense efforts were undertaken to transform Turkey-Russia century-long 

geopolitical disputes into a geo-economic partnership.  

In 1992 the Minister of Foreign Affairs of Turkey Hikmet Çetin made the first in the history 

official visit from Turkey to Russia. Next, the visit of the Russian Minister of Foreign Affairs 

Mr. Andrei Kozyrev to Turkey and the visit of the Prime Minister of Turkey Mr. Süleyman 

Demirel to Russia had taken place in the same year. During the visit of Hikmet Çetin to Russia 

in 1992, the "Treaty on the Principles of Relations between the Republic of Turkey and the 

Russian Federation" was signed. The treaty sets forth the principles that constitute the basis of 

the relations between the two countries, such as respect for political independence, sovereignty 

and territorial integrity, non-interference in internal affairs, equality of rights and mutual 

interests, refraining from using force and threat to use force in solving problems (MFA, 2017a) 

Throughout the 1990s, a series of Russian-Turkish visits continues. The Russian Prime Minister 

Victor Chernomyrdin paid the first bilateral visit to Turkey at the level of Prime Minister in 

1997. 

However, in spite of apparent improvement of Russian-Turkish political relations, Ankara and 

Moscow continued to tussle over certain political disagreements.  

In particular, Turkey and Russia supported opposite sides in the conflict between Armenia and 

Azerbaijan over Nagorno-Karabakh, which arose in 1988 due to territorial claims of Armenia 

against Azerbaijan. In May 1994, the conflict parties reached the ceasefire, and so far 

unsuccessful peace negotiations are still being held without bringing involved parties ant closer 

to a solution of this “frozen” conflict. Russia takes a stance in favor of Armenia, which is an 

important outpost of Russia, while Turkey, for its part, fully supports its strategic partner, 

Azerbaijan. Since this conflict is not resolved till now, the issue of Armenia and Azerbaijan is 

emerging on the background of the Turkey-Russia political arena, escalating with the 

aggravation of relations between the countries.  

A bigger challenge was the 1st and the 2nd Chechen wars, fought from December 1994 to 

August 1996 and from August 1999 to April 2009, where Russia accused Turkey of backing 

separatist rebels. Thus, Chechen anti-government groups had begun receiving military 

assistance from Turkey before the first fight was opened in Chechnya (Gorsky, 1997: 49-53). 
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Later, on January 16, 1996, in Trabzon, Turkey a Panamanian-registered ferry Avrasya carrying 

255 Russian passengers was taken over by Turkish gunmen who were seeking to publicize the 

Chechen cause. Luckily, the incident was resolved through negotiations and the hijackers 

surrendered without any fatalities being inflicted (New York Times, 1996). 

The second sensational terrorist attack carried out by Chechen and strongly connected with 

Russia-Turkey relations, happened on 15-16 March 2001 during the 2nd Chechen war. In this 

attack Tu-154M plane, belonging to Russian “Vnukovo Airlines”, on a flight from Istanbul to 

Moscow was hijacked by three Chechens, who had the crew fly the aircraft to Saudi Arabia. In 

a result of the storming conducted by Saudi Arabia's Special Forces, the aircraft was released. 

Three people - believed to be one of the hijackers, a Russian air stewardess and a Turkish 

passenger - were killed (BBC News, 2001). In addition to the three hijackers, there were up to 

5 accomplices of terrorists among the passengers of the aircraft. One of accomplices was later 

identified as a Turkish terrorist Ertan Coşkun, who took part in the terroristic attack on the ferry 

"Avrasya" in 1996 (FSB, 2001). 

 Later, on 19 April 2001, The Federal Security Service of the Russian Federation (FSB) 

officially announced the possibility of involvement of Turkish Special Forces in the hijacking 

of the ferry "Avrasya" in 1996 and the Tu-154 airplane in 2001 (FSB, 2001). 

However, despite obvious political differences on geo-political issues, both countries 

understood the importance of economic cooperation with each other. This fact did not allow 

Russia and Turkey to step into the open confrontation and facilitated generally positive 

disposition last throughout the Russian President Boris Yeltsin system (1991 -1999).  

Also Michael A. Reynolds, Associate Professor of Near Eastern Studies, specializing on 

Ottoman and Russian/Eurasian history who has conducted extensive research in Turkey and 

Russia, in his article “Turkish-Russian relations and the conflict in Chechnya” opine that “there 

is no indication that either Moscow or Ankara have recently regarded Chechnya as an 

impediment to building closer ties. Indeed, their relations in both the diplomatic and economic 

spheres have only improved since the second war”.  

On 5-6 November 1999 during an official visit of Turkish Prime Minister Bulent Ecevit to 

Moscow on the eve of the Russian storm of Grozny (Chechnya), several important agreements 

were signed. The agreements included a “Joint declaration on anti-terrorism” and a formal 

commitment to the Blue Stream project, an ambitious effort to pipe Russian natural gas to 

Turkey under the Black Sea (Reynolds, 2002). The Blue Stream Pipeline Project played an 

important role in comforting the political relations between Turkey and Russia.  

So at the end of decade Russia and Turkey became important for each other states, whose 

relations were based on common regional interests and energy politics. 

Turkey-Russia political relations: the present situation (2001-2016 period) 
After Vladimir Putin was elected as the President of the Russian Federation in January 2000 

and the Justice and Development Party (AK Party) came to power in Turkey at the end of 2002, 

remarkable improvements had been achieved in the political relations between Turkey and 

Russia.  

Willingness of Russia to lead political relations with Turkey to a new stage became clear yet in 

October 2000 during the official meeting of Russian Prime Minister Mikhail Khazyanov with 

his Turkish counterpart Bülent Ecevit in Ankara, where he claimed that: “Our main mutual 

conclusion is that Russia and Turkey are not rivals but partners, and from now on our 

governments will be built on this basis” (Freedman, 2002). Later the Russian Foreign Minister 

Igor Ivanov and the Turkish Foreign Minister Ismail Cem met on 16 November 2001 at the 

56th session of the United Nations General Assembly in New York and signed the “Action Plan 

to Develop Cooperation between the Russian Federation and Turkey” (Arafat & Alnuaimy, 

2011), which also ensured settling close cooperation on Russia and Turkey in Eurasia. 
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The reformed position of Turkish government fırst of all appeared in the party program, 

claiming that “the relations established with the Russian Federation, Central Asia and the 

Caucasus will be based on friendly cooperation rather than competition” (AK Parti Kalkınma 

ve Demokratikleşme Programı, 2002: 107). 

The positive trend in Russian-Turkish relations was supported by the visit of the President of 

Russian Federation Vladimir Putin to Ankara on 5-6 January 2004. As through the history of 

Russian-Turkish relations it was the first visit of the Russian leader of such a caliber to Turkey, 

this visit had a great historic significance. During this official visit 7 important agreements on 

various sectors (such as oil and gas, nuclear power industries) were signed and adopted, one of 

them was a “Joint Declaration on increasing friendship and multilateral partnership between 

the Russian Federation and the Republic of Turkey” (Presidential Executive Office, 2004). 

The period from 2005 to 2008 was replete with bilateral visits of authorized representatives of 

both Russia and Turkey, what undoubtedly expressed the continuing positive attitude of the 

countries towards each other. However, no new agreements were signed during these numerous 

meetings, so official relations of the countries did not undergo any changes. 

Nonetheless, despite the apparently serene and exceptionally positive attitude of Russia and 

Turkey to each other, fundamental geo-political disagreement had still been staying unsolved. 

So, in addition to already mentioned above the Chechen war issue, the Cyprus dispute arose 

between the countries. The Cyprus issue is one of the most difficult international political 

problems of the 20th – 21th centuries. As a result of the military actions of Turkey in 1975, 

Cyprus was separated into the northern Turkish part, declaring itself being the Turkish Republic 

of Northern Cyprus (an independent state, recognized only by Turkey), and the southern Greek 

part. Turkey’s military actions was followed by the negative reaction of UN, and, thereafter, of 

Russia as one of UN’s members (Belokrenitsky vd., 2010). In 2004 Russia has declared support 

for the plan put forward by UN Secretary General Kofi Annan to create a new state of the United 

Republic of Cyprus, divided into two autonomies, what was an inconsistency with the foreign 

policy of Turkey. In addition, in April 2004, Russia used its veto to block a resolution that 

sought to outline new UN security arrangements in Cyprus in case of positive results of Cyprus 

referendum (Lederer, 2004). 

The meeting of the Turkish President Abdullah Gul (elected in 2007) and the Russian President 

Dmitry Medvedev (elected in 2008) in Moscow in 2009 was a sign of further development 

Turkey-Russia relations. During this meeting a “Joint Declaration between the Republic of 

Turkey and the Russian Federation on Progress towards a New Stage in Relations and Further 

Deepening of Friendship and Multidimensional Partnership” has been issued. Parties took note 

with satisfaction the increase in the number of contacts and visits of the countries government 

structures of all the levels and emphasized the importance of maintaining this increasing 

momentum (MFA, 2009). 

In a response to the Turkish President Abdullah Gul’s visit to Moscow, the Russian President 

Dmitry Medvedev paid a three-day official visit to Turkey in May 2010. During this visit, 

Medvedev held meetings with both the Turkish President Abdullah Gul and the Prime Minister 

Erdogan, and signed 17 agreements, including agreements on the lifting of visa requirements, 

trade, agriculture, customs, transportation, tourism and the construction of a nuclear power plant 

in Turkey (http1).  

The final step towards the visa-free travel scheme admission were implemented on the 16 

March 2011, during the visit of the Turkish Prime Minister Erdogan to Moscow, the entry into 

force of an agreement between the Government of the Russian Federation and the Government 

of the Republic of Turkey on the conditions of mutual trips of citizens was declared (Russian 

MFA, 2011). This step is recognized as one of the greatest achievements in the Russian-Turkish 

relations in recent years. 
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However, not just positive agreements, but also one more conflict (albeit not public, but quite 

significant) happened between Turkey and Russia during those years. In August 2008 the 

Russia-Georgia war happened. During this war, when NATO  and  US  ships  made  attempts  

to  enter  the  Black  Sea,  making  the  excuse  of  wanting  to  take aid to Georgia, Turkey vice 

versa  earned Russian recognition for remaining neutral, for making peace efforts,  for  

following  the  rules  of  the  Montreux  Agreement. That was the first comments of the Russian 

side on this situation. It’s obvious that Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan played 

key role in restraining of this war (Torbakov, 2008). Talking about reasons of such an 

involvement of the Turkey into this war, it must be admitted that as its two essential partners 

were involved into this conflict, situation became a particular challenge for Turkey. Moreover, 

the war exposed Turkey’s vulnerability and weakness vis-à-vis Russia and its lack of leverage 

with Moscow. Although Russia’s invasion of Georgia destroyed the Caucasus precarious status 

quo that Ankara was deftly taking exploiting in pursuing its political and economic ends in the 

region, Turkey was not in a position to openly confront Moscow (Torbakov, 2008). Still, even 

though Turkey's apparent dissatisfaction with Russia's actions in Georgia was not avowedly 

expressed, it had certain influence on the relations between the two countries. 

The positive dynamic in development of Russian-Turkish relationships was confirmed by the 

Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan by expressing an acute interest in the 

membership of Shanghai Cooperation Organisation (SCO) for further expansion of Turkey’s 

state interest. The Shanghai Cooperation Organisation approved Turkey’s application to 

become a Dialogue Partner at the Summit of the Heads of State of the SCO held in Beijing, 

China on 6-7 June 2012 (MFA, 2001). Turkey understands the need to have a constructive 

dialogue with Russia, a major member of the organization.  

Nevertheless, the Syrian conflict undermined all the efforts in maintaining friendly relations 

between countries made by Russian and Turkish leaders throughout the 21st century. Turkey 

and Russia have totally opposite view points on the Syrian issue. Hence, Russia and Turkey’s 

reaction to the crisis were different based on their national interests. 

On 24 November 2015, Turkish-Russian bilateral relations were totally destroyed after Turkey 

shot down Russian Su-24 warplane close to the Turkish-Syrian border. Russian President 

Vladimir Putin claimed the jet had been attacked when it was inside Syria and forewarned of 

serious consequences for what he called a "stab in the back" (BBC News, 2015). In the result 

of this incident, sanctions against Turkey were imposed, including the abolition of charter 

flights between Russia and Turkey and suspending the visa-free regime for Turkish citizens, 

traveling to Russia. 

However, after the President of Turkey Recep Tayyip Erdogan officially apologized for this 

shot down in June, 2016, the relations between Russia and Turkey got under way to the 

betterment.  

Though relations between leaders Vladimir Putin and Recep Tayyip Erdogan began mending 

their differences, in December, 2016 Russian-Turkish relations faced one more crisis. Russia’s 

Ambassador to Turkey Andrei Karlov was killed in a gun attack in Ankara at the opening of a 

photographic exhibition. After this attack The Turkish President Erdogan said: "This is a 

provocation to damage the normalisation process of Turkish-Russian relations. But both the 

Russian and Turkish administrations have the determination not to fall for this provocation." 

(ABC News, 2016). 

Table 1. Russia-Turkey political relations 

Turkey-

Russia 

political 

relations  

1991-2001 2001-2010 2010-2016 
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Possitive 

events 

1992 - The first in the 

history official visit from 

Turkey to Russia made by  

Hikmet Çetin 

 

1997 - the first bilateral 

visit to Turkey at the level 

of Prime Minister made 

by Victor Chernomyrdin 

 

1999 – commitment of 

the Blue Stream project 

2001 – Signing of the 

“Action Plan to Develop 

Cooperation between 

the Russian Federation 

and Turkey” 

2004 - the visit of the 

President of Russian 

Federation Vladimir 

Putin to Ankara 

2009 - the meeting of 

the Turkish President 

Abdullah Gul and the 

Russian President 

Dmitry Medvedev 

2010 - Dmitry 

Medvedev’s official 

visit to Turkey 

2011 – admission  of 

the visa-free travel 

scheme between 

Turkey and Russia 

2012 - The Shanghai 

Cooperation 

Organisation 

approved Turkey’s 

application to 

become a Dialogue 

Partner 

2016 - Recep Tayyip 

Erdogan officially 

apologized for the 

Russian plane  shot 

down 

Negative 

events 

1994 - the conflict 

between Armenia and 

Azerbaijan over 

Nagorno-Karabakh. 

The 1st and the 2nd 

Chechen wars 

1996 – hijacking of the 

“Avrasya” ferry  

2001 - hijacking of the      

Tu-154M Russian plane 

2004 – the Cyprus 

dispute 

2008 - Russia-Georgia 

war 

2015 – Turkey shot 

down Russian Su-24 

warplane i 

2016 – Russia’s 

Ambassador to 

Turkey Andrei 

Karlov was killed 

Source: Developed by authors  

In conclusion, we can say that diplomatic relations between Turkey and the Russian Federation 

has been improving since the early 2000’s. The increasing number of official visits, and the 

meetings held at Presidential or Prime Ministers level show that a huge importance is given to 

the relations between the two countries. However, numerous geopolitical crises have become a 

factor regarded as the decisive criterion in assessing the authenticity of the expanding relations 

between Turkey and Russia. Only time will tell whether Turkey and Russia allow the crises to 

affect their relationship or despite their dissents continue to strengthen bilateral relations. 

 

2.2. Economic Relations 

Towards the end of the 20th century Turkey and Russia gathered sufficiently important 

experiences in trade and economic cooperation. Thanks to the economic relations, the 

traditional persuasion about Turkish-Russian bilateral relations being conflictual was replaced. 

The main drivers for the establishment of good economic relations between Turkey and Russia 

were mutual economic interests and scientific-technical potential of the both countries. 

Modern Russia-Turkey economic relations are based on the “Agreement on Trade and 

economic Cooperation” signed in 1991. Another critical agreement for the economic relations 

between Turkey and Russia was the “Agreement on Avoidance of Double Taxation” signed in 

December, 1997 (Arafat & Alnuaimy, 2011: 117).  

After 1998 financial crisis in Russia the bilateral trade relations have been moved to a negative 

direction for Turkey. Looking at the data in the table 2, the level of Turkey export to Russia 

sharply decreased in 1999, while the level of import from Russia is consistently increasing 

through the late 90’s. The trade balance of Turkey badly fell down from 0,62 in 1998 to 0,24 in  
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Table 2. Turkish-Russian Foreign Trade Volumes (1996-2016) 

 
Turkey’s export to 

Russia volume 

Turkey’s import from 

Russia volume 

Total trade between 

Turkey and Russia 
Trade Balance 

 
Volume 

(Thousan

d US $) 

Share in 

the 

Total 

Exports 

Of 

Turkey 

(%) 

Volume 

(Thousan

d US $) 

Share in 

the Total 

Imports 

Of 

Turkey 

(%) 

Volume 

(Thousan

d US $) 

Share in 

the 

Total 

Trade 

Of 

Turkey 

(%) 

Turkey’s 

export to 

Russia/Turkey

’s 

Import to 

Russia 

199

6 

1.510.00

5 
6,50 1.921.139 4,40 3.431.144 5,13 0,785995 

199

7 

2.056.54

7 
7,83 2.174.258 4,48 4.230.805 5,65 0,945862 

199

8 

1.348.00

2 
5,00 2.155.006 4,69 3.503.008 4,81 0,625521 

199

9 
588.664 2,21 2.374.133 5,84 2.962.797 4,41 0,247949 

200

0 
643.903 2,32 3.886.583 7,13 4.530.486 5,51 0,165673 

200

1 
924.107 2,95 3.435.673 8,30 4.359.779 5,99 0,268974 

200

2 

1.172.03

9 
3,25 3.891.721 7,55 5.063.760 5,78 0,301162 

200

3 

1.367.59

1 
2,89 5.451.315 7,86 6.818.906 5,85 0,250874 

200

4 

1.859.18

7 
2,94 9.033.138 9,26 

10.892.32

5 
6,78 0,205818 

200

5 

2.377.05

0 
3,24 

12.905.62

0 
11,05 

15.282.67

0 
8,03 0,184187 

200

6 

3.237.61

1 
3,79 

17.806.23

9 
12,76 

21.043.85

0 
9,35 0,181825 

200

7 

4.726.85

3 
4,41 

23.508.49

4 
13,82 

28.235.34

7 
10,18 0,20107 

200

8 

6.483.00

4 
4,91 

31.364.47

7 
15,53 

37.847.48

0 
11,33 0,206699 

200

9 

3.189.60

7 
3,12 

19.450.08

6 
13,80 

22.639.69

3 
9,31 0,163989 

201

0 

4.628.15

3 
4,06 

21.600.64

1 
11,64 

26.228.79

4 
8,76 0,21426 

201

1 

5.992.63

3 
4,44 

23.952.91

4 
9,95 

29.945.54

8 
7,97 0,250184 

201

2 

6.680.77

7 
4,38 

26.625.28

6 
11,26 

33.306.06

3 
8,56 0,250919 

201

3 

6.964.20

9 
4,59 

25.064.21

4 
9,96 

32.028.42

3 
7,94 0,277855 

201

4 

5.943.01

4 
3,77 

25.288.59

7 
10,44 

31.231.61

1 
7,81 0,235008 
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201

5 

3.588.33

1 
2,49 

20.401.75

7 
9,84 

23.990.08

8 
6,83 0,175883 

201

6 

1.733.03

5 
1,22 

15.162.36

3 
7,63 

16.895.39

8 
4,95 0,114298 

Source: Constructed based on TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Ülkelere Göre İhracat and 

Ülkelere Göre İthalat http://www.tuik.gov.tr 

1999. Though, beginning from the year 2000, Turkish exports to Russia again tended to 

increase, till now it couldn’t reach the level of 1998. 

In terms of Turkish export to Russia at the end of the 20th century, knitted or un-knitted wearing 

apparels were the first for all times until 1999, also electrical materials, plastics and plastic 

materials, food sector (especially the cereals) have tended to comprise the majority of the export 

volume. Talking about import from Russia, doubtless, the main part of its volume was formed 

from the natural gas. Besides natural gas specifically, mineral fuels, mineral oils and derivatives 

and iron-steel formed the huge part of Turkey’s import from Russia in 90’s. In summary, 

“following the boom in trade relations, Turkey has been exporting to Russia mainly services 

and consumer products and importing from Russia products of heavy industry, inclusive of 

military equipment, in addition to fuel materials” (Yanık, 2007: 361). 

Vladimir Putin’s officially appointment as the President of Russia in 2000 had a positive impact 

on economic relations between Russia and Turkey by reflecting the picture of mutual friendship 

and trust. In Putin period, the level of bilateral trade has increased to enormous numbers. The 

main reasons of the foreign trade between Turkey and Russia volume growth were increasing 

dependence of Turkey from Russian gas and oil, developing of tourism sector in Turkey and 

expending investments.In 2002, the Russian Federation was the sixth among countries Turkey 

exports goods to and the third among countries Turkey imports goods from (Arafat & 

Alnuaimy, 2011: 118). In 2008 Turkey’s export to Russia reached 6,9 billion dollars, while 

import from Russia mounted up to the 31,2 billion dollars, what was the apogee of Turkey-

Russia trade in Putin period. There were plans to further increase the total trade volume between 

Turkey and Russia to 100 billion dollars (Kolobov vd., 2006). However, the issue of the Five 

Day War in Georgia in August, 2008 and the world economic crisis didn’t let this intentions 

come true.  

In 2009 Turkey’s export to Russia decreased for more than 50% to 3,2 billion dollars, while 

Turkey’s import from Russia  sharply fell to 19,5 billion dollars. Still both countries understood 

each other’s importance on the economical arena of the region and as bilateral trade between 

two countries had been based on strategic goods such as energy, arms, agriculture and food, 

both of the countries were willing to recover cooperation despite political disputes (Yanık, 

2007). The counties had been successfully augmenting the bilateral trade volumes till the next 

crisis in their political relations took a place in 2015. 

The shooting down of a Russian Su-24 jet on November 24, 2015 was interpreted as the primary 

cause of the most spectacular crisis in Russian–Turkish both political and economic relations 

in the 21th century. Russia’s government took a firm decision to inflict economic punishment 

on Turkey. As of January 1, 2016, Turkish citizens can no longer travel visa-free to Russia. 

Russia has banned charter flights between Turkey and Russia and agents were forbidden to sell 

tours to Turkey, a hugely popular destination among Russian tourists. Turkish firms have been 

denied access to public contracts, notably in the construction sector, which goes second when 

it comes to Turkey’s export to Russia. Russian nationals are also prohibited from taking pilot 

courses in Turkey. Rosselkhoznadzor, Russia’s ubiquitous food safety agency, has barred a 

good deal of Turkish agricultural imports, from tomatoes and apricots to poultry and salt. 

Russian companies were no longer allowed to recruit Turkish citizens. In addition, Russia has 

suspended work on Turk Stream - a new Black Sea pipeline that was to boost Russian gas 

exports to Turkey (Girit, 2016). Deputy Prime Minister Mehmet Şimşek estimated the potential 
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loss for Turkey at 9 billion USD, or 0.3 to 0.4% of Turkish GDP (Hurriyet Daily News, 2015). 

Indeed, a dramatic drop of 30% of the bilateral Turkey-Russia trade volume (including over 

50% decrease of Turkey’s export) can be seen in 2016.  

An apology of the President of Turkey Recep Tayyip Erdogan for the jet incident made in June, 

2016 not only accelerated the advancement of political relations, but also contributed to 

improving the bilateral trade between Russia and Turkey. Sanctions on Turkey were partly 

Figure 1: Turkey’s Export to Russia (2016) 

 
Source: Constructed based on United Nations Comtrade Database, International Trade in 

Goods https://comtrade.un.org/ 

lifted, what caused 60% export increase for Turkey at the last quarter of 2016 (based on the 

data of Turkish Statistical Institute). However, the process of complete rebuilding Turkey-

Russia bilateral relations will take many more years.  

As of the Turkish-Russian trade structure in 2016, fruits head the list of Turkey’s exported 

goods to Russia (20%), followed by machinery (11%) and vehicles (10%). It’s clearly seen that 

the majority of the goods exported by Turkey are manufactured with a high elasticity, except 

for iron-steel products. In this regard, Turkey is more receptive to any changes in economic 

relations with the Russian Federation. 

Talking about Turkey’s import from the Russian Federation, mineral fuels and oils are 

undoubtedly the centerpiece of this trade with 56% of the total Turkey’s import from Russia 

volume. Iron and steel also takes an important place in this trade, making its 15%. Oils and fats, 

aluminium, copper and cereals are other significant import positions. So in the majority Turkey 

demands from Russia natural resources and raw materials, goods produced by just a limited 

amount of countries. This fact makes Turkey even more sensitive to any bilateral relations 

changes due to the deficit of countries supplying the natural resources and increasing demands 

it. In this respect, Turkey is compelled to firmly set a course towards friendly relations with the 

Russian Federation.  

The largest Turkish companies operating in Russian Federation are Zorlu Energy, Enka, 

Figure 2: Turkey’s Import from Russia (2016) 
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Source: Constructed based on United Nations Comtrade Database, International Trade in 

Goods https://comtrade.un.org/ 

Ramenka, Sisecam, BEKO and Vestel. Turkish contracting companies definitely have always 

been the most active players in the Russian construction business. Turkish contractors have 

taken over more than 1,920 infrastructural and superstructural projects in Russia worth $62 

billion since 1988. According to The Turkish Contractors Association (TCA) data, Turkish 

contractors top Russia's list of foreign contractors at 19.4 percent (Dailysabah, 2016). 

One more important sector in Russian-Turkish economic relations is tourism. Turkish market 

has fed the tourism sector for decades, going back to the first investments made in the 1960’s. 

Before shooting down of the Russian jet by Turkey in 2015, the Turkish coast was one of the 

most favorite destinations for Russian tourists. However, after the total number of Russian 

tourists visiting Turkey peaked in 2014 at 4,479,049 people, in 2015 it fell to 3,537,428, and 

was only 766,871 for the 2016 season (Özen, 2016). Fortunately, with the normalization of 

relations, the Turkish tourism sector now has higher hopes about Russia. Turkish tourism sector 

leaders are expecting the number of Russian tourists visiting Turkey to peak in 2017 due to 

competitive prices and the normalization of relations between the two countries (Eraz, 2017). 

So, despite Turkey having a deficit of the bilateral trade balance with Russia, mostly caused by 

the import of energy resources, its income from Russian tourists and civil engineering projects 

in Russia assist closing the gap.  A special attention must be paid to the fact that, as bilateral 

trade between Russia and Turkey has been always based on strategic goods such as natural 

resources and food, both of the countries obliged to be more prudent while building their 

political relations. 

3. Empirical literature 

There are numerous studies trying to define the determinants of bilateral trade between 

countries. However, the majority of them are concentrated on the dependence of the foreign 

trade on the currency exchange rates. 

The first economist to explore the correlation between real exchange rate and the export volume 

using econometric analysis was Mookerjee (1997) with his work “Export Volume, Exchange 

Rates and Global Economic Growth: the Indian Experience”, published in 1997. In that work 

he applied Granger causality analysis for date on India 1970-1992. However, in the long term 

no causality relationship between India’s export volume and RER was found. 

The next study trying to examine the trade balance and RER correlation made in 2001 by Wilson 

and Tat (2001) also didn’t come up with any significant results.  
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The first research on the exchange rate effects on the trade balance obtained significant results 

was Lal and Lowinger (2002)’s paper “The J-Curve: Evidence from East Asia”. Examining the 

determinants of trade balances of seven East Asian countries, using cointegration technique, 

error correction model, and impulse response function, they confirmed the existence of a 

positive effect of NEER on the trade balance. 

As studies on the effect of the exchange rate on the foreign trade appears not to give unequivocal 

results, thoughts about other affecting on the foreign trade factors’ existence emerges among 

economists. Therefore, in following years researches, supplementing the standard model of the 

trade balance, the exchange rate and the gross domestic product correlation with other variables, 

arose.  

Table 3. Summary of empirical literature 

Research Methodology Country&period 
Explanatory 

variables 
Results 

Mookerjee 

(1997) 

Granger 

causality 

analysis 

India 

(1970-1992) 

Export volume, 

RER, GDP and 

GWP 

There are no 

causality relations 

between RER and 

export volume in the 

long term. 

Wilson and  

Tat (2001) 

 

Cointegration 

analysis  

Singapore and 

USA (1970-

1996) 

The trade 

balance, RER, 

countries’ real 

GDI 

The effect of the 

RER on the trade 

balance is not 

statistically 

significant. 

Lal and 

Lowinger  

(2002) 

Cointegration 

analysis and 

VECM 

7 South Asia 

countries (1995-

1998) 

The trade 

balance and 

NEER 

In the long term, a 

decline of the 

national currency 

value, has a positive 

effect on the trade 

balance. 

Rasoulinezhad 

(2016) 

Gravity 

model 

 

Iran and Russia 

(1994-2013) 

Total bilateral 

trade volume, 

GPD, GDP per 

capita, 

transportation 

cost, financial 

and non-

financial 

sanctions, global 

oil price shocks 

Financial and non-

financial sanctions 

and oil price shocks 

have a negative 

effect on the bilateral 

trade volume 

between Iran and 

Russia. 

Çakmak and 

Ustaoğlu 

(2017) 

 

Cointegration 

analysis  

Turkey and  

Israel (2006-

2011) 

 

Total bilateral 

trade volume, the  

level of the 

relevant political 

risks of Turkey 

The increase of the 

relevant political 

risk in Turkey has a 

negative effect on its 

bilateral trade with 

Israel. 

Source: Developed by authors 

Rasoulinezhad (2016) made a research on sanctions and oil price effects on the Iran-Russia 

trade by using the gravity model. In addition to the regular variables, such as GDP, GDP per 

capita and transportation cost, dummy variables, representing financial and non-financial 
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sanctions and global oil price shocks had been added to the model. The negative effects of 

sanctions and oil price shocks on the bilateral trade volume were proved. 

The latest study on the relationship between trade and politics were made in 2017 by Çakmak 

and Ustaoğlu (2017). In the paper “Politics vs. trade: a Realist view on Turkish‒Israeli 

economic relations” they identify conditions of any significant change in political relations’s 

influence on the bilateral trade between Turkey and Israel. It finds that economic relations were 

relatively bolstered at times of enhanced political relations whereas visible deterioration or 

decline was observed in the volume and state of trade relations at some critical points when 

diplomatic relations worsened. However, this does not refer to a constant and steady decline 

and is limited to some severe diplomatic crises experienced in bilateral relations.  

4. Empirical application 

4.1 Dataset  
In this research 1996-2016 quarterly data of the Turkey-Russia bilateral trade balance (Turkey’s 

export to Russia divided to Turkey’s import from Russia) in thousand U. S. dollars, real 

effective exchange rate of Turkish Lira and Russian Ruble (counted using TRY/USD and 

USD/RUR real effective exchange rates as the dollar is the currency payment between Russia 

and Turkey is made in), real GDP in Turkey and Russia in current million U. S. dollars, and 

two dummy variables describing betterment or worsening of political relations between 

countries is analyzed. All the definitions and units of all the variables can be found at the Table 

4. TRY/RUR real effective exchange rate was counted basing on the data retrieved from the 

Organization 

Table 4. Definitions of variables 

Variable Definition Unit 

TBt Turkey-Russia bilateral trade balance  Turkey’s export to 

Russia/Turkey’s import 

from Russia – (???) 

REERt Real Effective Exchange Rate of Turkish 

Lira to Russian Ruble 

TRY/RUR 

GDPTt Real Gross Domestic Product of Turkey Billion TRY 

GDPRt Real Gross Domestic Product of Russia Billion RUR 

D1t Dummy variable, equal to 1 in case of 

political relationships betterment, and 0 in 

case of no betterment 

0/1 

D2t Dummy variable, equal to 1 in case of 

political relationships worsening, and 0 in 

case of no worsening 

0/1 

Source: Developed by authors 

for Economic Co-operation and Development (OECD) and Russian Federal State Statistics 

Service (RosStat). Turkey-Russia trade balance was counted basing on Turkish Statistical 

Institute (TÜİK) data. Real GDP of Turkey data was retrieved from OECD, while Real GDP of 

Russia data was received from RosStat.  As for dummy variables, political events from the 

Table 1 were used in its generation. 

As the Jarque-Bera test showed that all of the variables are not normally distributed, its 

logarithms were used in the model to compose Gaussian distribution. Histograms of the 

obtained variables are shown at the Figure 3. 

Figure 3. Histograms of variables, used in the model 
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4.2 Methodology and model specification  
In this research an AR(1) cointegration model was established using the method of least 

squares. Using of the an autoregression model lets us work with the data stationary at first level 

I(0). All the tests were performed using EViews 7 software. 

The initial model takes the following form:  

Ln(TBt) = β1ln(REERt) + β2ln(GDPTt) + β3ln(GDPRt) + β4(D1t)         (1) 

                             + β5(D2t) + [β6=p=const]ln(TBt-1)+εt  .    

It should be noted that both of the dummy variables have been added to the model as exogenous 

variables.  

When analyzing the model, it is assumed that political and economic relations are strongly 

dependent on each other. Furthermore, we pay attention to the fact that in Turkey-Russia 

bilateral economic relations, Turkey is rather more sensitive to any political shocks due to the 

high elasticity of demand for goods exported by this country, while the majority of goods 

exported by Russia, natural fuel and raw materials, have a low elasticity of demand. Therefore, 

it is expected that any betterment in political relations between Russia and Turkey will rather 

affect the export from Turkey, what will increase the Turkey-Russia trade balance. Thus, 

Hypothesis 1 has been put forward as following: 

HI: The betterment in bilateral political relations between Russia and Turkey has a positive 

effect on Turkey-Russia trade balance 

Besides, following the same logic, it is assumed that any worsening of political relations 

between Turkey and Russia  first of all will has its negative effect on Turkey’s export rather 

than on import, what will negatively affect the Turkey-Russia trade balance. Hence, Hypothesis 

2 is as follows: 

HII: The worsening of political relations between Russia and Turkey has a negative effect on 

Turkey-Russia trade balance 

Before applying the model, we need to find out the order of integration of all the variables by 

implementing unit root Augmented Dickey-Fuller (ADF) test, defined as following: 

ΔYt = βDt + πYt-1 + ∑ 𝜑𝑝
𝑗=1 j∆𝑌 t-j + εt ,                      (2) 
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where Dt indicates the deterministic term vector (constant, trend etc.). The ɛt represents the 

error term which is serially uncorrelated and also consider as homoscedastic (Said and Dickey, 

1984: 605-606). ADF test results are shown at the Table 5. We can conclude that all the 

variables are stationary through doing the first difference, i. e. all the time series I(0). Variables’ 

correlograms give us the same result. Therefore, as the dependent variable is also stationary just 

at the first level, we will apply 

 

 

 

 

 

 

Table 5. Augmented Dickey-Fuller (ADF) test results 

Source: Developed by authors 

AR(1) Time Series to exclude autocorrelation in the model. The AR(1) process is a first order 

autoregressive time series and most commonly defined by the following equation: 

Xk=ρXk−1+εk          k=0,±1±2,…                    (3) 

where the εk’s are regarded as random variables and are referred to as the error terms, and p is 

the constant. Xk is obtained from knowing the value of Xk−1, and in turn Xk-1 is obtained from 

knowing Xk−2 and so on (Horvath and Johnston, 2017:3-4). 

4.3 Empirical results 
With the next step the model was estimated by the method of least squares. Results of the 

estimation are displayed in Table 6. Referring obtained results, at first we should pay attention 

to the explanatory power of both the model itself, checking R2 index, and variables included to 

the model, checking its probabilities. 

Table 6. LS estimation results for the initial model 

Variable Ln(REERt) Ln(GDPTt) Ln(GDPRt) D1t D2t 

Coefficient -0.4578 -1.1693 0.3702 0.0142 -0.1987 

T-statistic -3.5548 -2.8381 2.5177 0.3683 -3.3389 

P-value 0.0007 0.0060 0.0141 0.7138 0.0014 

R2 0.782070     

Source: Developed by authors 

As we can see, the model is significant by itself, however, the dummy-variable D1t, indicating 

betterments in political relations between Turkey and Russia is not significant at any level, what 

means that the betterment in political relations has no effect on the Turkey-Russia trade balance. 

It means that the Hypothesis 1 is rejected. Thus the model was restructured to the following 

form 

Variable ADF 

Statistics 

1% 

Critical 

Value 

5% 

Critical 

Value 

10% 

Critical 

Value 

Stationary H0 

ln(TBt) 

D(ln(TBt)) 

-2.3370 

-8.7789 

-3.5112 

-3.5122 

-2.8967 

-2.8972 

-2.5856 

-2.5858 

No 

Yes (1%) 

Accept 

Reject 

ln(REERt) 

D(ln(REERt)) 

-3.0014 

-5.4142 

-3.5122 

-3.5122 

-2.8972 

-2.8972 

-2.5858 

-2.5858 

Yes (5%) 

Yes(1%) 

Reject 

Reject 

ln(GDPTt) 

D(ln(GDPTt)) 

0.1689 

-6.6588 

-3.5203 

-3.5215 

-2.9006 

-2.9012 

-2.5876 

-2.5879 

No 

Yes (1%) 

Accept 

Reject 

ln(GDPRt) 

D(ln(GDPRt)) 

-1.5796 

-4.0122 

-3.5166 

-3.5166 

-2.8991 

-2.8991 

-2.5868 

-2.5868 

No 

Yes (1%) 

Accept 

Reject 
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Ln(TBt) = β1ln(REERt) + β2ln(GDPTt) + β3ln(GDPRt) + β4(D2t)         (1) 

                                + [β5=p=const]ln(TBt-1)+εt  . 

The newly formed final model was also estimated by the method of least squares. Results of 

this estimation can be found in Table 7.  As may be seen, both the model and variables have a 

strong explanatory power. All the variables, except for Real GDP of Turkey are significant on 

the 1% level, while Real GDP of Turkey is significant on the 5% level.  

In OLS model we make an assumption that the variance of the error term is constant 

(homoscedesticity). That is, V(εi)= σ2 for all i. With the following step, the model will be tested  

Table 7. LS estimation results for the final model 

Variable Ln(REERt) Ln(GDPTt) Ln(GDPRt) D2t 

Coefficient -0.4491 -1.1358 0.3562 -0.1982 

T-statistic -3.6186 -2.8469 2.5256 -3.3480 

P-value 0.0006 0.0058 0.0138 0.0013 

Adjusted R2 0.784757    

Source: Developed by authors 

for heteroscedasticity, to make sure our assumption is confirmed. The Breusch-Pagan test will 

be applied for this purpose. Breusch-Pagan tests the null hypothesis that the error variances are 

all equal versus the alternative that the error variances are a multiplicative function of one or 

more variables. (Williams, 2015: 3-4). The results of the Breusch-Pagan test are following:  

     
     F-statistic 1.921426     Prob. F(4,70) 0.1164 

Obs*R-squared 7.419998     Prob. Chi-Square(4) 0.1153 

Scaled explained SS 8.724399     Prob. Chi-Square(4) 0.0684 

     
      

As the probability of F(4,70)=0.1164>0.05, the null hypothesis is accepted and the 

heteroscedasticity is not found in the model.  

Furthermore, autocorrelation should be tested in the model to exclude skew of the regression 

results due to the dependency of error terms. We apply the Durbin-Watson test, considering the 

absence of autocorrelation in the model as the null hypothesis and the presence of 

autocorrelation in the model as the alternative hypothesis. The test statistic for the Durbin-

Watson test on a data set of size n is given by:   

D= 
∑ (𝑒𝑡−𝑒𝑡−1)

2𝑛
𝑡=2

∑ 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=1
, 

where et=yt−ŷt are the residuals from the ordinary least squares fit (Young, 2017). The closer 

this statistic to 2, the stronger the evidence of the autocorrelation absence is. Durbin-Watson 

statistic for our model DW=2.0735, what means the null hypothesis is accepted and 

autocorrelation is not presented in the model. 

Based on the above tests, we can say that the regression has a high explanatory power and well 

reflects the real situation. 

Looking at the results obtained from the model estimation, we can conclude that Hypothesis 2 

is confirmed, and the deterioration of political relations does have a negative effect on the 

Turkey-Russia trade balance. Detailed results of testing the initial hypotheses of the study are 

reflected in Table 8. 

Table 8. Hypotheses of the research 

Hypothesis Varia

ble 

Predicte

d sign 

Estimate

d sign 

 Result 

H

I 

H

0 

The betterment in bilateral 

political relations between Russia 

and Turkey has a positive effect on 

Turkey-Russia trade balance 

D1t Positive Insignifi

cant 

 H0 

rejecte

d 
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H

1 

The betterment in bilateral 

political relations between Russia 

and Turkey doesn’t have  a 

positive effect on Turkey-Russia 

trade balance 

D1t 

H

II 

H

0 

The worsening of political 

relations between Russia and 

Turkey has a negative effect on 

Turkey-Russia trade balance 

D2t Negative Negative  H0 

accepte

d 

H

1 

The worsening of political 

relations between Russia and 

Turkey doesn’t have a negative 

effect on Turkey-Russia trade 

balance 

D2t 

Source: Developed by authors 

As can be seen from the regression results, each crisis in political relations between Russia and 

Turkey causes a decrease in the trade balance by, on average, 0.19 points, which means a 19% 

decrease in the level of Turkey’s exports comparing to imports. It must be admitted that 19% 

decrease in a trade balance is a quite significant recession for any country’s economy. 

Therefore, countries willing to benefit from foreign trade have to maintain good political 

relations with the other countries to avoid negative effects of political relations worsening on 

the trade balance. 

Paying attention to the coefficient of the TRY/RUR Real Effective Exchange Rate, it is clearly 

seen that the growth of the REER has a negative effect on the trade balance. The result we have 

achieved is expected and confirmed by basic theoretical frameworks. On the assumption that 

Real Effective Exchange Rate increase means appreciation of the local currency, the price of 

exported from Turkey to Russia goods increases for Russian customers, therefore, exports from 

Turkey to Russia decreases. The same way, meanwhile the nominal price of imported to Turkey 

from Russia goods remains the same, for Turkish customers it decreases in terms of Turkish 

Lira. Therefore, a prerequisite for the growth of imports from Russia to Turkey appears. 

In terms of Turkey’s Real GDP coefficient, we can see its negative effect on the Turkey-Russia 

trade balance. It can be explained by the fact that with the growth of the GDP, country 

accumulates more prosper to spend, what gives more opportunities for increasing of the import. 

Similarly, Russia's GDP growth negatively affects Turkey-Russia trade balance, increasing the 

volume of exports from Turkey to Russia. 

5. Conclusion 

In this paper, trade relations between Russia and Turkey were examined through the prism of 

political relations. We made sure that political and economic relations are inextricably linked.  

Through the saturated political relations between the countries, several positive and negative 

aspects were highlighted. The conflict between Armenia and Azerbaijan, Chechen wars, Cyprus 

issue, Russia-Georgia war and Syrian conflict are the main political events complicating 

relations between the two countries. The betterments in relations between Turkey and Russia 

are mostly caused by frequent bilateral visits at the level of Presidents and Prime-Ministers, 

numerous political and economic agreements and joint economic projects, such as the Blue 

Stream.  

As for economic relations, Turkey and Russia gathered sufficiently important experiences in 

trade and economic cooperation. Even though Turkey has a deficit of the bilateral trade balance 

with Russia, mostly caused by the import of energy resources, its income from Russian tourists 

and civil engineering projects in Russia assist closing the gap.  A special attention must be paid 

to the fact that, as bilateral trade between Russia and Turkey has been always based on strategic 
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goods such as natural resources and food, what makes both of the countries be more prudent 

while building their political relations. 

Having an econometric model built, we confirmed the hypothesis that worsening in relations 

between Turkey and Russia negatively affects their trade relations. However, betterments in 

relations between countries do not have a significant impact on trade relations in the model. It 

can be explained by the fact that in the relations between Turkey and Russia, negative and 

positive events are often very close to each other by dates: sometimes they occurred in the same 

period, or with just a year break. Thus, we can presume that the negative effect caused by 

political relations worsening suppresses the positive effect of political relations betterment. 

It is also worth noting that even in the political relations worsening period, the trade between 

countries, although significantly reduces, but never trails off. 

Moreover, in case of the imposition of sanctions, traders find circumvention routes to import 

prohibited goods through third countries. In case of Russia imposing sanctions against Turkey, 

the Turkish company established a transfer of vegetables to Russia through neighbouring 

countries such as Kazakhstan and Belarus. Meanwhile, Russian citizens are keep on buying 

prohibited to sale and purchase in the Russian Federation tours to Turkey, benefiting from the 

services of Ukrainian and Belarus travel agencies. 
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Abstract 
The ability to predict the volatility of Exchange rate is an enormous challenge when it comes 

to economic and financial considerations. In this context, it is important to be able to predict 

the exchange rate volatility in financial markets and the world economy. This paper proposes a 

heightened approach to modelling and forecasting of exchange rate volatility in Turkey. For 

past recent years, Turkey experienced political turbulence that the possibility of effecting 

exchange rate, thus create uncertainty volatility of exchange rate. Therefore daily exchange rate 

data have been take from 2005-2017 and applied autoregressive conditional heteroskedasticity 

ARCH and GARCH families (EGARCH, IGARCH, and PARCH) to forecast exchange rate 

volatility. The proposed methodology able to calculate the breakpoint by including dummy 

variables. The result is more confined after including dummy that EGARCH (1,1) is best 

performing to forecast exchange rate volatility and successfully overcome the leverage effect 

on the exchange rate. Moreover, this paper also investigates the monthly data forecasting by 

applying ARIMA SARIMA along with SVAR technique for next few months. And Exchange 

rate pass-through also encounter it, which indicates the pass-through is more pronounced in PPI 

than CPI. The forecast result of SARIMA and SVAR distribute the same direction of fluctuation 

in exchange rate that is declining of current exchange rate in the future. However ARIMA’s 

forecast tends to increase and different with two models.   

 

Key Words: Exchange rate, Volatility, Forecast, SVAR 

 

1. INTRODUCTION 

The Forecasting of the volatility in the exchange rate are key factors that influence the global 

financial market. As the global financial market is most liquidity markets in the world. 

Fluctuation in the exchange rate affects the profitability of financial institution. Forecasting the 

exchange rate is crucial as it has significant impact on the macroeconomic fundamental such as 

oil price, interest rate, wage, unemployment and the level of economic growth.(Ramzan, S 

2011); (Broll and Hansen-Averlant, 2010). In practice, most countries are administered by a 

floating exchange rate system. The interventions taken from the central bank need to be prevent 

unwanted or disparaging movements in the stock market. (Akincilar ,A 2011). 

The Exchange rate has taken a long part of history of Turkish economy since 19’s. At the 

beginning of 2000, the central bank of the Republic Turkey (CBRT) implemented the inflation 

targeting regime towards exchange rate. Arat (2003) argued that the inflation targeting regime 

itself has a purpose to determine increases of exchange rate. However, since the crisis hits 

Turkish financial and banking sector in 2001, the Turkish exchange rate regime has changed to 

be free and floating in the market. Therefore, the CBRT only have to intervene and prevent 

reserve accumulation and excessive volatility. In other word, there might be risk of high 

volatility in Turkish lira in recent decades (Tuncay, 2010).  
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The election result choosed Erdogan party to mandate the government office in 2002 and has 

impacted the Turkish lira to lifting up. However, the Erdogan regime’s achievements are still 

worse and far from over. In 2006, before the subprime mortgage crisis contracted world 

economies, several speculations on emerging economies came up, include Turkey. The Turkish 

lira and other emerging economy’s currencies depreciate deeply together with other developing 

economies due to the outflowing amount of capital (WEF, 2015).   

Despite the subprime mortgage crisis began in developed countries, it quickly spreads to the 

world and drags some developing countries include Turkey. Thus, the pressure on the Turkish 

lira has responded by CBRT to proceed actions on the economy with some policies in monetary. 

This includes stabilizing inflation and exchange rate. CBRT targets its self are met Forex market 

demand of the private sector and lessen the volatility in exchange rate (Cömert and Çolak, 

2014). 

In World Bank Economic (2012) view, raise concerns about capacity of Turkey to maintain the 

progress had begun after the 2008 crisis influencing hardly the economy. Several major events 

in its region has been impacting the economy and challenged Turkey’s macroeconomic 

achievements in the future. Slowed growth in the European Union and deteriorating geopolitical 

in Turkey’s neighbourhood impacting negatively on export, investment, and growth of the 

economy. 

The election in June and November also created challenges for Turkish economy in the future. 

Some speculation about Erdogan’s party or AKP unfairly win the election has provided Turkish 

lira to boost it’s depreciate in three month high against US Dollar. Turkish lira as most 

vulnerable emerging market currency dragging deeply until the lowest level on record (WEF, 

2015). Moreover, the global oil prices are falling until 48 US Dollar, the lowest since the price 

in 2009. The falling of oil price possibly effecting world’s economy due to shortening revenue 

of oil exporter countries. 

Turbulence of politicas in Turkey and its neighborhoods also could make consequents to the 

deteriorating Turkish economy. Cabinet reshuffle, an attempted coup in July, have affected 

market trust on Turkish economy and momentum to reform the government. This also fostered 

by Turkish referendum in April, 2017 that allowed the current government to be authoritative. 

Tourism sector also declining and hitting the Turkish economy in recent years.  

To the same degree IMF comment about turkey, economy in February 2017 that after failed 

coup attempt increased the political uncertainty, Along with rising global interest rate, political 

uncertainty cause of loss in investor confidence and to be exposed Turkey to liquidity shocks. 

IMF future remark on the turkey economy that Turkey's net international investment position 

(NIIP) will continue to depreciate by 10% until the current account deficit reduced. REER was 

slightly above average in October 2016, and an average of 5-15 percent REER continuous to 

lose over-year in 2016. In response, the IMF gives some policy suggestion to come out this 

volatility by decreasing the Current account deficit net international reserves should continue 

to increase by CBRT. Limits currency sales for extreme volatility time period. 49 

One of the highlighted comment on IMF regarding forecasting of turkey economy growth 

Turkish economy will grow only 2.5% in the end of 2017, well below the average 4.5%.In the 

report IMF predicts that consumer inflation will remain in double digits and close at 10.1% a 

year before it declines to 9.1% in 2018.50 

Deputy Prime Minister of Turkey Mehmet Simsek responses to the IMF forecasting by saying 

Turkey economy will again disapprove the IMF projected forecast.( Mehmet Simsek tweeted 

April 18) He is optimistic on the turkey economic growth. In line with CBRT monetary policy 

                                                                 
49 03-02-2017 IMF Executive Board Concludes 2017 Article IV Consultation with Turkey 
50 The International Monetary Fund’s (IMF) April 2017 World Economic Outlook report 
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committee meeting April 2017, according to the anticipated the growth target of turkey 

economy for 2017 is 4.4%, nearly two percentage points higher than the IMF forecast and even 

higher for next year - 5%.Turkish lira has recently deviated from other economy currencies in 

a positive way by 3.78 exchange rate against USD in February to 3.56 in April after referendum.  

Macro risk reduction policies supporting the financial system. Credit conditions continue to 

approve, thanks to public loans. And tightening monetary stance until to achieve target inflation 

and improve CA. Moreover, as Turkish projected forecast confined with WORLD BANK-

Turkey Regular Economic Note - February 2017 that due to increase in net export growth is 

estimated to recover 2.7% in 2017. Financial policy provides substantial incentives of growth. 

In the spirit of deteriorating expectations of several major events in Turkey has made such as 

volatility in Turkish lira, and also different arguments about the Turkish economy in the future 

between the government and IMF outlook have been putting this study aim to investigate further 

forecast of Turkish Lira volatility in the future. 

The below chart shows the summary of the monthly exchange rate volatility from 2005 to up 

till now. And also indicates that what main cause were in the past of impulsiveness in Turkey 

exchange rate
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2. LITERATURE REVIEW 

Financial analysts have begun to model and explain the model of exchange rate returns and volatility 

using time series econometric models because of unexpected events, unstable fluctuations in 

financial markets, and uncertainties in prices and returns. Güloğlu, B et al (2007) examined the 

volatility in the nominal exchange rate (TL / $) in Turkey between in March 2001 and March 2007 

week was estimated by using ARCH, GARCH and SWARCH models. The period covered 

corresponds to the period when the exchange rate is floating. First, exchange rate volatility is 

estimated by using ARCH and GARCH models and the deficiencies of these models are revealed. 

The estimation results show that various economic and political events in Turkey and in the world 

affect exchange rate volatility and that these periods of volatility are permanent. As Bala, A, D et 

al(2013) studied the monthly exchange rate return series  volatility with GARCH models and the 

results show the presence of volatility in three currencies, and most of the asymmetric models deny 

the existence of volatility. Volatility persistence and log likelihood statistics showed that volatility 

model with breakdowns were improved the results by predicting volatility models with breaks 

compared to GARCH models without volatility breaks and reduced majority persistence of the 

model. 

Exchange rate interventions are used to control the volatility of irregular movements in the exchange 

market. Ramzan, S et al (2012) studied the Forecasting exchange rate by using an ARCH family of 

model in Pakistan. The monthly exchange rate data of Pakistan for the period of July 1981-May 

2010 obtained. The GARCH model performed the best model to remove volatility and EGARCH 

performed better by an encounter leverage effect on exchange rate return and provide a legitimately 

forecasting. We can also see that Barunik, J et al(2016) analysis the An improved approach to 

modelling and predicting volatility using high frequency data. By realizing GARCH framework, 

explore how the decomposed integrated volatility and jumps influence the upcoming volatility. The 

results show that jump variation from the integrated variation is essential to predict performance. 

We have found that most of the information on future fluctuations comes from the high frequency 

portion of the spectrum that represents the very short investment horizon. Correspondingly Pilbeam, 

K et al (2014) examined the exchange rate forecasting by using GARCH MODEL and versus 

implied volatility forecast. In paper used to daily closing prices for four currency pairs the euro, 

pound, Swiss franc and yen against the dollar. The data covers the period from 1/1-2002 to 30/12-

201. The result indicates that GARCH models are not useful to predict foreign exchange rate 

volatility in period of both low and high volatility. 

For Turkey economy exchange rate volatility encounter by Güvenek, Betal (2009). The real 

exchange rate index has been testified by using ARCH, GARCH. After volatility expending the 

equation and taking TGARCH. They concluded that suitable model is the Two-Sided TARCH (1,1) 

model as a result of the analysis for the purpose of smoothing the self-centeredness. In terms of 

Turkey's economy. It is necessary to create an investment climate where policies can easily shape 

the investments of middle and long term foreign investors. Moreover Öztürkö, K (2010) worked on 

the exchange rate volatility in Turkey. In this study, the explanatory power of the Student-t 

distribution is compared with the normal distribution by adapting the standard GARCH and 

GARCH models to the dollar / lira exchange rate (USD / TRY). The results obtained, unlike the 

previous findings, show that the leptokurtic property of the t distribution is not better than the 

normal distribution in the description. However, when the Akaike and Schwartz information criteria 

are taken into consideration, it is observed that t-distribution is better than normal distribution and 

TGARCH models are better than GARCH models. 

ARIMA estimation had been used in the econometric and financial purpose to forecast exchange 

rate volatility. Gadwala and Mathur (2014) used ARIMA model as one of their analysis to forecast 

the fluctuation of exchange rates in India. ARIMA model together with OLS can explain exchange 

rate volatility way better than VAR model. The analytical framework of comparing performance of 

time series models to forecast exchange rate by Newaz (2008) resulted that ARIMA model provides 
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better than another time series models such as exponential smoothing and Naive models. 

Forecasting of the exchange rate in the case of Turkey also conducted by Akincilar, Temiz, and 

Sahin (2011) which used ARIMA model to forecast the volatility of exchange rate, along with 

Holt’s method and Winer’s method.  

Since there is possibility of seasonal peak of exchange rate volatility in some periods of observation, 

some scholars also using Seasonal ARIMA model to forecast exchange rate volatility.  Etuk (2013) 

suggests that SARIMA model might be better to use as the model to forecast Naira-Euro daily 

exchange rate. In addition, Kadilar, Simsek, and Aladag (2009) also build time series forecasting 

models like SARIMA to result the forecasting of the exchange rate in Turkey, together with ARCH 

model and alternative model of neural network. 

The semi-structural method allows their use by restricting the set of structural models(Stock, H, 

Watson, W 2001) (Beraj et al 2015). For this Bouakez, H et al (2010) examined the U.S. monetary 

policy and uncovered interest rate parity shocks on the bilateral exchange rate between the U.S. and 

each of the G7 countries by using structural vector auto regression (SVAR). Their end result is that 

the nominal exchange rate has been delayed in the monetary expansion response and declined about 

ten months after it began to be appreciated. The shock is caused by large and persistent decoupling 

from the uncovered interest rate parity. The variance decomposition results show that monetary 

policy shocks constitute a negligible proportion to exchange rate fluctuations. Of particular 

significance of volatility Brunet, A et al (2015) working on the impact of monetary policy shocks 

on the price level, output, and exchange Applied SVAR with the recursive model, variance 

decomposition analysis in SVAR and flip flop analysis. The result indicates that in maturing 

financial markets, financial signals may gradually be transmitted to the real sector. In this sense, the 

mechanism of monetary transmission perhaps may be fragile and delayed. Variance decomposition 

shows When we started using money, we found that it added valuable information, explaining 

significantly more exchange rate fluctuations compared to the non-monetary model. Flip flop 

explained that during 2001-2008 monetary policy is most influenced factor to explain exchange rate 

fluctuations monitored by inflation fluctuations. Furthermore Mwase, N (2006) studied the effect 

of exchange rate on consumer price in Tanzania. The data have been collected from the year 1990-

2005 and used vector autoregression (VAR) and structural vector autoregression (SVAR), VEC, 

Granger Causality test. The findings showed that 10% depreciation leads to 0.05 percent increase 

in inflation after a two-quarter lag. It is also stated that there is a negative relationship between 

exchange rate depreciation and inflation in the long run. 

Masha, I et al (2012) examined the Exchange Rate Pass Through to Prices in Maldives during 1994–

2010.ERPT using nonparametric: recursive vector autoregression approach on CPI and PPI. The 

assessment shows that ERPT is quite high to ICP and about 79 percent of the exchange rate pass 

through to the consumer price. On the basis of variance decomposition, international commodity 

price shocks are a major source of change in the two price index in addition to exchange rate 

changes. The findings also deliver valuable information that most of the shocks of prices Most of 

the shocks in prices continue for the first year, and show that any response to changes in the price 

level due to external shocks or intentional policies must take account of a long horizon. Same 

analysis Leigh,D et al (2002) studied the exchange rate pass-through in Turkey. This paper used 

data from 1994-2002 and using the recursive VAR model to measure the ERPT effect of nominal 

exchange rate of CPI and WPI. The exchange rate pass-through to prices in turkey approximately 

one year, but mostly in the first quarter of the year. ERPT more visible in WPI than CPI. McCarthy, 

J. (2007) scrutinizes the effects of exchange rates and import prices on local PPI and CPI in selected 

industrialized economies using post-1982. The empirical model VAR that contains the price 

distribution chain used. Impulse responses show that import prices have a strong influence, while 

foreign exchange rates have a slight influence on the local price. The transition is bigger in countries 

with a larger share of imports and more permanent exchange rates and import prices. During 1996-

98, most of these external factors had a great deal of disinflation in the country, but not in the US. 
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3. METHDOLOGY 

3.1. ARCH- (Autoregressive conditional hetroskedasticity) Family Model 

In economics and financial econometric we also required the model who not only deal with expected 

return, but also encounter the uncertainty, risk. Such models are ARCH-Family models that are 

capable of dealing with the volatility (variance) of the series.  

In any econometric analysis always assumed that there is no problem of Hetroskedastic means the 

variance of the disturbance term as constant over the time. However many financial as well as 

econometric time series reveal periods of volatility so in such a case the assumption of 

homoskedasticity (constant variance) is very limited. In order to corporate the behaviour of 

conditional variance or more appropriately of conditional hetroskedastic we used ARCH-family 

model.  

𝑌𝑡 = 𝑥𝑡Ύ + µ𝑡      (1.1) 

𝜎𝑡
2 = 𝜔 + 𝛼µ𝑡−1

2 + 𝛽𝜎𝑡−1
2      (1.2) 

The first one equation is mean equation is written as a function of exogenous variables with an error 

term. 𝜎𝑡
2 is the conditional variance equation as it is a pre-period estimation variance based on 

previous period information. The second condition. The second equation have three term: the 

mean(ω) ,the ARCH term(µ𝑡−1
2 )it indicates that when a big shock happen in the period t-1 , it is 

more likely that the value of µ𝑡(in absolute term because of mean square) will be bigger as well. 

That is, when µ𝑡−1
2 large/small, the variance of the next innovation µ𝑡 is also large/small. The 

estimated coefficient α must be positive for the positive variance. The GARCH term𝜎𝑡−1
2 . As one 

of the drawback of ARCH specification, according to ENGLE (1995) was it is looked more like a 

moving average than an autoregression. So by Tim Bollerslev, published an article and start new 

GARCH family. So in GARCH family included lagged conditional variance terms as autoregressive 

term. 

So this terms are interpreted in a perspective that if a currency trader want to predicts the current 

period’s variance by giving a weighted average of a long term average i.e. the constant, the 

forecasted variance from the last period (the GARCH term), and information about the volatility 

observed in the past period (the ARCH term) 

The variance equation can be expanded to allow the inclusion of exogenous repressors or dummy 

variables with breaks. 

𝜎𝑡
2 = 𝜔 + 𝛼µ𝑡−1

2 + 𝛽𝜎𝑡−1
2 + 𝜉𝑑𝑢𝑚𝑖𝑡     (1.3) 

Where dum= dummy1t….dummynt variables Corresponds to the periods of important policy changes 

in the foreign exchange market. A high order GARCH model with dummy is written as  

𝜎𝑡
2 = 𝜔 + ∑ 𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗

2 + ∑ 𝛼𝑖µ𝑡−𝑖
2 + ∑ 𝜉𝑘𝑑𝑢𝑚𝑡−𝑘

𝑘
𝑘=1

𝑝
𝑖=1

𝑞
𝑗=1    (1.4) 

As above mentioned, p is the order of the ARCH term, q is the order of the GARCH term, and k is 

corresponds to the dummy variable. 

In 1991 the exponential GARCH (EGARCH) model suggested by Nelson, that is deal with the 

asymmetric effect between positive and negative effect. The specification of the conditional 

variance written as  

𝑙𝑜𝑔𝜎𝑡
2 = 𝜔 + ∑ 𝛽𝑗 log(𝜎𝑡−𝑗

2 ) + ∑ 𝛼𝑖 |
µ𝑡−𝑖

𝜎𝑡−𝑖
| + ∑ 𝛾𝑘

µ𝑡−𝑖

𝜎𝑡−𝑘

𝑟
𝑘=1

𝑝
𝑖=1

𝑞
𝑗=1    (1.5) 

In above equation note that when µ𝑡−𝑖 is positive (‘good new’) the total effect of µ𝑡−𝑖 is (1 +
𝛾𝑖)|µ𝑡−𝑖|: while when µ𝑡−𝑖 is negative (‘bad news’) the total effect of  µ𝑡−𝑖 is (1 − 𝛾𝑖)|µ𝑡−𝑖|.The 

EGARCH  is covariance stationary provided∑ 𝛽𝑗
𝑞
𝑗=1 .(Zivot, 2009). 

If the parameters of the GARCH models are restricted to the one from the total and the constant 

term is left we will get integrated GARCH (IGARCH) model, which is given by 

𝜎𝑡
2 = ∑ 𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗

2 + ∑ 𝛼𝑖µ𝑡−𝑖
2𝑝

𝑖=1
𝑞
𝑗=1      (1.6) 

3.1.2. Types of forecasting 
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Since the collapse of the 1970 Bretton Woods fixed exchange rate system, countries have been very 

important in predicting exchange rate or currency value. For this reason, he developed various 

methods and techniques to estimate exchange rate. For example, the following are types of 

forecasting; 

Non-Structural System 

In the non-structural system that does not require the existence of predefined associations between 

variables. The non-structural model is explained as a vector autoregressive model and allows 

variables to interact freely without constraints. The non-structural system as a whole produces 

superior estimates in the series and lead to poorest forecast. (Kimberly, 2014) The below forecasting 

approach came under the non-structural forecast 

ARMA, ARIMA, ARFIMA, SARIMA 

VAR, BVAR, VEC, BVECM 

Semı-Structural System 

The semi-structural method allows their use by restricting the set of structural models (Stock, H, 

Watson, W 2001) (Beraj et al 2015). Semi-structural equations formulate articulate macroeconomic 

forecasts, accomplish scenario analysis, and inform the monetary policy formulation process 

SVAR 

SBVECM 

Structural System 

The structural equations show that error correction terms add value to predictions (Kimberly, 2014). 

Structural models are established as regression models where the explanatory variables are the 

functions of the time and the coefficient factors are allowed to change over time(Proietti, T1991) 

DSGE(Dynamic Stochastic General Equilibrium) 

SEM(Simultaneous Equation Model) 

3.2. ARMA- Autoregressive Moving Average  

The general form of the ARMA is an ARMA (p,q) models of the form : 

𝑌𝑡 = ∑ 𝜙𝑖
𝑝
𝑖=1 𝑌𝑡−𝑖 + µ𝑡 + ∑ 𝜃𝑗

𝑞
𝑗=1 µ𝑡−𝑗    (2.1) 

The implication behind the time series behaviour of Yt is largely determined by its own value in the 

previous year. So, what will happen in t time (present time will depend on the t-1 (previous time 

period) It is called an AR (pth) process. And the other term µt is an MA (qth) process means moving 

average. The insinuation behind of MA method is that Yt depend on the value of immediate past 

error, which is known at t time period.51 The stationary property of the model is dealt with AR (pth) 

part of specification. Similarly, the property of inevitability for the ARMA (p,q) model will have to 

do with an MA(qth) part of the model   

3.2.1. ARIMA- Autoregressive Integrated Moving Average 

ARMA process can deal only that models who satisfied the stationary properties, that is mean, 

variance and the covariance is constant over the time. However most of economic and financial 

series has time trend, so mean of Yt one period is different from mean of another time. So this reject 

the property of stationary that mean is not constant over the time. So in order to avoid the problem, 

The ARIMA process induced stationarity by detrend the data through taking difference. It can be 

writing as 

𝑌𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1      (2.2) 

In general, if we take difference of a series d time in order to induced stationarity, and invertible 

ARMA process, so undiffernced series is following an ARIMA (p,d,q) notation. 

3.2.2. SARIMA- Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average 

The above model is deal with the non-seasonal time series analysis. Thus with the intention of 

adjusting seasonality in the time series, we applied SARIMA model. Therefore, if there is a 

seasonally autoregressive parameter P (SAR) or if there is at least a seasonal moving average 
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parameter Q (SMA) or both parameters (P, Q). A seasonally SARIMA model is embodied as 

SARIMA(P,D,Q), where P is the number of autoregressive lag, D is the differencing lag , and Q is 

the moving average lag and can be written as 

𝑌𝑡 = ∑ 𝜙𝑖𝑆
𝑃
𝑖=1 𝑌𝑡−𝑖 + µ𝑡 + ∑ 𝜃𝑗𝑆

𝑄
𝑗=1 µ𝑡−𝑗    (2.3) 

3.3. SVAR (Structural Variance Auto Regressive) 

SVAR dynamic structural model is interpreted by vector form. The system of equation can be 

written as follow: 

𝐵0 𝑦𝑡  = k + 𝐵1 𝑦𝑡−1 + 𝐵2 𝑦𝑡−2 + ... 𝐵𝑝 𝑦𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡    (3.1) 

Where 𝑦𝑡 is an n x 1 vector, k is an n x 1 vector of constants, 𝑢𝑡  is n x 1 structural error vector, and 

p is the number of lags. 𝐵0 matrix is define as 

𝐵0 = 
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   (3.2) 

𝐵𝑡 is an nxn matrix which has i row and j column. Thus 𝐵𝑖𝑗
(𝑠)

 = 1,2,...,p we assumed each side of 

(3,1) is pre multiplied by 𝐵0
−1, thus the result is 

𝑦𝑡 = c +  φ𝑡𝑦𝑡−1 + φ𝑡𝑦𝑡−2 + ... + φ𝑡𝑦𝑡−𝑝 + ɛ𝑡 ,   (3.3) 

Where c   = 𝐵0
−1         (3.4) 

 φ𝑠 = 𝐵0
−1𝐵𝑠         (3.5) 

 ɛ𝑡  = 𝐵0
−1𝑢𝑡         (3.6) 

The VAR equation (3,3) is a reduced form of the dynamic structural model of VAR equation (3,1). 

However, the structural error 𝑢𝑡  has a relation with reduced form of residuals as 

𝑢𝑡  = 𝐵0
−1ɛ𝑡     (3.7) 

4. ESTIMATION 

4.1. ARCH and GARCH Families Model 

This study uses daily data to estimate the ARCH models. We also have estimated the ARCH model 

with monthly data on Real Exchange Rate. However, there is no present of ARCH effect in the 

model. Thus, we decide to use daily data in our model to control the autocorrelation pattern and 

Leverage effect on the models to predict the presence of asymmetric response in the volatility of 

exchange rate. Estimation of sample period is started from January 1st, 2005 through April 21st, 

2017. 

Figure 4.1. Time Series Plot of Exchange Rate Volatility (TL/USD) 
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Source: The Central Bank of the Republic of Turkey 

Figure 4.2. Time Series Plot of Exchange Rate Return (TL/USD) 
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Source: The Central Bank of the Republic of Turkey 

The first step, we need to estimate ARMA model with the AIC test approach. The AIC test result 

suggests ARMA (2, 2) model is our best model among the other ARMA models. 

Table 4.1. The Akaike Info Criterion result of ARMA model 

AR /  MA  0  1  2  3  4  5 

 0 -6.753566 -6.753943 -6.753334 -6.752709 -6.753587 -6.753350 

 1 -6.753639 -6.753226 -6.752691 -6.752076 -6.752815 -6.753391 

 2 -6.753567 -6.753022 -6.760606 -6.760506 -6.760116 -6.759512 

 3 -6.752695 -6.752152 -6.755162 -6.759903 -6.759309 -6.759562 

 4 -6.753087 -6.752650 -6.759572 -6.759012 -6.758423 -6.759668 

 5 -6.752816 -6.752962 -6.758653 -6.758158 -6.758877 -6.759347 

Author estimation 

Thus, the second step is evaluating heteroscedasticity effect by ARCH LM test. According to ARCH 

LM test results, there is a presence of ARCH effect in ARMA (2,2) model since the probability is 

less than 5% (p-value=0.00).  

Table 4.2. ARCH LM test on ARMA (2,2) model 

Heteroskedasticity Test: ARCH   

F-statistic 90.01529     Prob. F(1,3200) 0.0000 

Obs*R-squared 87.60718     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 

Author estimation 

 

In addition, ARMA (2, 2) also has persistence of residual (see Figure 3), therefore we can decide to 

focus on ARCH families to be further analysed.  

Figure 4.3. Persistence of Residual, Actual, and Fitted. 
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Author estimation 

Since the conditional heteroscedsticity of ARMA (2, 2) came out as our best model, thus we need 

to focus to the other specification of ARCH families modes such as ARCH, GARCH, IGARCH, 

and EGARCH.  

Table 4.3. Parameter for ARCH and GARCH models (TL/US) without volatility breaks 

Parameter 𝐴𝑅𝐶𝐻 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 𝐸𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 𝐼𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 

𝐶 
8.58E-05 

0.000139 

0.0001 

0.00011 

0.000324 

0.000106 

0.000170 

8.58E-05 

𝐴𝑅(1) 
-1.106401 

0.075977 

-0.5911 

0.18421 

-1.901292 

0.012527 

0.930267 

0.293919 

𝐴𝑅(2) 
-0.687104 

0.061956 

-0.6694 

0.15772 

-0.960703 

0.012246 

-0.424835 

0.273715 

𝑀𝐴(1) 
1.165001 

0.066958 

0.6317 

0.17939 

1.916336 

0.009668 

-0.891929 

0.297271 

𝑀𝐴(2) 
0.739991 

0.054827 

0.6916 

0.15174 

0.975990 

0.009481 

0.399356 

0.276230 

𝜔 
5.07E-05 

4.27E-07 

7.51E-07 

1.16E-07 

-0.348111 

0.024089 

- 

- 

𝛼 
0.268048 

0.017120 

0.1081 

0.0067 

0.073508 

0.007268 

0.072745 

0.002857 

𝛽 
- 

- 

0.8873 

0.0056 

0.977086 

0.002245 

0.927255 

0.002857 

Leverage effect- 

𝛾 

- 

- 

- 

- 

0.162686 

0.009640 

- 

- 

𝛼 + 𝛽     

𝐴𝐼𝐶 

𝑆𝑊 

𝑜𝑏𝑠 

-6.836997 

-6.823727 

3203 

-7.083153 

-7.067987 

3203 

-7.086881 

-7.069820 

3203 

-7.062677 

-7.051303 

3203 

Author estimation 

The variance equation parameters of ARCH, GARCH, IGARCH, and EGARCH models results, 

alpha and beta, have positive effects and significant with probability less than 1%.  In case of 

GARCH, if the variance of exchange rate returns increase 1 unit, it might be affect the expected 

variance exchange rate return about 0.887. However, EGARCH and IGARCH models have more 

effect to the variance of exchange rate returns. The variance of exchange rate returns shock before 

or its residual also might be influencing the exchange rate returns variance increases. However, the 
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result of AIC and SW test criteria suggest that ARMA (2,2)-EGARCH (1,1,1) model is suitable to 

be cited. 

4.1.1. Leverage Effect 

EGARCH model generally is used to define the asymmetric of variance exchange rate return of 

forecast models. Therefore, it can capture the possibility of leverage effect in our model. Since our 

GARCH model also has significant parameter, thus there might be a persistence of GARCH effect 

in our EGARCH model. The parameter of EGARCH has a positive significant effect, means that in 

the Turkish case, it has more positive information than negative information influencing the 

exchange rate return. Therefore, we can conclude that the exchange rate value appreciate for some 

periods. This finding is consistent with Ağcaer (2003), Ünal (2008) and Central Bank of The 

Republic of Turkey (2010) research findings result. 

There might be also a possibility of exchange rate persistence in our sample of observation. Thus, 

we decided to analyze the effect of ARCH families models by dummy variable. The dummy 

variables are important to remove the effect of the conditional mean and variance equation. 

According to Quandt-Andrews Breakpoint test, there are some major extreme effect in the year of 

2008, 2010 and 2015.  

After the dummy variable implied in our model, the result of ARCH families models is better than 

the result of ARCH families models without dummy variable. The explanation of EGARCH model 

has also become better than our EGARCH model without dummy variable.  

Table 4.4. Parameter for ARCH and GARCH models (TL/US) with volatility breaks 

Parameter 𝐴𝑅𝐶𝐻 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 𝐸𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 𝐼𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻 

𝐶 
7.69E-05 

0.000135 

0.00012 

0.00011 

0.00111 

0.00159 

0.000171 

8.51E-05 

𝐴𝑅(1) 
-0.529206 

0.035310 

0.88772 

0.28293 

0.20433 

0.23029 

0.91602 

0.28871 

𝐴𝑅(2) 
-0.898904 

0.033683 

-0.38271 

0.26484 

0.79484 

0.23041 

-0.40408 

0.26065 

𝑀𝐴(1) 
0.558197 

0.036505 

-0.83841 

0.28648 

-0.19034 

0.22186 

-0.87337 

0.29181 

𝑀𝐴(2) 
0.893146 

0.034383 

0.35335 

0.26833 

-0.80907 

0.22259 

0.37726 

0.26326 

𝜔 
5.07E-05 

4.59E-07 

1.02E-06 

1.29E-07 

-0.43012 

0.02306 

- 

- 

𝛼 
0.232420 

0.016206 

0.11637 

0.00713 

0.07783 

0.00779 

0.07853 

0.00299 

𝛽 
- 

- 

0.87249 

0.00545 

0.96959 

0.00239 

0.92147 

0.00299 

Leverage effect- 

𝛾 

- 

- 

- 

- 

0.17186 

0.00963 

- 

- 

𝜉 − 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 
0.001543 

0.002203 

0.00014 

3.49E-05 

1.36715 

0.15988 

8.28E-05 

1.75E-05 

𝛼 + 𝛽     

𝐴𝐼𝐶 

𝑆𝑊 

𝑜𝑏𝑠 

-6.836997 

-6.823727 

3203 

-7.090736 

-7.073675 

3203 

-7.094039 

-7.075083 

3203 

-7.068484 

-7.055214 

3203 

Author estimation 

For further analysis, our data need to checked by some data descriptive to correspond with some 

assumption criteria. The correlogram test is resulted that there is no autocorrelation in the ARCH 

models.  The Lagrange Multiplier test also estimated that there is presences of ARCH effects in the 
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ARCH models. However, the normality test of our data by Jaques-Berra test is not statistically 

normal due to the probability of the ARCH model is higher than probability of p-value 5%. 

4.2. ARIMA and SARIMA 

To estimate ARIMA model, we used monthly data with sample of observation started from January 

2010 through March 2017 to avoid the financial crisis effect on our estimation. We also calculated 

the exchange rate return to be used as our estimation. The correlogram analysis resulted that 

autocorrelation and partial correlation are gradually decline. Therefore, it can be concluded that the 

ARIMA model is fit enough to be intrepeted. Thus, we continued to check the best ARIMA models 

for further analysis. Formerly, according to AIC, it suggested that ARIMA (4,1,5) came out as the 

best ARIMA model among the others.  

Table 4.5. The Akaike Info Criterion result of ARMA model 
 

AR /  MA  0  1  2  3  4  5 

 0 -4.391280 -4.434739 -4.411707 -4.398007 -4.399670 -4.377147 

 1 -4.436085 -4.411739 -4.452364 -4.444490 -4.415550 -4.404784 

 2 -4.414273 -4.450604 -4.415644 -4.402680 -4.405677 -4.374042 

 3 -4.404955 -4.430461 -4.408421 -4.372111 -4.488663  NA 

 4 -4.386050 -4.409660 -4.383116 -4.395075 -4.453468 -4.497673 

 5 -4.363957 -4.354195 -4.364610 -4.353784 -4.444576 -4.338059 

Author estimation 

AR (4) can be explained as follows. AR (1), Exchange rate in previous month have a positive effect. 

It means 1 percent increasing in exchange rate return giving an increase in exchange rate return for 

the next month with value 0.56. After that, the exchange rate affecting its own value for 4 months. 

MA (5) means that the exchange rate gives a shock by its own within 5 lag. 

Table 4.6. Time Series Result of ARMA model 
 

Dependent Variable: EX_R   

Method: Least Squares   

Sample: 2010M09 2017M03   

Included observations: 79   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.011185 0.003719 3.007146 0.0037 

AR(1) 0.568905 0.117000 4.862451 0.0000 

AR(2) -0.500742 0.119260 -4.198753 0.0001 

AR(3) 0.383623 0.104273 3.679014 0.0005 

AR(4) -0.674057 0.080373 -8.386562 0.0000 

MA(1) -0.363491 0.158974 -2.286485 0.0253 

MA(2) 0.465044 0.121603 3.824283 0.0003 

MA(3) -0.430294 0.119578 -3.598442 0.0006 

MA(4) 0.638932 0.109384 5.841186 0.0000 

MA(5) 0.360845 0.140077 2.576045 0.0121 

R-squared 0.284119   

Author estimation 

After finding the best model of ARIMA, thus we need to recheck the residual correlogram. Finally, 

the residual correlogram resulted that there is no autocorrelation in our ARIMA model. It is 

important also to check normality assumption in our ARIMA model. The Jarque-Bera test resulted 

that the probability is bigger than p-value 5% (with value 0.676). It means that the distribution of 

data in our ARIMA model suitable with normality assumption. By LM test, we can evaluate if there 

is serial correlation or not. With value of probability 0.9469 (which bigger than 5%), it can be 

concluded that there is no serial correlation in our ARIMA model. Heterocedasticity test also 



 
                                                                                                                                                                                                           

156 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

resulted that there is no ARCH effect with probability 0.44. Therefore, our model is good enough 

to be intrepeted. 

4.2.1. Forecast of ARIMA 

To forecast the exchange rate, we applied 3 month forecast of ARIMA (4,1,5) model. The last value 

of the exchange rate in March, 2017 is 3.67 in Turkish Lira. Our ARIMA model expecting that the 

exchange rate will increase in the next three months until 3.88 TL.  

The green colour of chart showed how the exchange rate volatility forecasted. Upper bound and 

lower bound mean highest volatility and lowest volatility. If the exchange rate volatility goes from 

the darkest green area to the light green area, it means forecast less of probability. In the next three 

months (until June) with 60% probability level, the exchange rate will be increase with confidence 

of interval 3.6-4.1. Therefore, it can be concluded that Turkish Lira will depreciate in next three 

months. 

Figure 4.3. 3 Months Ahead ARIMA (4,1,5) model Forecast Of Turkish Lira Using Fan Chart. 
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Author estimation 

However, the forecast of next 6 months predicted that the exchange rate still continue to increase 

until 3.98 TL. For six months forecasting (until September) with 60% probability level, Turkish lira 

will be rising with confidence of interval 3.5-4.5. In addition, we also estimated Root Mean Square 

Error (RMSE) and Mean Absolute Error (MAE) to evaluate the accuration of forecasting. RMSE 

and MAE give value 0.030807 and 0.026144 in respectively (we put the value in table 4.11). 

Figure 4.4. 6 Months Ahead ARIMA (4,1,5) model Forecast Of Turkish Lira Using Fan Chart. 
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        Author estimation 

4.2.1. SARIMA 

SARIMA model used monthly data started from January, 2005 through March, 2017. Since the 

volatility of our monthly data is high, it is important to evaluate in which periods our data have high 

volatility (some crisis or other events might create high peak of volatilities in the period of the 

sample). According to Quandt-Andrews Breakpoint Test, it can determine in which periods our data 

has high peak of volatilities. The Quandt-Andrews Breakpoint test resulted that in the period of 

April, 2010 through March, 2017, it has no higher peak of volatilities than other periods. 

Thus, we also need to check the possibilty of seasonality in our data. However, by Census X-13 

analysis, we found that our data has seasonality effect since the level value is 0.07. Therefore, we 

can continue to analyzed with SARIMA model. By 577 times estimations of SARIMA analysis, 

SARIMA (4,1,4) came out as the best model of our SARIMA analysis. 

 

 

 

Table 4.7. Time Series Result of SARIMA model 

Dependent Variable: EX_R   

Method: Least Squares   

Date: 04/19/17   Time: 14:18   

Sample: 2010M04 2017M03   

Included observations: 84   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.021531 0.004127 5.217058 0.0000 

AR(1) 1.290727 0.087617 14.73141 0.0000 

AR(2) -0.556737 0.123780 -4.497799 0.0000 

AR(3) 0.640247 0.161594 3.962074 0.0002 

AR(4) -0.492293 0.088397 -5.569116 0.0000 

SAR(6) 0.890419 0.037715 23.60937 0.0000 

MA(1) -1.192052 0.009412 -126.6568 0.0000 

MA(2) 0.407824 0.015854 25.72356 0.0000 

MA(3) -1.153639 0.011998 -96.15446 0.0000 

MA(4) 0.942843 0.008076 116.7421 0.0000 

SMA(6) -0.911305 0.012540 -72.67424 0.0000 

R-squared 0.499443     Mean dependent var 0.010437 
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Adjusted R-squared 0.430873     S.D. dependent var 0.026932 

S.E. of regression 0.020318     Akaike info criterion -4.833090 

Sum squared resid 0.030135     Schwarz criterion -4.514769 

Log likelihood 213.9898     Hannan-Quinn criter. -4.705127 

F-statistic 7.283752     Durbin-Watson stat 2.015396 

Prob(F-statistic) 0.000000    

  Author estimation 

It is also important to check residual diagnostic of our SARIMA model.  As we estimated above; 

correlogram of residuals squared resulted that there is no correlation. LM test has probability 0.4373 

bigger than 10% means that there is no serial correlation in our data. By ARCH test, probability of 

heterocedasticity gives value 0.5032 and bigger than 10%. It can be concluded that there is no 

ARCH effect in SARIMA model. According to Jarque-Bera test, the probability of normality is 

0.223, thus our data is normally distributed. Therefore, our SARIMA model has meet the 

assumptions criterias, thus we can continue to forecast the exchange rate by SARIMA model. 

4.2.2. Forecast of SARIMA 

The last value of the exchange rate in March, 2017 is 3.67 TL. Our forecast of 3 month exchange 

rate resulted that the exchange rate tends to increase until June, 2017. However, the value of 

exchange rate in April is decline, and then the exchange rate remains to increase until 3.85 TL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.5. 3 Months Ahead SARIMA (4,1,4) model Forecast Of Turkish Lira Using Fan 

Chart. 
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             Author estimation 

The green colour of chart show how the exchange rate volatility forecasting. Upper bound and lower 

bound mean highest volatility and lowest volatility. If the exchange rate volatility goes from the 

darkest green area to the light green area means forecast less of probability. In the next three months 
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(until June) with 60% probability level, Turkish lira will be increase with confidence interval 3.6-

4.0. 

Figure 4.6. 6 Months Ahead SARIMA (4,1,4) model Forecast Of Turkish Lira Using Fan 

Chart. 
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      Author estimation 

For six months forecasting (until September) with 60% probability level, Turkish lira will be 

increase with confidence interval 3.4-4.5. The next 6 month forecast also shows that the exchange 

rate slowly increases until 3.93 TL. Moreover, to checked the accuration of this forecast we need to 

estimated Root Mean Square Error (RMSE) and Mean Square Error (MSE).  Root Mean Square 

Error (RMSE) and Mean Square Error (MSE) giving value 0.026 and 0.0229 respectively (see table 

4.11).  

4.3. SVAR  

4.3.1. Identification 

SVAR model is identified by five models of the structural shock, using Cholesky variance 

decomposition and the variance-covariance matrix. The first model is supply shock which identified 

by oil price. The demand shock will be identified by output gap with proxy industrial production 

index and it has oil price shock and its own shock respectively. The exchange rate itself is identified 

in the third variable. The fourth and fifth variable will be identified by different series of prices, 

production price index and consumer price index. 

𝜋𝑜𝑖𝑙 = 𝐸𝑡−1 [𝜋𝑜𝑖𝑙] + ɛ𝑡
𝑜𝑖𝑙        (4.1) 

𝛥𝑦𝑡 = 𝐸𝑡−1 [𝛥𝑦𝑡] +𝛼1ɛ𝑡
𝑜𝑖𝑙 + ɛ𝑡

𝛥𝑦
       (4.2) 

𝛥𝑒𝑡 = 𝐸𝑡−1 [𝛥𝑒𝑡] +𝛽1ɛ𝑡
𝑜𝑖𝑙 + 𝛽2ɛ𝑡

𝛥𝑦
 + ɛ𝑡

𝛥𝑒      (4.3) 

𝜋𝑡
𝑃𝑃𝐼 = 𝐸𝑡−1 [𝜋𝑡

𝑃𝑃𝐼] + 𝛾1ɛ𝑡
𝑜𝑖𝑙 + 𝛾2ɛ𝑡

𝛥𝑦
 + 𝛾3ɛ𝑡

𝛥𝑒+ ɛ𝑡
𝑃𝑃𝐼    (4.4) 

𝜋𝑡
𝐶𝑃𝐼 = 𝐸𝑡−1 [𝜋𝑡

𝐶𝑃𝐼] + 𝛾1ɛ𝑡
𝑜𝑖𝑙 + 𝛾2ɛ𝑡

𝛥𝑦
 + 𝛾3ɛ𝑡

𝛥𝑒+ 𝛾3ɛ𝑡
𝛥𝑃𝑃𝐼 + ɛ𝑡

𝐶𝑃𝐼   (4.5) 

We applied monthly data with sample of observation started from March, 2007 through February, 

2017 as our analysis. In spirit of Mc Carthy (1999) VAR analytical framework which explained 

pass through of exchange rate and import prices to domestic inflation, some variables will be 

implied in our Structural VAR framework.  We describe variables like oil price, output gap, 

exchange rate, consumer price index, and producer price index as follows: 

Table 4.7. Descriptions of variables 
Data Descriptions Source 

Oil price 

Crude oil price in USD 

(petroleum), simple average of 

three spot prices; Dated Brent; 

West Texas intermediate; and 

the Dubai Fateh 

IMF Primary Comodity Index 
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Output gap 
Industrial Production Index-

Total 
Turkish Statistical Institute 

Exchange rate Nominal exchange rate 
Central Bank of the Republic 

of Turkey 

Producer Price Index 

PPI is a measure of the change 

in the prices of goods and 

services sold as output by 

domestic producers in a given 

reference period (2003=100). 

Turkish Statistical Institute 

Consumer Price Index 

CPI is a measure the changes 

of the current retail prices of 

goods and services purchased 

by consumers over a given 

time period (2003=100). 

Turkish Statistical Institute 

 

The result of SVAR analysis will be divided in 3 parts. The first part is interpretation of responses 

of two variables of prices on exchange rate with impulse response graphics. After resulted the value 

of cumulative impulse responses, we applied the analytical framework of Exchange Rate Pass 

Through (ERPT) to identify the effect of change in exchange rate towards two of our index prices 

(Masha and Park, 2012). The coefficient changes of pass through: 

𝑃𝑇𝑡,𝑡+𝑠 =
𝐶𝑃𝑡,𝑡+𝑠

𝐸𝑃𝑡,𝑡+𝑠
      (4.6) 

Where 𝑃𝑇𝑡,𝑡+𝑠 the pass through coefficient at horizon s and period t is, 𝐶𝑃𝑡,𝑡+𝑠 are the cumulative 

impulse responses of consumer price index at horizon s and period t, and 𝐸𝑃𝑡,𝑡+𝑠 is the cumulative 

impulse responses of exchange rate at horizon s and period t. The last parts in our SVAR model is 

calculating the amount of the variable shock by variance decomposition tables. In the end of SVAR 

analysis, we compile our forecast of exchange rate. 

Table 4.8. Unit Root Test Reult by ADF test   
The equation type Level 

 

Variables Lag 

orde

r 

none 

(b=a=0

) 

intercept(a≠0

, b=0) 

Trend & 

Intercept(a≠0

, b≠0) 

ADF Test H0: p=0 

there has unit root  

(P-value) 

level of 

integratio

n 

Oil price-

Π𝑜𝑖𝑙  
0  +  0.01*** I(1) 

Output 

gap-𝑦 
0 +   0.01*** I(1) 

exchange 

rate-𝑒 
 

0 +   0.05** I(1) 

Producer 

price 

index- 

𝑃𝑃𝐼 

0  +  0.01*** I(1) 

Consume

r price 

index-

 𝐶𝑃𝐼 

0  +  0.02*** I(1) 

Level of significance 1%***, 5%**, 10%*, Author estimation 
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The above measurement of variable is explained as annual growth since it is important to 

normalized data series and transferred all variable in the same unit of measurement. Hence we took 

annual growth rate of all variables to avoid the problem of level of integration. 

4.3.2. Impulse Response 

The exchange rate annual growth affecting inflation strongly 0 Lag order from 1-9 month 

significantly with 5% probability. In early five months the exchange rate shock is increasing 

inflation rates until 5 months. However, after seventh month, the influences are gradually slowed. 

Then after ninth months later the exchange rate shocks are not significantly affecting the inflations. 

According to Leigh and Rossi (2002), exchange rate pass through to consumer price and wholesale 

price index are only has effets on first fourth months, then the effect is fall down. However, since 

the exchange rate recently has strong influence to prices in Turkey, thus the exchange rate shock 

effecting CPI and PPI more than Leigh and Rossi (2002) findings. 

Figure 4.7. Impulse Repsonse of CPI annual growth. 
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Author estimation 

Several changes in Turkish economy recently might be possible to create this strong inffluences. 

First, the exchange rate volatility in Turkey is high for decades due to major market events that 

affecting Turkish economy. Second, After 2002, Turkish trade policy has chaged rapidly and more 

open to create trade with other partner countries. Exchange rate shock to CPI is more pronounced 

compared to PPI.  

 

 

Figure 4.8. Impulse Response of PPI annual growth. 
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First two months, exchange rate responses by its own shock, give a strong effect to increase. Then, 

after two months the exchange rate response gradually slowly, and after six month its own response 

back to return. 

Figure 4.9. Impulse Response of Exchange Rate Annual Growth. 
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Author estimation 

4.3.3. Exchange rate pass through -ERPT 
We also used ERPT coefficient to measure how responsive inflation rate to changes in exchange 

rate. In the early 5 month, exchange rate pass through on PPI is 20 percent and 5% on CPI. One 

percent increases/decrease in the exchange rate will remain increase/decrease in annual inflation 

0.05. After effect of Exchange rate shocks on inflation decrease, inflation changed about 55%.  

 

Figure 4.10. Impulse Response of Exchange Rate Annual Growth. 

 
         Author estimation 

4.3.4. Variance Decomposition 

Impulse response fictions are useful to tell the direction and magnitude of shocks. Meanwhile 

variance decomposition tells us the amount of the shock. The exchange rate shocks appear to be 

important in explaining the composition of PPI inflation than CPI inflation. PPI is explained 

predominantly by its own innovative shock accounting 33% in the first two months and then it 

declines. As we saw in the impulse response fiction, it is significant until the 9 months, thus the 

exchange rate shocks explain about 50% in the first two month and until 9 months the inffluence is 

decrease about 36%. 

Table 4.9. Variance decomposition of PPI annual growth 
  Variance Decomposition of Y_PPI: 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ERPT_PPI ERPT_CPI
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 Period Y_OIL Y_OUTGAP Y_EX Y_PPI Y_CPI 

2 14.01 0.72 51.41 33.85 0.00 

8 31.72 4.13 36.38 17.88 9.89 

12 26.76 4.23 41.05 13.75 14.20 

24 25.40 3.69 45.04 11.96 13.92 

             Author estimation 

CPI is explained its own innovative shock accounting 76.63% in first two months and after that it 

declines. Exchange rate shock explains CPI variance about 17% in first 8 months. CPI in general 

explains its own inertia and mostly explains exchange rate fluctuation. 

 

 

Table 4.10. Variance decomposition of CPI annual growth 
 Variance Decomposition of Y_CPI: 

Period Y_OIL Y_OUTGAP Y_EX Y_PPI Y_CPI 

2 4.05 3.65 10.17 5.50 76.63 

8 17.93 2.14 16.46 5.17 58.30 

12 25.16 2.02 16.34 4.57 51.91 

24 24.50 2.08 19.71 4.56 49.16 

             Author estimation 

4.3.4. Forecast of SVAR 

After explaining SVAR analysis results, the forecast of exchange rate can be described on the figure 

4.11. The last calculating of exchange rate is on March 17, 2017 with value 3.67 TL. Then the 

exchange rate from April to June is expected to decline until 3.56 TL. However, until in the end of 

the year, the exchange rate slowly increases to 4.22 TL. 

Figure 4.11. Forecast of Exchange Rate Annual Growth. 
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By the estimation result of Root Mean Square (RMSE) and Mean Absolute Error (MAE), it is 

posible to choose which model of the exchange rate would be the best in explaining of the exchange 

rate forecast. SVAR analysis of CPI variable’s RMSE and MAE give result with value 0.1306 and 

0.1061 respectively. 
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Figure 4.12. 9 Months Ahead SVAR model Forecast of Turkish Lira Using Fan Chart.

 
     Author estimation 

4.4. Comparison of Forecasts 

After analysing several techniques to forecasts the exchange rate , we compare which models would 

give the most accurate on forecasting  the exchange rate. The figure 4.13. Shown the comparison 

of exchange rate forecast results. We had analyzed forecasting of exchange rate in 5 months, start 

from April, and 2017 through September, 2017.  

In the first month of forecasting or in April, all the models are expecting that exchange rate will 

continue to decrease as like the months before. SVAR give value the exchange rate forecasting 

about 3.47. However, SARIMA and ARIMA give values 3.65 and 3.71 in respectively. Moreover, 

the forecast of SARIMA has a value exchange rate nearly same with the actual value of the exchange 

rate (3.65) in April, 2017.  

In April, 2017, SARIMA and SVAR also give the same trend of fluctuation in exchange rate due to 

the declining of current exchange rate. However ARIMA’s forecast tends to increase and different 

with two models.   

All the models expected to the rise in the exchange rate after April, 2017 and until September, 2017. 

ARIMA and SARIMA give a value of exchange rate 3.98 and 3.93 respectively. However, SVAR 

give more less value about 3.62.  

The forecast result by our 3 models expecting that Turkish Lira is continuing to rise untill the end 

of 2017. Since the developing countries includes Turkey has experienced slow on its economic 

growth, it might lead to increase more capital ouflow from developing countries in future. Problem 

of refugees also create such political instability in Turkey and it will effect Turkish economy reform 

in the future. Political insatbility was one of the reaason to decline tourism in the country as tourism 

sector is the sources of the huge foreign reserve in the Turkey. Because of week tourism season, 

failed coup attempt, and the contraction of Russian trade caused more deficit in the Current 

Account. Moreoever, net international investment possition will continue to deteriorate until there 

will be reduction in the current account deficit. 

Figure 4.13. 9 Months Ahead SVAR model Forecast Of Turkish Lira Using Fan Chart 
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Author estimation 

With the aim of checking which model are more appropriate for checking the volatility because 

applying one technique is not appropriate as advised by Bollerslev et al. (1994), Diebold and Lopez 

(1996) and Lopez (2001) we applied Root Mean Square Error (RMSE) and Mean Absolute Error 

(MAE) analysis, we can conclude that SARIMA become more accurate to forecast the exchange 

rate since it has RMSE and MAE value low and close to zero. However, in case of SVAR model, 

the CPI variable’s RMSE and MAE has a lower value than SARIMA’s RMSE and MAE.  

𝑀𝐴𝐸1 = 𝑛−1 ∑|𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡|

𝑛

𝑡=1

 

So generalized form is 

𝑀𝐴𝐸1 = 𝑛−1 ∑|𝜎𝑡 − ℎ𝑡|

𝑛

𝑡=1

 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √𝑛−1 ∑(𝜎𝑡 − ℎ𝑡)

𝑛

𝑡=1

^2 

Table 4.11. Error Statistic for ARIMA, SARIMA, and SVAR 

 ARIMA SARIMA SVAR 

Root Mean Square 

Error 
0.030807 0.026 0.1306 

Mean Absolute 

Error 
0.026144 0.0229 0.1061 

Author estimation 

5. CONCLUSION 

This study has evaluated a large number of volatility model in terms of their ability to forecast the 

daily and monthly volatility of Turkish Lira against US Dollar. The forecasting of the volatility of 

the TL/USD has been measured by using ARMA, ARIMA, SARIMA, and SVAR model. We also 

applied ARCH, GARCH, EGARCH model to check the autocorrelation pattern and volatility 

shocks is positive or negative. Forecasting exchange rate for next 3 months by using ARIMA (4,1,5) 
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model expecting that the exchange rate will increase in the next three month until TL 3.88. With 

SARIMA forecasting, exchange rate will rise with interval confidence 3.5-4.5 in the next 3 months 

and with interval confidence 3.4-4.5 in the next 6 months. The result of SVAR model divided into 

3 parts. CPI and PPI responses on exchange rate shocks increase until 5 months but the responses 

are lost its effect in ninth month. However, exchange rate shock is more pronounced to PPI as 

compare to CPI. Exchange rate pass through (ERPT) on PPI is 20% and on 5% on CPI. Variance 

decomposition ensued that PPI and CPI explained predominantly by its own shocks accounting 33% 

and 76.6% respectively. Forecasting the exchange rate through SVAR , exchange rate expected to 

decrease until 3.56 in the months of April-June and in the end of the year exchange rate slowly rise 

until 4.22.  

Thus in the end of our analysed, we evaluated 3 models of forecasting, ARIMA, SARIMA, and 

SVAR. The result from SVAR and SARIMA suggested that From March 2017 to April 2017 the 

exchange rate will depreciate but after that on May, 2017 to September, 2017 appreciation in 

exchange rate and more devaluation in the Turkish lira. The forecast comparison by RMSE and 

MAE also predict that SARIMA model forecast more accurate than other models. 
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APPENDIX 

EGARCH model  

 

Dependent Variable: LNEX_RATE   

Method: ML - ARCH   

Date: 05/01/17   Time: 15:08   

Sample (adjusted): 1/06/2005 4/17/2017  

Included observations: 3203 after adjustments  

Convergence achieved after 116 iterations  

MA Backcast: 1/04/2005 1/05/2005  

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

LOG(GARCH) = C(6) + C(7)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-

1))) + C(8) 

        *RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + C(9)*LOG(GARCH(-

1)) + C(10) 

        *DUMMY    

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C 0.001101 0.001599 0.688187 0.4913 

AR(1) 0.204335 0.230291 0.887289 0.3749 

AR(2) 0.794843 0.230411 3.449678 0.0006 

file:///C:/Users/aidata/Desktop/EFEOS/www.tcbm.com
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MA(1) -0.190342 0.221860 -0.857938 0.3909 

MA(2) -0.809073 0.222599 -3.634659 0.0003 

     
      Variance Equation   

     
     C(6) -0.430124 0.023066 -18.64767 0.0000 

C(7) 0.171862 0.009631 17.84548 0.0000 

C(8) 0.077828 0.007790 9.990959 0.0000 

C(9) 0.969592 0.002396 404.6613 0.0000 

C(10) 1.367150 0.159883 8.550943 0.0000 

     
     R-squared 0.000730     Mean dependent var 0.000314 

Adjusted R-squared -0.000520     S.D. dependent var 0.008287 

S.E. of regression 0.008289     Akaike info criterion -7.094039 

Sum squared resid 0.219721     Schwarz criterion -7.075083 

Log likelihood 11371.10     Hannan-Quinn criter. -7.087243 

Durbin-Watson stat 1.963105    

     
     Inverted AR Roots       1.00          -.80  

Inverted MA Roots       1.00          -.81  

     
      

 

 

Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 1.286654     Prob. F(1,3200) 0.2568 

Obs*R-squared 1.286941     Prob. Chi-Square(1) 0.2566 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: WGT_RESID^2  

Method: Least Squares   

Date: 05/03/17   Time: 13:23   

Sample (adjusted): 1/07/2005 4/17/2017  

Included observations: 3202 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.978424 0.043068 22.71802 0.0000 

WGT_RESID^2(-1) 0.020047 0.017673 1.134308 0.2568 

     
     R-squared 0.000402     Mean dependent var 0.998450 

Adjusted R-squared 0.000090     S.D. dependent var 2.222988 

S.E. of regression 2.222889     Akaike info criterion 4.436117 

Sum squared resid 15811.95     Schwarz criterion 4.439909 

Log likelihood -7100.223     Hannan-Quinn criter. 4.437476 

F-statistic 1.286654     Durbin-Watson stat 1.999955 

Prob(F-statistic) 0.256750    
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ARIMA model 

Dependent Variable: EX_R   

Method: Least Squares   

Date: 04/19/17   Time: 15:35   

Sample: 2010M09 2017M03   

Included observations: 79   

Convergence achieved after 27 iterations  

MA Backcast: 2010M04 2010M08   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.011185 0.003719 3.007146 0.0037 

AR(1) 0.568905 0.117000 4.862451 0.0000 

AR(2) -0.500742 0.119260 -4.198753 0.0001 

AR(3) 0.383623 0.104273 3.679014 0.0005 

AR(4) -0.674057 0.080373 -8.386562 0.0000 

MA(1) -0.363491 0.158974 -2.286485 0.0253 

MA(2) 0.465044 0.121603 3.824283 0.0003 

MA(3) -0.430294 0.119578 -3.598442 0.0006 

MA(4) 0.638932 0.109384 5.841186 0.0000 

MA(5) 0.360845 0.140077 2.576045 0.0121 

     
     R-squared 0.284119     Mean dependent var 0.011300 

Adjusted R-squared 0.190743     S.D. dependent var 0.026759 

S.E. of regression 0.024072     Akaike info criterion -4.497673 

Sum squared resid 0.039984     Schwarz criterion -4.197743 

Log likelihood 187.6581     Hannan-Quinn criter. -4.377512 

F-statistic 3.042748     Durbin-Watson stat 1.956212 

Prob(F-statistic) 0.004018    

     
     Inverted AR Roots  .70+.61i      .70-.61i   -.41-.78i -.41+.78i 

Inverted MA Roots  .76+.62i      .76-.62i   -.38-.90i -.38+.90i 

      -.39   
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Series: Residuals

Sample 2010M09 2017M03

Observations 79

Mean      -3.47e-07

Median  -0.001115

Maximum  0.058578

Minimum -0.053588

Std. Dev.   0.022641

Skewness   0.225448

Kurtosis   2.815127

Jarque-Bera  0.781721

Probability  0.676475

 
 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.232536     Prob. F(5,64) 0.9469 

Obs*R-squared 1.409577     Prob. Chi-Square(5) 0.9233 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 04/28/17   Time: 17:00   

Sample: 2010M09 2017M03   

Included observations: 79   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -3.39E-05 0.003850 -0.008795 0.9930 

AR(1) -0.084305 0.152243 -0.553754 0.5817 

AR(2) 0.060173 0.178682 0.336759 0.7374 

AR(3) -0.006798 0.145329 -0.046779 0.9628 

AR(4) -0.039153 0.107453 -0.364371 0.7168 

MA(1) 0.087720 1.082839 0.081010 0.9357 

MA(2) -0.065532 0.827357 -0.079206 0.9371 

MA(3) 0.065610 0.820066 0.080006 0.9365 

MA(4) -0.057746 0.780144 -0.074020 0.9412 

MA(5) 0.073138 0.995206 0.073490 0.9416 

RESID(-1) 0.031085 1.041092 0.029858 0.9763 

RESID(-2) 0.029789 0.402652 0.073982 0.9413 

RESID(-3) -0.115755 0.253532 -0.456571 0.6495 

RESID(-4) 0.138875 0.194386 0.714431 0.4776 

RESID(-5) -0.036433 0.175126 -0.208035 0.8359 

     
     R-squared 0.017843     Mean dependent var -3.47E-07 

Adjusted R-squared -0.197004     S.D. dependent var 0.022641 

S.E. of regression 0.024771     Akaike info criterion -4.389095 
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Sum squared resid 0.039271     Schwarz criterion -3.939199 

Log likelihood 188.3692     Hannan-Quinn criter. -4.208853 

F-statistic 0.083049     Durbin-Watson stat 2.001230 

Prob(F-statistic) 0.999996    

     
      

 

 

Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 0.581388     Prob. F(1,76) 0.4481 

Obs*R-squared 0.592158     Prob. Chi-Square(1) 0.4416 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 04/28/17   Time: 17:04   

Sample (adjusted): 2010M10 2017M03  

Included observations: 78 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.000468 9.76E-05 4.796514 0.0000 

RESID^2(-1) 0.087053 0.114169 0.762488 0.4481 

     
     R-squared 0.007592     Mean dependent var 0.000513 

Adjusted R-squared -0.005466     S.D. dependent var 0.000688 

S.E. of regression 0.000690     Akaike info criterion -11.69388 

Sum squared resid 3.62E-05     Schwarz criterion -11.63345 

Log likelihood 458.0612     Hannan-Quinn criter. -11.66969 

F-statistic 0.581388     Durbin-Watson stat 1.964342 

Prob(F-statistic) 0.448129    

     
      

Dependent Variable: EX_R   

Method: Least Squares   

Date: 04/29/17   Time: 10:35   

Sample (adjusted): 2008M11 2017M03  

Included observations: 101 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.021181 0.009006 2.351826 0.0209 

@MONTH=1 0.001597 0.012736 0.125365 0.9005 

@MONTH=2 -0.016243 0.012736 -1.275347 0.2055 

@MONTH=3 -0.009111 0.012736 -0.715321 0.4763 

@MONTH=4 -0.042549 0.013128 -3.240986 0.0017 

@MONTH=5 -0.010678 0.013128 -0.813339 0.4182 

@MONTH=6 -0.008415 0.013128 -0.640975 0.5232 

@MONTH=7 -0.019479 0.013128 -1.483746 0.1414 

@MONTH=8 -0.008399 0.013128 -0.639729 0.5240 
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@MONTH=9 -0.005989 0.013128 -0.456174 0.6494 

@MONTH=10 -0.024593 0.013128 -1.873303 0.0643 

@MONTH=11 -0.006171 0.012736 -0.484519 0.6292 

     
     R-squared 0.168776     Mean dependent var 0.009001 

Adjusted R-squared 0.066040     S.D. dependent var 0.027957 

S.E. of regression 0.027018     Akaike info criterion -4.273484 

Sum squared resid 0.064968     Schwarz criterion -3.962776 

Log likelihood 227.8109     Hannan-Quinn criter. -4.147700 

F-statistic 1.642820     Durbin-Watson stat 1.447094 

Prob(F-statistic) 0.100373    

     
      

SARIMA 

Dependent Variable: EX_R   

Method: Least Squares   

Date: 04/19/17   Time: 14:18   

Sample: 2010M04 2017M03   

Included observations: 84   

Convergence achieved after 50 iterations  

MA Backcast: 2009M06 2010M03   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.021531 0.004127 5.217058 0.0000 

AR(1) 1.290727 0.087617 14.73141 0.0000 

AR(2) -0.556737 0.123780 -4.497799 0.0000 

AR(3) 0.640247 0.161594 3.962074 0.0002 

AR(4) -0.492293 0.088397 -5.569116 0.0000 

SAR(6) 0.890419 0.037715 23.60937 0.0000 

MA(1) -1.192052 0.009412 -126.6568 0.0000 

MA(2) 0.407824 0.015854 25.72356 0.0000 

MA(3) -1.153639 0.011998 -96.15446 0.0000 

MA(4) 0.942843 0.008076 116.7421 0.0000 

SMA(6) -0.911305 0.012540 -72.67424 0.0000 

     
     R-squared 0.499443     Mean dependent var 0.010437 

Adjusted R-squared 0.430873     S.D. dependent var 0.026932 

S.E. of regression 0.020318     Akaike info criterion -4.833090 

Sum squared resid 0.030135     Schwarz criterion -4.514769 

Log likelihood 213.9898     Hannan-Quinn criter. -4.705127 

F-statistic 7.283752     Durbin-Watson stat 2.015396 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Inverted AR Roots       .98      .89+.21i    .89-.21i  .49-.85i 

  .49+.85i     -.24+.73i   -.24-.73i -.49-.85i 

 -.49+.85i          -.98  

Inverted MA Roots  .99+.04i      .99-.04i         .98  .49+.85i 

  .49-.85i     -.39+.90i   -.39-.90i -.49-.85i 

 -.49+.85i          -.98  

     
      



 
                                                                                                                                                                                                           

173 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.836946     Prob. F(2,71) 0.4373 

Obs*R-squared 1.927954     Prob. Chi-Square(2) 0.3814 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 04/29/17   Time: 11:17   

Sample: 2010M04 2017M03   

Included observations: 84   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.000550 0.004158 -0.132245 0.8952 

AR(1) 0.099736 0.141362 0.705532 0.4828 

AR(2) -0.002301 0.156309 -0.014722 0.9883 

AR(3) -0.151392 0.207787 -0.728593 0.4686 

AR(4) 0.070528 0.108877 0.647774 0.5192 

SAR(6) -0.006060 0.038090 -0.159097 0.8740 

MA(1) -0.001155 0.009506 -0.121476 0.9037 

MA(2) 0.001109 0.015934 0.069602 0.9447 

MA(3) -0.003878 0.012410 -0.312484 0.7556 

MA(4) 0.003959 0.008671 0.456608 0.6493 

SMA(6) -0.003824 0.013012 -0.293870 0.7697 

RESID(-1) -0.124006 0.185226 -0.669486 0.5054 

RESID(-2) -0.226054 0.177186 -1.275804 0.2062 

     
     R-squared 0.022952     Mean dependent var -0.000173 

Adjusted R-squared -0.142183     S.D. dependent var 0.019054 

S.E. of regression 0.020363     Akaike info criterion -4.808773 

Sum squared resid 0.029441     Schwarz criterion -4.432575 

Log likelihood 214.9685     Hannan-Quinn criter. -4.657545 

F-statistic 0.138988     Durbin-Watson stat 2.023008 

Prob(F-statistic) 0.999692    

     
      

 

 

Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 0.452232     Prob. F(1,81) 0.5032 

Obs*R-squared 0.460826     Prob. Chi-Square(1) 0.4972 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 04/29/17   Time: 11:18   
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Sample (adjusted): 2010M05 2017M03  

Included observations: 83 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.000335 7.13E-05 4.696807 0.0000 

RESID^2(-1) 0.074439 0.110693 0.672482 0.5032 

     
     R-squared 0.005552     Mean dependent var 0.000362 

Adjusted R-squared -0.006725     S.D. dependent var 0.000538 

S.E. of regression 0.000540     Akaike info criterion -12.18515 

Sum squared resid 2.36E-05     Schwarz criterion -12.12686 

Log likelihood 507.6836     Hannan-Quinn criter. -12.16173 

F-statistic 0.452232     Durbin-Watson stat 2.019014 

Prob(F-statistic) 0.503191    
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Series: Residuals
Sample 2010M04 2017M03
Observations 84

Mean      -0.000173
Median  -0.001373
Maximum  0.049712
Minimum -0.037332
Std. Dev.   0.019054
Skewness   0.449206
Kurtosis   3.220699

Jarque-Bera  2.995481
Probability  0.223635

 
ARCH effect 

Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 90.01529     Prob. F(1,3200) 0.0000 

Obs*R-squared 87.60718     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 04/30/17   Time: 14:46   

Sample (adjusted): 1/07/2005 4/17/2017  

Included observations: 3202 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 5.69E-05 5.48E-06 10.39263 0.0000 

RESID^2(-1) 0.165399 0.017433 9.487639 0.0000 

     
     R-squared 0.027360     Mean dependent var 6.82E-05 

Adjusted R-squared 0.027056     S.D. dependent var 0.000307 



 
                                                                                                                                                                                                           

175 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

S.E. of regression 0.000303     Akaike info criterion -13.36828 

Sum squared resid 0.000293     Schwarz criterion -13.36449 

Log likelihood 21404.62     Hannan-Quinn criter. -13.36692 

F-statistic 90.01529     Durbin-Watson stat 2.013213 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

SVAR estimate 

 

Null Hypothesis: Y_OIL has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.279659  0.0178 

Test critical values: 1% level  -3.481217  

 5% level  -2.883753  

 10% level  -2.578694  

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

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(Y_OIL)   

Method: Least Squares   

Date: 04/27/17   Time: 15:16   

Sample (adjusted): 2007M03 2017M12  

Included observations: 130 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     Y_OIL(-1) -0.089722 0.027357 -3.279659 0.0013 

D(Y_OIL(-1)) 0.471749 0.078667 5.996815 0.0000 

C 0.004382 0.010084 0.434554 0.6646 

     
     R-squared 0.244656     Mean dependent var 0.000769 

Adjusted R-squared 0.232761     S.D. dependent var 0.129822 

S.E. of regression 0.113714     Akaike info criterion -1.487460 

Sum squared resid 1.642211     Schwarz criterion -1.421286 

Log likelihood 99.68489     Hannan-Quinn criter. -1.460571 

F-statistic 20.56763     Durbin-Watson stat 2.132093 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

Null Hypothesis: Y_OUTGAP has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
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Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.483164  0.0132 

Test critical values: 1% level  -2.584375  

 5% level  -1.943516  

 10% level  -1.614956  

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

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(Y_OUTGAP)  

Method: Least Squares   

Date: 04/27/17   Time: 15:20   

Sample (adjusted): 2007M03 2017M02  

Included observations: 120 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     Y_OUTGAP(-1) -0.141425 0.056954 -2.483164 0.0144 

D(Y_OUTGAP(-1)) -0.524053 0.076582 -6.843028 0.0000 

     
     R-squared 0.384621     Mean dependent var -0.000917 

Adjusted R-squared 0.379406     S.D. dependent var 0.067363 

S.E. of regression 0.053067     Akaike info criterion -3.017986 

Sum squared resid 0.332304     Schwarz criterion -2.971528 

Log likelihood 183.0792     Hannan-Quinn criter. -2.999119 

Durbin-Watson stat 2.007627    

     
      

 

Null Hypothesis: ERATE has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.910943  0.0538 

Test critical values: 1% level  -2.584214  

 5% level  -1.943494  

 10% level  -1.614970  

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

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(ERATE)   

Method: Least Squares   

Date: 04/27/17   Time: 15:21   

Sample (adjusted): 2007M02 2017M02  

Included observations: 121 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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ERATE(-1) -0.006976 0.003651 -1.910943 0.0584 

     
     R-squared 0.012115     Mean dependent var -0.000661 

Adjusted R-squared 0.012115     S.D. dependent var 0.004956 

S.E. of regression 0.004926     Akaike info criterion -7.780505 

Sum squared resid 0.002911     Schwarz criterion -7.757399 

Log likelihood 471.7205     Hannan-Quinn criter. -7.771120 

Durbin-Watson stat 1.705454    

     
      

 

Null Hypothesis: Y_PPI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.359150  0.0144 

Test critical values: 1% level  -3.485586  

 5% level  -2.885654  

 10% level  -2.579708  

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

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(Y_PPI)   

Method: Least Squares   

Date: 04/27/17   Time: 15:22   

Sample (adjusted): 2007M03 2017M02  

Included observations: 120 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     Y_PPI(-1) -0.112981 0.033634 -3.359150 0.0011 

D(Y_PPI(-1)) 0.469199 0.082910 5.659116 0.0000 

C 0.008224 0.002741 3.000797 0.0033 

     
     R-squared 0.237881     Mean dependent var 0.000417 

Adjusted R-squared 0.224854     S.D. dependent var 0.017022 

S.E. of regression 0.014986     Akaike info criterion -5.538668 

Sum squared resid 0.026277     Schwarz criterion -5.468980 

Log likelihood 335.3201     Hannan-Quinn criter. -5.510367 

F-statistic 18.25971     Durbin-Watson stat 2.042001 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

Null Hypothesis: Y_CPI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
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   t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.213719  0.0216 

Test critical values: 1% level  -3.485115  

 5% level  -2.885450  

 10% level  -2.579598  

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

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(Y_CPI)   

Method: Least Squares   

Date: 04/27/17   Time: 15:23   

Sample (adjusted): 2007M02 2017M02  

Included observations: 121 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     Y_CPI(-1) -0.159718 0.049699 -3.213719 0.0017 

C 0.012975 0.004128 3.143052 0.0021 

     
     R-squared 0.079859     Mean dependent var 0.000000 

Adjusted R-squared 0.072127     S.D. dependent var 0.009832 

S.E. of regression 0.009471     Akaike info criterion -6.464834 

Sum squared resid 0.010674     Schwarz criterion -6.418623 

Log likelihood 393.1225     Hannan-Quinn criter. -6.446066 

F-statistic 10.32799     Durbin-Watson stat 1.784549 

Prob(F-statistic) 0.001686    

     
      

 

Cointegration test 

 

 

Sample (adjusted): 2006M04 2017M02 

Included observations: 131 after 

adjustments 

Trend assumption: Linear deterministic 

trend 

Series: OIL OUTGAP EXRATE PPI CPI  

Lags interval (in first differences): 1 to 2 

 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None  0.210594  30.97822  33.87687  0.1067 

At most 1  0.175680  25.30867  27.58434  0.0951 

At most 2  0.122151  17.06674  21.13162  0.1689 

At most 3  0.067683  9.180780  14.26460  0.2714 
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At most 4  0.016502  2.179826  3.841466  0.1398 

     
      Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
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 Structural VAR Estimates    

 Date: 04/24/17   Time: 16:39    

 Sample (adjusted): 2007M03 2017M02   

 Included observations: 120 after adjustments   

 Estimation method: method of scoring (analytic derivatives)  

 Convergence achieved after 9 iterations   

 Structural VAR is just-identified    

      
      Model: Ae = Bu where E[uu']=I    

Restriction Type: short-run text form   

@e1 = C(1)*@u1     

@e2 = C(2)*@e1 + C(3)*@u2    
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@e3 = C(4)*@e1 + C(5)*@e2 + C(6)*@u3   

@e4 = C(7)*@e1 + C(8)*@e2 + C(9)*@e3 + C(10)*@u4   

@e5 = C(11)*@e1 + C(12)*@e2 + C(13)*@e3 + C(14)*@e4 + 

C(15)*@u5  

where     

@e1 represents Y_OIL residuals    

@e2 represents Y_OUTGAP residuals    

@e3 represents Y_EX residuals    

@e4 represents Y_PPI residuals    

@e5 represents Y_CPI residuals    

      
       Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.    

      
      C(2)  0.044934  0.045544  0.986609  0.3238  

C(4) -0.138702  0.043478 -3.190154  0.0014  

C(5)  0.009678  0.086795  0.111505  0.9112  

C(7)  0.068469  0.009117  7.509971  0.0000  

C(8)  0.027589  0.017475  1.578743  0.1144  

C(9)  0.183068  0.018379  9.960790  0.0000  

C(11)  0.002109  0.009658  0.218378  0.8271  

C(12) -0.043192  0.015427 -2.799838  0.0051  

C(13)  0.006765  0.021704  0.311669  0.7553  

C(14)  0.241436  0.079761  3.026996  0.0025  

C(1)  0.099362  0.006414  15.49193  0.0000  

C(3)  0.049573  0.003200  15.49193  0.0000  

C(6)  0.047133  0.003042  15.49193  0.0000  

C(10)  0.009489  0.000613  15.49193  0.0000  

C(15)  0.008291  0.000535  15.49193  0.0000  

      
      Log likelihood   1286.822     

      
      Estimated A matrix:    

 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  

-0.044934  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  

 0.138702 -0.009678  1.000000  0.000000  0.000000  

-0.068469 -0.027589 -0.183068  1.000000  0.000000  

-0.002109  0.043192 -0.006765 -0.241436  1.000000  

Estimated B matrix:    

 0.099362  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  

 0.000000  0.049573  0.000000  0.000000  0.000000  

 0.000000  0.000000  0.047133  0.000000  0.000000  

 0.000000  0.000000  0.000000  0.009489  0.000000  

 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.008291  

      
       

Autocorrelation  test 

 

VAR Residual Serial Correlation 

LM Tests 

Null Hypothesis: no serial 

correlation at lag order h 
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Date: 05/03/17   Time: 13:12 

Sample: 2007M01 2017M03 

Included observations: 120 

   
   Lags LM-Stat Prob 

   
   1  31.87043  0.1618 

2  34.97608  0.0886 

3  26.11858  0.4013 

4  26.95276  0.3582 

5  33.00305  0.1310 

6  18.91279  0.8013 

7  32.99002  0.1313 

8  21.17383  0.6829 

9  24.67824  0.4805 

10  26.70217  0.3709 

   
   Probs from chi-square with 25 df. 

 

 

 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 

Date: 05/03/17   Time: 13:12    

Sample: 2007M01 2017M03    

Included observations: 120    

      
            

   Joint test:     

      
      Chi-sq df Prob.    

      
       330.3709 300  0.1098    

      
            

   Individual components:    

      
      Dependent R-squared F(20,99) Prob. Chi-sq(20) Prob. 

      
      res1*res1  0.194092  1.192141  0.2773  23.29105  0.2747 

res2*res2  0.214278  1.349939  0.1670  25.71338  0.1755 

res3*res3  0.257842  1.719735  0.0423  30.94099  0.0560 

res4*res4  0.197848  1.220900  0.2540  23.74175  0.2539 

res5*res5  0.184199  1.117653  0.3446  22.10383  0.3349 

res2*res1  0.152237  0.888894  0.6012  18.26841  0.5697 

res3*res1  0.284130  1.964661  0.0155  34.09557  0.0255 

res3*res2  0.161826  0.955692  0.5209  19.41906  0.4948 

res4*res1  0.179298  1.081425  0.3808  21.51581  0.3674 

res4*res2  0.157599  0.926062  0.5562  18.91189  0.5276 

res4*res3  0.184971  1.123402  0.3391  22.19650  0.3299 

res5*res1  0.144038  0.832967  0.6688  17.28456  0.6344 

res5*res2  0.081578  0.439680  0.9808  9.789377  0.9718 

res5*res3  0.160211  0.944337  0.5344  19.22531  0.5072 
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res5*res4  0.226984  1.453493  0.1163  27.23812  0.1287 
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TÜRKİYE’DE DOLAR KURU SATIŞ DEĞERİNDEKİ VOLATİLİTENİN 2009-2017 

YILLARI ARASINDA MODELLENMESİ 

 

Seca TOKER52 

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Türkiye, secatoker@gmail.com 

 

ÖZET 
Son yıllarda finansal piyasalarda meydana gelen değişiklikler ve yatırımcıların risk kavramı üzerine 

yoğunlaşmaları literatürde volatilite modellenmesine olan ilgiyi hayli artırmıştır. Finansal bir 

serinin oynaklığı ne kadar fazla ise finansal varlık o kadar riskli kabul edilmektedir.  

Finansal varlıkların ya da piyasaların oynaklığı; mevcut ülkede yaşanan siyasi olaylara, yatırımcı 

davranışlarından ya da komşu ülkelerde yaşanan gelişmelerden etkilenebilmektedir. Hükumetlerin 

uygulamış olduğu politikalar, ülkedeki ya da dünyadaki kriz dönemleri de finansal varlıkların 

volatilitesini etkilemektedir.  

Finansal varlıkların volatilitesinin modellenmesinde literatürde yaygın olarak koşullu değişen 

varyans modelleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada simetrik koşullu değişen varyans ve asimetrik 

koşullu değişen varyans modelleri kullanılarak dolar kuru satış değerindeki volatilite modellenmeye 

çalışılacaktır. Çalışmada dolar kuru satış serisi elde edildikten sonra dolar kuru getiri serisi elde 

edilecek ve mevcut işlemler dolar kuru getiri serisine uygulanacaktır.  

ANAHTAR KELİMELER: VOLATİLİTE, VOLATİLİTE KÜMELENMESİ, GETİRİ 

SERİSİ, KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ 

1-Giriş 

 Volatilite, bir değişkenin olası tüm değerlerinin yayılımı anlamına gelmektedir. Böylelikle 

volatilite, finansal bir varlığın fiyatında meydana gelen değişimin istatistiksel bir ölçüsüdür.53  

 Simetrik etkili modellerden olan ve finansal varlık modellemesinde literatürde birçok örneği 

olan ARCH, GARCH, ARCH-M, GARCH-M modelleri ve kaldıraç etkisini test etmeye yarayan 

asimetrik koşullu değişen varyans modellerinden EGARCH ve TARCH modelleri sıklıkla 

kullanılmaktadır. Kaldıraç etkisi negatif şokların volatilite üzerinde pozitif şoklara göre daha etkili 

olması olarak tanımlanır. 

Asimetrik modellerin simetrik modellere en önemli üstünlüğü dışarıdan gelen pozitif ve negatif 

şokların etkisini eşit saymamasıdır. Franses ve Dijk (2000)’e göre finansal varlıklara ilişkin zaman 

serilerinin koşullu varyansının davranışı, genellikle bir önceki getiriye göre asimetrik yapıdadır. 54  

Finansal serilerin en önemli karakteristik özelliklerinden biri koşullu varyansın gözlemden gözleme 

değişen yapıda olması heteroskedasite (değişen varyans) olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle 

klasik ekonometrik model varsayımlarından homoskedasite varsayımı finansal zaman serileri için 

geçerli değildir.  

Homoskedasite durumunda anakütle hata terimi varyansı;  

 Heteroskedasite durumunda anakütle hata terimi varyansı;  şeklinde olacaktır. 

Modelde heteroskedasite olması durumunda EKK tahmincileri eğilimsiz ve tutarlı olma 

özelliklerini korumaktadır. Fakat etkinlik (en küçük  varyans) özelliğini yitirmektedir. Bu sebeple 

parametre tahminlerinde t istatistiklerine, F istatistiğine ve hesaplanan güven aralıklarının 

sonuçlarına güvenilmemektedir. 

Mandelbrot (1963), finansal piyasalarda işlem gören finansal varlıkların fiyatlarındaki büyük 

miktarlı değişimleri büyük miktarlı, küçük miktarlı değişimleri de yine küçük miktarlı değişimlerin 

takip ettiğini, diğer bir ifade ile volatilite kümelenmelerinin oluştuğunu ifade etmektedir. Volatilite 

                                                                 
52 Seca TOKER 
53 Butler, C., Mastering Value at Risk, A step-by-step Guide to Understanding and Applying Var, Financial Times Pitman Publishing, Market 
Editions, London, 1999, s.190 
54 Franses, P.H., ve Dijk, D.V., Non-lineer Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge, UK; Cambridge University Press, 2000 
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kümelenmeleri finansal varlığın getiri serisinin grafiğinde rahatça görülmektedir. Bu durumda 

homoskedasite varsayımı geçerli olmamaktadır. 

Şekil 1’de görüldüğü üzere finansal seriler normal dağılıma gore daha sivri ve normal dağılıma gore 

kuyrukları daha kalın dağılmaktadır. Bu dağılımları sebebiyle normal dağılımdan farklı özellikler 

sergilemektedir.  

Bunlar; 

*Kuyruklardaki kalınlık finansal serilerdeki aşırı, büyük hareketlerin olduğu noktalara karşılık 

gelmektedir.  

*Aşırı sivrilik ise finansal serilerde uç durumların daha yüksek olasılıkla beklendiği görülmektedir. 

Finansal varlıklarda uç değerler, yüksek volatile hareketlerin olduğu dönemlere karşılık 

gelmektedir.  

Yukarıdaki iki özelliğe sahip dağılımlar leptokörtik (leptokurtasis)’dir.55 

Şekil 1: Leptokörtik (Leptokurtasis) Dağılım 

 
  

2- Literatür Taraması 

 Bu çalışmada koşullu değişen varyans modellerinin temeli olarak bilinen Engel tarafından 

1982 yılında geliştirilen ARCH modeli ve bu modelin uzantıları olarak bilinen modeller 

kullanılmıştır. Bu modellere ARCH ailesi adı da verillmektedir.   

 Galati ve Ho (2003) yılında yaptıklar çalışmada euro/dolar döviz kuru üzerinde iyi ve kötü 

haber etkisini incelemişler, fakat anlamlı bir asimetrik etki belirleyememişlerdir. Engle ve Ng 

(1993) , döviz kuru üzerinde asimetrik etkilerinin varlığını iddia etmişler ve TARCH ve EGARCH 

yapılarını kullanmayı önermişlerdir. Döviz kuru piyasası için günlük getiri, volatilite ve 

haberlerinin etkisini inceleyen Sanches-Fung(2003) çalışmasında kaldıraç etkisinin varlığını tespit 

etmişlerdir. 

Altuntaş ve Çolak (2009) BİST-100 Getiri Endeksi’nde haberin asimetrik etkisi ve getiri risk ilişkisi 

mevcuttur olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Sevüktekin ve Nargeleçekenler çalışmasında 

GARCH(1,1) modelinin IMKB 100 günlük getiri serisine en uygun model olduğuna karar 

verilmiştir. IMKB 100 günlük getirisindeki volatiliteyi tahmin etmek ve önraporlamak için 

kullanılan GARCH(1,1) modelinin literatürde menkul kıymet borsaları üzerinde yapılan çalışmaları 

da desteklediği görülmüştür.  

3. Veri ve Ekonometrik Metodoloji   

3.1 Veri 

Değişken Sembol Kaynak 

 Kur  

                                                                 
55 Alexander Carol, Market Risk Analysis, Value at Risk Models, John Wiley&Sons, 2009, s.106 
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Günlük tl dönüşümü yapılmış ABD 

doları satış kuru 

Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Bankası 

(EVDS Sistemi) Günlük tl dönüşümü yapılmış ABD 

doları satış kuru getiri serisi 

Getiri Kur (

) 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (EVDS Sistemi) 

3.2. Ekonometrik Metodoloji 

Engle (1982) çalışmasında İngiltere’nin enflasyon oranını analiz ederek hata terimi varyansının 

heteroskedastik özellik gösterdiğini ve hata terimlerinin koşullu varyansının hata terimlerinin 

karelerinin bir fonksiyonu olarak gösterilen ARCH modelin kullanılması gerektiğini göstermiştir. 

ARCH modelinde koşullu hata terimleri varyansının zaman içerisinde değişimine müsade edilirken, 

koşulsuz varyans sabit olarak kabul edilmiştir. 

ARCH Model şu şekildedir: 56 

                    

		

a
0

> 0

a
i

i=1

p

å <1
 

Model En Çok Benzerlik Yöntemi ile elde edilmektedir. Yukarıdaki varyans modelinde hata 

teriminin eklenmediğini görebiliriz. Bu tip modellere deterministik volatilite modelleri deniz. 

Stokastik ve deterministik volatilite modelleri arasındaki fark varyans denkleminde hata teriminin 

varlığına göre belirlenir. 

ARCH modelinde koşullu varyansın pozitif olması model katsayılarının pozitif olması koşuluna 

bağlıdır. Ayrıca otonom parametreler hariç diğer tüm parametrelerin toplamlarının 1’den küçük 

olması varyansın sonlu olması için sağlanması gereken koşullardan biridir. Koşullar sağlanmazsa 

varyans negatif olabilir ya da sonlu olabilir.  

ARCH etkisinin varlığını test etmek amacıyla LM testi kullanılmaktadır. Modelde ARCH etkisinin 

varlığı ARCH modelin kullanımına olanak sağlar. 

ARCH modeli finansal serilerdeki volatilitenin modellenmesi için bazı avantajlar sağlamasına 

karşın, bazı dezavantajları da vardır. Tsay (2010)57’a göre bu avantajlar şu şekildedir. 

*Modelde negatif ve pozitif şokların, önceki dönem şoklarının karelerine bağlı olmaları dolayısıyla 

volatilite üzerinde aynı etkiye yol açtıkları varsayılmaktadır. Ancak uygulamada finansal varlıkların 

fiyatlarının negatif ve pozitif şoklara farklı biçimde, diğer bir ifade ile asimetrik olarak karşılık 

verdiği çok iyi bilinen bir gerçektir. 

*ARCH modeli, finansal zaman serilerindeki değişimlerin kaynağının anlaşılmasında yeni herhangi 

bir katkı yapmamakta, sadece koşullu değişen varyansın nasıl davrandığının belirlenmesi amacına 

yönelik olarak mekanik bir yol göstermektedir. Böyle davranışların meydana gelmesindeki 

sebeplerin ne olduğu hakkında herhangi bir bilgi vermez.  

*ARCH modelleri finansal getirilere gelen büyük şoklara yavaş tepki verdiğinden, finansal zaman 

serilerinin oynaklığını olduğundan daha büyük öngörebilmektedir.   

ARCH modelin tahmininde koşullu varyans denklemindeki hata terimi karesinin gecikmeli 

değerlerine ilişkin çok fazla parametre tahmini gerektirmesi ve finansal varlıkta oluşabilecek 

volatilite kümelenmesini gösteremediği için Genelleştirilmiş ARCH modelin (GARCH)  

gelişmesini sağlamıştır. Bollerslev (1986) tarafından geliştirilmiştir.  ARCH modeline ek olarak 

koşullu değişen varyans modeline koşullu değişen varyansın gecikmeli değerlerinin de 

eklenmesiyle GARCH model oluşturulmuştur.  

GARCH model için ’nin koşullu varyansının  denklemini aşağıdaki gibi yazmak 

mümkündür:58 

                                                                 
56 Nilgün Yavuz Çil, Finansal Ekonometri, Der Yayınları, İkinci Basım, s.435 
57 Tsay, R.S., Analysis Of Financial Time Series.., s.119 
58 Nilgün Yavuz Çil, Finansal Ekonometri, Der Yayınları, İkinci Basım, s.449 
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GARCH modelinin parametreleri için kısıtlar da şu şekildedir: 

  son koşulun yerine gelmesi varyansın sonlu varyansa sahip 

olabilmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda  koşulu modeldeki volatilitenin 

geçiciliği ve kalıcılığı hakkında bilgi verici özelliğe sahiptir. Toplamları genellikle 1’e yakın 

çıkmaktadır ve 1’e ne kadar yakınsa o finansal varlıkta yoğun kümelenme olduğu anlamına 

gelmektedir.  

ARCH ve GARCH modellerinin ortak özelliği; bu modellerde koşullu varyansın geçmiş şokların 

bir fonksiyonu olarak tanımlanması ve bu şokların, volatilitenin zamanla değişmesine ve volatilite 

şoklarının sürekliliğine izin vermesidir. Bu yöntemler arasındaki fark ise, ARCH modelin koşullu 

varyansının türretilmesinde sınırlı sayıda gecikmeyi içerirken, GARCH modelin hata terimlerinin 

geçmiş değerlerine ilave olarak, koşullu varyansın kendi geçmiş değerlerini içererek bir etkiyi 

ortaya çıkaracak tüm gecikmelere izin vermesidir. Böylelikle, GARCH modelleri uzun hafıza 

modeller kategorisindeyken, ARCH modelleri kısa hafıza modeller olarak kabul edilir.59 

 Oynaklığın ölçülmesinde ölçü olarak kabul edilen koşullu varyans ARCH ve GARCH 

süreçlerinin ortalama denklemi içerisinde yer aldığında ARCH-M (Ortalamada ARCH) ve 

GARCH-M (Ortalamada GARCH) ortaya çıkmaktadır. 

 ARCH(p)-M model aşağıdaki denklem sistemiyle tanımlanabilir. Bu model En Çok 

Benzerlik Yöntemiyle tahmin edilir.  

  60 

 ARCH-M modelinde koşullu varyans ortalama denklemine bağımsız değişken olarak 

eklenerek oluşturulur. Bu modelin kullanım amacı daha çok finansal varlığın getirisi ve beklenen 

riskinin ilişkili olduğu finansal uygulamalarda kullanılır. Finansal piyasalarda yüksek riskin yüksek 

getiri getireceği inancı yaygındır. 

Literatürde  katsayısını göreceli riskten kaçınma katsayısı ya da değiş-tokuş parametresi olarak 

adlandırılmaktadır. Getiri serisinin volatiliteye karşı olan hasasiyetini yansıtmaktadır.  >0 olduğu 

durumlarda getiri ve getiri volatilitesi arasında pozitif ilişki olduğu söylenebilir.  

 Garch(p,q)-M modeli aşağıdaki denklem sistemiyle gösterilir.61 

 

 

 Finansal zaman serilerinin modellenmesinde GARCH yönteminin zayıf yönlerini bertaraf 

etmek için, Nelson (1991)62 tarafından üssel GARCH (EGARCH) modeli geliştirilmiştir.  

 Piyasaya gelen olumsuz bir haberin olumlu bir habere göre finansal varlıkların oynaklığı 

üzerinde daha fazla etkili olduğunun ileri sürüldüğü bu durum, aşağıdaki EGARCH modeli ile 
                                                                 
59 Nilgün Yavuz Çil, Finansal Ekonometri, Der Yayınları, İkinci Basım, s.455 
60 Wang, J., “The Term Structure of İnterest Rates in a Pure Exchange Economy with Heterogeneous İnvestors”, Journal of Financial Ekonomics 41, 
1996, s.391-407 
61 Nilgün Yavuz Çil, Finansal Ekonometri, Der Yayınları, 2015, İkinci Basım, s.457 
62  Nelson, D.B., “Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach”, Econometrica, 59 (2), 1991, s.347-370 
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modellenmiştir. EGARCH modeli tahmini En Çok Benzerlik yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. 

Literatürde bazı uygulamalarda varyans değerinin negatif değer aldığının görülmesi üzerine 

geliştirilmiş bir modeldir.   

 

Denklemde görüldüğü üzere, EGARCH modelinde bir zaman serisinin koşullu varyansı, kendi 

geçmiş değerlerinin ve gecikmeli kalıntıların büyüklüğü ve işaretinin doğrusal olmayan bir 

fonksiyonudur. 63  Aşırı basıklığı dikkate almak amacıyla, EGARCH modelinde hata terimelerinin 

genelleştirilmiş hata dağılımına (GED) uygunluk gösterdiği varsayılmaktadır. 64  

 Bu modelde standardize edilmiş hata terimlerin kullanılmasının sebebi modele gelen şokun 

büyüklüğü ve kalıcılığı hakkında bilgi sahibi olabilmek içindir. Asimetrik etkiyi belirleyebilmek bu 

modelin literatüre en büyük katkısıdır.  

Bu zamana kadar ele almış olduğumuz tüm modellerde , açıklanamayan kısımdır. Şok, haber 

veya inovasyon olarak nitelendirilir. EGARCH modelinde ’nin pozitif ve negatif değerler 

almasına izin verilir.  

GARCH modelinden türetilmiş olan EGARCH modelinin bir takım avantajları bulunmaktadır. 

EGARCH modelde koşullu varyans log-doğrusal formda modellenmiştir. Böylece EGARCH model 

için, GARCH modelinde varyansın pozitif olması için parametrelere getirilen negatif olmama 

kısıtlamasına gerek yoktur. Çünkü tahmin edilen GARCH modelin parametreleri negatif olsa dahi 

logaritmik dönüşüm yapıldığı için koşullu varyans pozitif olacaktır. Bu durum EGARCH modelinin 

bir avantajıdır.  Koşullu varyans denkleminde yer alan parametresiyle ilişkili olarak  

değişkeni EGARCH modeline asimetrik karakter kazandırmaktadır.  parametresi volatilitede 

“kaldıraç etkisi”ni tanımlayan asimetrik kaldıraç katsayısıdır.  parametresi genellikle negatif 

değer almaktadır. Bu bağlamda istatistiksel açıdan anlamlı olan negatif  parametresi, pozitif getiri 

şoklarının negatif getiri şoklarından daha az volatilite yarattığını göstermektedir. 65  

parametresinin negatif olması durumunda modelde kaldıraç etkisi varlığından söz edilmektedir.  

parametresinin anlamlı olması durumunda asimetrik etkinin varlığından söz edebiliriz. 

Glosten, Jagannathan ve Runkle (1993) 66 tarafından önerilen eşik değerli ARCH (TARCH) modeli 

volatilitede asimetrik etkiyi dikkate almaktadır.  

  

67 

Koşullu varyansın pozitif olması yukarıdaki koşullara bağlıdır. Modelde yer alan hata terimi  

finansal piyasalarda meydana gelen şokları,  ise şokların olumlu veya olumsuz olmasına göre 

                                                                 
63 Harvey, A., ve Sucurrat, G., “EGARCH Models with Fat Tails, Skewness and Leverage”, Cambridge Working Papers in Economics, University of 
Cambridge, No:1236, 2012 
64 Nilgün Yavuz Çil, Finansal Ekonometri, Der Yayınları, 2015, İkinci Basım, s.462 
65 Nilgün Yavuz Çil, Finansal Ekonometri, Der Yayınları, 2015, İkinci Basım, s.463 
66 Glosten, L., Jagannathan, R., “Relationship Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks”, Journal of 
Finance, 48, 1993, s.1779-1801 
67 Nilgün Yavuz Çil, Finansal Ekonometri, Der Yayınları, 2015, İkinci Basım, s.464 
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1 veya 0 değerini alan gölge değişkeni ifade etmektedir. ’lerin sıfırdan küçük olması  

olumsuz haberleri, ’lerin sıfırdan büyük veya eşit olması  olumlu haberleri ifade 

ederken, yukarıda da ifade edildiği üzere olumlu ve olumsuz haberlerin koşullu varyans üzerindeki 

etkisi farklıdır. Denklemde de kolayca görülebileceği üzere, olumlu haberlerin koşullu varyans 

üzerindeki etkisi iken, olumsuz haberlerin koşullu varyans üzerindeki etkisi ’e eşittir. 

Kaldıraç etkisi  parametresi ile ilgili olup,  durumu asimetriyi ifade etmektedir. Bu 

bağlamda  ve istatistiksel açıdan anlamlı ise kaldıraç etkisi vardır 68 

 

4- Ampirik Analiz 

Bu çalışmada kullanılacak olan veriler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (EVDS) sitesinden 

alınmıştır. Günlük tl dönüşümü yapılmış ABD doları satış kurundan  2.01.2009-3.03.2017 tarihi 

veri aralığı olarak seçilmiş 2058 adet günlük veri ile çalışılmıştır. Modelde herhangi bir yapısal 

kırılmaya maruz kalmamak açısından 2008 sonrası dönem tercih edilmiştir. Veri aralığımız 

içerisindeki piyasanın işlem görmediği günleri ve tatil günlerini kapsam dışı bırakarak döviz kuru 

getiri serileri sürekli hale getirilmiştir.  

Finansal serilerle ilgili ampirik çalışmalar yapılırken fiyat serilerinin getirileriyle çalışmanın 

avantajları görülmüştür. Bunlardan en önemlisi getiri serilerinin istatistiksel özelliklerinin daha 

bilgi verici olması ve ölçü biriminden bağımsız bilgi sunmasıdır. Ayrıca fiyat serileri durağan 

olmayan yapıdadır. Getiri serileri ise fiyat üzerinden bir önceki yıla logaritmik fark alma işlemiyle 

elde edilir. Bu seriler ortalama etrafında dağılır ve birimkök testleri sonucunda genellikle durağan 

yapıdadır. Çalışmamızda dolar kuru satış değeri getiri serisi aşağıdaki formülasyon ile elde 

edilecektir. 

 
Şekil 2: Dolar Kuru ve Dolar Kuru Getiri Serisi Grafikleri

 

         
Dolar kuru satış değeri serisinin artan bir trend eğiliminde olduğunu görmekteyiz. Dolar kuru 

serisine gerekli dönüşümü yaparak elde ettiğimiz dolar kuru satış değeri getiri serisinin grafiğinde 

seri ortalama etrafında dağılmaktadır.  

Çalışmamızın devamında yapacağımız tüm işlemlerde dolar kuru getiri serisi (r) kullanılacaktır. 

Getiri serisinin birim kök özellikleri ADF ve PP testi kullanılarak aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  

Tablo 3: ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları  

 ADF PP 

Test Statistic -43.34844 -43.38636 

Prob 0.0001 0.0001 

 

                                                                 
68 Nilgün Yavuz Çil, Finansal Ekonometri, Der Yayınları, 2015, İkinci Basım, s.464-465 
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Birim kök test sonuçları incelendiğinde dolar kuruna ait getiri serisinin (r) %1 anlamlılık düzeyinde 

durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 1: Dolar Kuru Serisi ve Getiri Serisine ait Betimsel İstatistikler 

 DOLAR GETIRIDOLAR 

 Mean  2.085503  0.000428 

 Median  1.831000  0.000000 

 Maximum  3.885000  0.038961 

 Minimum  1.395000 -0.038755 

 Std. Dev.  0.583811  0.006995 

 Skewness  0.968561  0.134806 

 Kurtosis  2.942091  5.495206 

 Jarque-Bera  321.9026  539.8546 

 Probability  0.000000  0.000000 

 Sum  4289.879  0.880470 

 Sum Sq. Dev.  700.7579  0.100612 

 Observations  2058  2057 

   

Dolar serisinin getiri serisi elde edildiğinde standart sapmanın 0.583811’den 0.006995’e 

küçüldüğünü görmekteyiz. Finansal zaman serilerinin getirileri serilerinde ortalamanın standart 

hatadan küçük olduğu gözlemlenir. Bu durum finansal zaman serisinin rassal yürüyüş sürecine 

uygunluk gösterdiğini gösterir.  

Dolar kuru satış değerinin getiri serisinin analizinde serinin çarpıklık değeri 0.13 olması sola çarpık 

ve basıklık değerinin 5.49 olması normal dağılıma göre serinin sivri olduğunu gösterir.  Jarque-Bera 

testinin temel hipotezi ( ) “normal dağılıma uygunluk göstermektedir.” şeklindedir. Elde etmiş 

olduğumuz dolar kuru getiri serisinde jarque-bera test istatistiğinin 539.8546 olması sebebiyle  

hipotezini reddetmekteyiz. Seri normal dağılıma uygunluk göstermemektedir.  

Uygun ortalama denklemi alternatif modeller arasından aşağıdaki gibi tahmin edilmiştir. 

Tablo 4: Ortalama Denklemi 

Dependent Variable (Bağımlı Değişken) : getiridolar ( ) 

Method: Least Squares 

Variable  Coefficient t-statistic Prob. 

 0.043927** 1.991635 0.0465 

R^2 -0.001771 Akaike -7.0846 

Sum Squared 

Resid 

0.100768 Schwarz -7.0818 

Log-likelihood 7283.975 Hannan-Quinn -7.0836 

Not: * ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerinde istatistiksel anlamlılığı ifade eder. 

Elde edilen denklemde parametre %5 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır. Ortalama denkleminde 

ARCH etkisi için ARCH testi uygulanmış ve sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

 

Tablo 5: ARCH Etkisinin Testi 

Değişen Varyans Testi ARCH 

F-statistic                                           52.44950 

Obs*R-squared                                  51.19274 

 

Prob. F(1,2053)                                     0.0000 

Prob. Chi-Square(1)                              0.0000 
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Elde edilen sonuçlara göre, modelde ARCH etkisinin varlığı görülmektedir. Zaten getiri serilerinin 

genelinde ARCH etkisi bulunacaktır. Zaten amacımız en başta varlığını kabul ettiğimiz koşullu 

değişen varyansı modelleyebilmektir. Eğer ARCH etkisinin varlığı görülmemiş olsaydı ARCH 

model spesifikasyonu kullanmak hatalı olacaktı. Bu durumdan hareketler ARCH(1) modeli elde 

edilerek tahmin sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 6: ARCH(1) Model Tahmin Sonuçları 

Dependent Variable (Bağımlı Değişken) : getiridolar ( ) 

 

Ortalama Denklemi 

Değişkenler Katsayılar t-statistic Prob. 

C(1) 0.0571** 2.5536 0.0107 

Varyans Denklemi 

Değişkenler Katsayılar t-statistic Prob. 

 3.77E-0.5* 32.2849 0.0000 

 0.2420* 9.5018 0.0000 

R^2 -0.001945 Akaike  -7.132709 

Sum Squared 

Resid 

0.100785 Schwarz -7.124496 

Log Likelihood 7335.424 Hannan-Quinn -7.129697 

Not: * ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerinde istatistiksel anlamlılığı ifade eder. 

 

Tüm katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Arch modelin katsayıların pozitif 

olma koşulunun burada sağlandığını görüyoruz. Ayrıca  koşulu da sağlanmaktadır. Buna 

ek olarak  [ ] koşulu da varyansın pozitif olması için sağlanmalıdır ve 

modelde bu koşulunda sağlanmış olduğunu görmekteyiz. Bu model için ARCH etkisi test edilmiş 

ve sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Modelde ARCH etkisinin ortadan kaktığını görmekteyiz.  

 

Tablo 7: ARCH Etkisinin Testi 

Değişen Varyans Testi ARCH 

F-statistic                                           2.642709 

Obs*R-squared                                  2.641883 

 

Prob. F(1,2053)                                    0.1042 

Prob. Chi-Square(1)                             0.1041 

ARCH(1) modeli tahmin edildikten sonra, koşullu değişen varyans denklemi kullanılarak 

oluşturulmuş koşullu standart sapma değerleri şekildeki gibidir. 
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Şekil 3: Koşullu Standart Sapma Değerleri (ARCH Modeli için) 

 
 

Volatilitenin yüksek olduğu dönemler grafikte açıkça görülmektedir. 

GARCH modeller için farklı gecikme uzunlukları denenerek uygun olan gecikme uzunluğu 

GARCH(1,1) olarak tespit edilmiştir. Modelin tahmini aşağıdaki gibidir. 

 

Tablo 8: Garch (1,1) Model Tahmin Sonuçları 

Dependent Variable (Bağımlı Değişken) : getiridolar ( ) 

 

Ortalama Denklemi 

Değişkenler Katsayılar t-statistic Prob. 

C(1) 0.0585** 2.5646 0.0103 

Varyans Denklemi 

Değişkenler Katsayılar t-statistic Prob. 

 6.14E-07* 4.0547 0.0001 

 0.0903* 10.4515 0.0000 

 0.9017* 102.7271 0.0000 

R^2 -0.0019 Akaike  -7.2381 

Sum Squared 

Resid 

0.100789 Schwarz -7.2271 

Log Likelihood 7444.775 Hannan-Quinn -7.2340 

Not: * ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerinde istatistiksel anlamlılığı ifade eder. 

 

Elde edilen sonuçlara göre modelin tüm katsayıları istatistiksel olarak anlamlıdır ve gerekli pozitif 

olma koşullarını sağlamaktadır. [0.0903+0.9017=0.992] neredeyse 1’e yakın değer almaktadır. 

Volatilitenin %99 oranında kalıcı olduğunu söyleyebiliriz. GARCH (1,1) modeli için ARCH testi 

sonuçları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. ARCH etkisinin ortadan kalktığı tespit edilmiştir. 

 

Tablo 9: GARCH(1,1) Modeli için ARCH Etkisinin Testi 

Değişen Varyans Testi ARCH 

F-statistic                                           0.531998 

Obs*R-squared                                  0.532378 

 

Prob. F(1,2053)                                    0.4659 

Prob. Chi-Square(1)                             0.4656 

Şekil 4: Koşullu Standart Sapma Değerleri (GARCH modeli için) 
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ARCH(1)-M modeli için tahmin sonuçları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

Tablo 10: ARCH-M Model Tahmin Sonuçları 

Dependent Variable (Bağımlı Değişken) : getiridolar ( ) 

 

Ortalama Denklemi 

Değişkenler Katsayılar t-statistic Prob. 
 5.7408** 2.2636 0.0236 

C(1) 0.0561** 2.5121 0.0120 

Varyans Denklemi 

Değişkenler Katsayılar t-statistic Prob. 

 3.79E-05* 32.2389 0.0000 

 0.2339* 9.1346 0.0000 

R^2 -0.000238 Akaike  -7.1334 

Sum Squared 

Resid 

0.100613 Schwarz -7.1224 

Log Likelihood 7337.177 Hannan-Quinn -7.1294 

Not: * ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerinde istatistiksel anlamlılığı ifade eder. 

Elde edilen sonuçlara göre ortalama denklemi parametreleri %5’e göre anlamlıdır. Varyans 

denklemi parametreleri %1’e göre anlamlıdır. Varyans denklemindeki parametrelerin pozitif olma 

koşullarının sağlandığı da görülmektedir.  

Denklemde yer alan bir digger unsur değiş-tokuş parametresi olarak adlandırılan  parametresi, 

getirinin zamanla değişen volatiliteye karşı hassasiyetini yansıtır. 69  parametresi pozitif olduğu 

için getiri ve getiri volatilitesi arasındaki ilişkinin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. 

ARCH-M modeli için ARCH etkisi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. ARCH etkisinin ortadan 

kalktığı gözlemlenmiştir. 

Tablo 11: ARCH-M Modeli için ARCH Etkisinin Testi 

Değişen Varyans Testi ARCH 

F-statistic                                           2.155151 

Obs*R-squared                                  2.154988 

 

Prob. F(1,2053)                                    0.1422 

Prob. Chi-Square(1)                             0.1421 

Şekil 5: Koşullu Standart Sapma Değerleri (ARCH-M Modeli için) 

                                                                 
69Nilgün Yavuz Çil, Finansal Ekonometri, Der Yayınları, 2015, İkinci Basım, s.456  
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GARCH-M model tahmini aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  

Tablo 12: GARCH-M Model Tahmin Sonuçları 

Dependent Variable (Bağımlı Değişken) : getiridolar ( ) 

 

Ortalama Denklemi 

Değişkenler Katsayılar t-statistic Prob. 
 4.5037 1.4373 0.1506 

C(1) 0.0565** 2.4522 0.0142 

Varyans Denklemi 

Değişkenler Katsayılar t-statistic Prob. 

 6.12E-07* 4.0600 0.0000 

 0.0896* 10.4503 0.0000 

 0.9023* 103.9526 0.0000 

R^2 -0.0009 Akaike -7.2382 

Sum Squared 

Resid 

0.100690 Schwarz -7.2246 

Log Likelihood  7445.968 Hannan-Quinn -7.2332 

Not: * ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerinde istatistiksel anlamlılığı ifade eder. 

Sonuçlara göre ortalama denklemine ilave edilen koşullu varyans değerinin istatistiksel olarak 

anlamsız olduğu görülmektedir. Varyans denklemindeki parametreler %1 anlam düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Varyans denleminin gerekli pozitif olma koşullarını da sağladığı 

açıktır. Ancak koşullu varyans parametresinin anlamsız çıkması dolar kuru satış değeri için 

GARCH-M model ile volatilite modellenmesine engel olmaktadır. Bu sebeple GARCH-M model 

kullanılamaz. Modele ARCH etkisinin testini yapmaya gerek duyulmamıştır.  

 Dolar kuru satış değerindeki asimetrik etkiyi modellemek ve kaldıraç etkisini test etmek için 

EGARCH ve TARCH modelini bu çalışmada kullanacağız. 

 EGARCH modeli hata terimleri aşırı basıklığı dikkate almak için  genelleştirilmiş hata 

dağılımı (GED) uygunluk göstermektedir ve modelin tahmin sonuçları aşağıdaki tabloda 

özetlenmiştir 

Tablo 13: EGARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Dependent Variable (Bağımlı Değişken) : getiridolar ( ) 

 

Ortalama Denklemi 
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Değişkenler Katsayılar t-statistic Prob. 

C(1) 0.0620* 2.8830 0.0039 

Varyans Denklemi 

Değişkenler Katsayılar t-statistic Prob. 

 -0.3200* -4.4662 0.0000 

 0.1526* 6.5371 0.0000 

 0.0448* 3.4519 0.0006 

 0.9801* 158.21 0.0000 

R^2 -0.002 Akaike -7.2775 

Sum Squared 

Resid 

0.100801 Schwarz -7.2610 

Log Likelihood  7487.270 Hannan-Quinn -7.2714 

Not: * ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerinde istatistiksel anlamlılığı ifade eder. 

Bu modelde, parametresinin anlamlı olması volatilite üzerindeki pozitif ve negatif şokların 

etkisinin asimetrik olduğunu göstermektedir.  parametresi pozitif olduğundan dolayı modelde 

kaldıraç etkisi yoktur. Ayrıca ortalama ve varyans denklemindeki tüm parametreler %1 anlam 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Diğer modellerde olduğu gibi EGARCH modelinde 

varyansın pozitif olması için herhangi bir kısıtın sağlanmasına gerek yoktur. EGARCH modeli için 

ARCH etkisi testi sonucunda etkinin ortadan kalktığını görmekteyiz.  

Tablo 14: EGARCH Modeli için ARCH Etkisinin Testi 

Değişen Varyans Testi ARCH 

F-statistic                                           0.836300 

Obs*R-squared                                  0.836774 

 

Prob. F(1,2053)                                    0.3606 

Prob. Chi-Square(1)                             0.3603 

Şekil 6: Koşullu Standart Sapma Değerleri (EGARCH Modeli için) 

 
Son olarak TARCH model tahmin sonuçları da aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  

Tablo 15: TARCH Modeli Tahmin Sonuçları 

Dependent Variable (Bağımlı Değişken) : getiridolar ( ) 

 

Ortalama Denklemi 

Değişkenler Katsayılar t-statistic Prob. 

C(1) 0.0590* 2.5692 0.0102 

Varyans Denklemi 

Değişkenler Katsayılar t-statistic Prob. 
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 5.83E-07* 4.2561 0.0000 

 0.0987* 10.2444 0.0000 

 -0.0417* -3.8834 0.0001 

 0.9109* 103.0119 0.0000 

R^2 -0.0020 Akaike -7.2409 

Sum Squared 

Resid 

0.100791 Schwarz -7.2272 

Log Likelihood  7448.657 Hannan-Quinn -7.2358 

Not: * ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerinde istatistiksel anlamlılığı ifade eder. 

Bu modelde, parametresinin anlamlı olması volatilite üzerindeki pozitif ve negatif şokların 

etkisinin asimetrik olduğunu göstermektedir.  parametresi negatif olduğundan dolayı modelde 

kaldıraç etkisi yoktur. Ortalama ve varyans denklemindeki tüm parametreler %1 anlam düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Tablo 16: TARCH Modeli için ARCH Etkisinin Testi 

Modelde ARCH etkisinin varlığının giderildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Şekil 7: Koşullu Standart Sapma Değerleri (TARCH Modeli için) 

 
5- Sonuç 

 Bu çalışmada ABD dolar kuru getiri serisi elde edilerek çalışılmış ve ortalama denklemi 

belirlenirken ARMA yapısı yerine getiri serisinin geçmiş dönem değerleriyle çalışılmış ve buna 

göre ortalama denklemi belirlenmiştir. Ortalama denkelminde görülen ARCH etkisi üzerine koşullu 

varyans modelleri uygulanmıştır ve her modele ilişkin sonuçlar aşağıdaki şekilde yer almaktadır. 

 Çalışmamızda GARCH-M modelinde ortalama denklemine ilave edilen koşullu varyans 

değerinin istatistiksel olarak anlamsız olması bu modelin yorumlanmasına engel teşkil etmektedir. 

Tahmin edilen ARCH, GARCH, ARCH-M, EGARCH, TARCH modelleri ortalama ve varyans 

denklemindeki parametrelerin anlamlı olması, modellere ilişkin koşulları sağlaması ve ARCH 

etkisinin ortadan kalkmış olması nedeniyle kullanıma uygundur.  

Elde edilen EGARCH ve TARCH modellerinden hareketle asimetrik etkinin mevcut olduğunu 

ancak kaldıraç etkisinin araştırdığımız veri aralığında bulunmadığını söyleyebiliriz. Döviz kuru 

volatilitesi üzerinde anlamlı bir kaldıraç etkisi belirlenememiştir. 
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Değişen Varyans Testi ARCH 

F-statistic                                           0.375175 

Obs*R-squared                                  0.375472 

 

Prob. F(1,2053)                                    0.5403 

Prob. Chi-Square(1)                             0.5400 
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GARCH(1,1) modelinde hesaplanan volatilite değeriyle, ABD dolar kurunun volatilitenin 

neredeyse %99 oranında kalıcı olduğunu söyleyebiliriz.  Dolayısıyla 2.01.2009-03.03.2017 yılları 

arasında döviz kuru getiri serisinin oldukça volatil davranışlar sergilediğini söylemek mümkündür.  

ARCH-M modelinde  katsayısının istatistiksel olarak anlamlı olması yorulamamıza olanak 

sağlamaktadır.  >0  olduğundan dolar getirisi ve getiri volatilitesi arasında pozitif ilişki olduğunu 

söyleyebiliriz.  

Elde edilen tüm modellere ayrı ayrı ARCH etkisinin testi yapılmış olup ARCH etkisinin varlığının 

giderildiği görülmektedir. 
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ÖZET: Bu çalışmada ilk olarak, Türkiye ve Malezya’nın 1987-2015 dönemindeki verilerle ihracat, 

ithalat ve ekonomik büyüme arasındaki korelasyon ilişkisi araştırılmıştır. Daha sonra serilere 

Augmented Dickey Fuller(ADF) ve Phillips-Perron(PP) birimkök testleri uygulanarak serilerin 

birinci farklarında durağanlaştığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca serilere Granger Nedensellik ve 

Toda-Yamamoto Nedensellik testleri uygulandıktan sonra son olarak seriler Engle-Granger 

Eşbütünleşme testine tabi tutulmuştur. 

ANATAR KELİMELER: İhracat, İthalat, Ekonomik Büyüme, Nedensellik, Eşbütünleşme, 

Korelasyon 

ABSTRACT: In this study, firstly Turkey and Malaysia’s correlations amongst exportation, 

importation and economic growth datasets  for 1987-2015 term have been analyzed. Then 

Augmented Dickey Fuller(ADF) and Philips-Perron(PP) unit root test have been applied for the 

series and it’s been revealed that series are constant at their first difference. Also Granger causality 

and Toda-Yamamoto Causality tests have been applied for the series and lastly series are tested wih 

Engle-Granger cointegration test. 

KEYWORDS: Exportation, Importation, Economic Growth, Causality, Cointegration, Correlation 
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1. Giriş 

Ekonomik büyüme, belli bir zaman içerisindeki reel üretim miktarındaki artışı ifade etmektedir. 

Tanımda da geçtiği üzere buradaki artışın reel yani mal ve hizmetlerin miktarında olması 

gerekmektedir. Dolayısıyla fiyatlardaki artış ekonomik büyümenin göstergesi değildir. Ekonomik 

büyüme toplumsal refahın artmasına yol açmaktadır. Nitekim ekonominin büyümesi üretim ve 

tüketimin artması demektir. Tüketim de insanlarda doyuma sebep olduğu için nihayetinde 

ekonomik büyüme toplumsal refahı da beraberinde getirmektedir (Eğilmez, 2010:198) Ekonomik 

büyümeyi belirleyen birçok faktör bulunmaktadır. Klasik iktisatçılara göre ekonomik büyümeyi 

etkileyen nüfus, faiz oranı, ücretler, tasarruf ölçütleri, beşeri ve fiziksel sermaye, teknoloji, doğal 

kaynaklar gibi faktörlerin yanı sıra dış ticaretin de bir ülkenin büyümesinde önemli katkıları 

bulunmaktadır (Takım, 2010: 2). 

Dış ticaretin yani ihracat ve ithalatın ekonomik büyüme (GSYİH) arasındaki ilişki dünden bugüne 

araştırılmış ve tartışmalara konu olmuştur. Genelde bu tartışmaların genel çerçevesini ihracat veya 

ithalatın mı ekonomik büyümeye neden olduğu yoksa ekonomik büyümenin mi ihracat ve ithalata 

neden olduğu sorusu oluşturmaktadır. Ancak bu soruya cevap aramak için yapılan çalınmalarda 

farklı sonuçlara ulaşılmış ve net bir cevap verilememiştir. Bunun sebebi ekonomik büyümenin 

ülkelerin o dönemdeki dış ticaret politikaları, siyasi tutumları gibi etkenler sebebiyle ilişkili 

olmasıdır. Bu sebeple zaman ve ülkeler göre bu soruya farklı cevaplar verilmiştir.  

İkinci Dünya Savaşı akabinde, dünya genelinde sanayileşmenin de etkisiyle daha önce benzeri 

görülmemiş bir büyüme dönemine girilmiştir. Bu hızlı büyüme yoksul ülkeler ile gelişmiş ülkeler 

arasındaki makası iyice büyütmüş ve gelişmekte olan ülkeler bu makası kapatmanın yollarını 

aramışlardır. Bu arayışın neticesinde dış ticaretin bu açığın kapatılması için önemli bir araç olduğu 

anlaşılmıştır (Krueger, 1997). 1950’li yıllarda ekonomik büyüme ile ithal ikameci sanayileşme bir 

sayıldığı için 1980’lere kadar ithal ikameci ekonomi politikaları izlenmiş, 1980’lerden itibaren ise 

ihracata dayalı dışa açık ekonomi politikaları izlenmeye başlanmıştır (Blecker, 2000: 1-7). Bu 

bağlamda 1980’lerden itibaren gelişmekte olan ülkeler ekonomik büyüme ve kalkınma için gerekli 

olan döviz ihtiyacının en sağlıklı yolunun ihracat olduğunu bu sebeple ihracata önem verilmesi 

gerektiğini inanmışlardır (Takım, 2010:2). 

Türkiye, 24 Ocak 1980 yılında dünyadaki gelişmelere paralel olarak dış ticarette ihracata dayalı 

büyüme stratejisini benimsemiş ve bu yönde 24 Ocak Kararları olarak bilinen bir takım kararlar 

almıştır. Bu kararlardan dış ticarete yönelik olanları şunlardır: 

Dış ticaret serbestleştirilmiş, yabancı sermaye yatırımları teşvik edilmiş, kâr transferlerine kolaylık 

sağlanmış. 

İthalat kademeli olarak liberalize edilmiş, ihracat; vergi iadesi, düşük faizli kredi, imalatçı 

İhracatçılara ithal girdide gümrük muafiyeti, sektörlere göre farklılaşan teşvik sistemi ile teşvik 

edilmiştir. 

Bu kararlar neticesinde Türkiye ekonomisi dışa açılmaya başlamış ve ihracat yoluyla ülkeye döviz 

çekme stratejisini izlemiştir. Bu bağlamda Türkiye pek çok Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) 

imzalamış ve dış ticaretini artırmanın yollarını aramıştır. Türkiye’nin STA imzaladığı ülkelerden 

biri de bu çalışmaya konu olan Malezya’dır. Dünya nüfusunun hemen hemen yarısının Asya’da 

yaşadığı düşünüldüğünde Malezya’nın hem bölgedeki stratejik konumu hem iki ülke halkının 

birbirleriyle olan samimi ilişkisi Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hacminin artırılmasının en 

önemli sebepleridir (Türkiye - Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamlı Değerlendirme Notu, 

2015:2).  Çalışmada Türkiye ile Malezya’nın birlikte ele alınmasının sebebi Türkiye Maliye 

Bakanlığının 2014 yılı itibariyle Malezya’yı ticaretin artırılması gereken öncelikli ülkeler arasına 

dâhil etmesidir.  

2. Literatür Taraması 

Literatürde, Türkiye’nin dış ticaretinin ekonomik büyüme ile ilişkisini çeşitli testlerle analiz eden 

pek çok çalışma bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalarda elde edilen sonuçlar birbirinden farklılık 

arz etmektedir. Nitekim bu testlerin uygulandığı dönemdeki ülkenin ekonomik ve siyasi durumu 
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dış ticaret ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi etkilemektedir. Örneğin güncel olarak yakın 

zamanda Rusya ile yaşanılan siyasi gerginlik sonucu her iki ülkede birbirine karşı bir takım 

yaptırımlar uygulamış ve bu durum iki ülke arasındaki dış ticareti önemli ölçüde etkilemiştir. Böyle 

bir dönemde Türkiye’nin dış ticareti ile ekonomik büyümesi arasındaki ilişkinin incelenmesi ile 

ilişkilerin normalleştiği bir dönemdeki ilişkinin incelenmesi sonucunda doğal olarak farklı sonuçlar 

elde edilecektir. Bununla beraber farklı dönemlerde yapılmış ve farklı sonuçlara ulaşmış 

çalışmaların mevcut olması dış ticaret ile ekonomik büyümenin dönemler arasında nasıl bir seyir 

izlediğini görmek açısından önem arz etmektedir.  

Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin dış ticareti ile ekonomik büyümesi arasındaki ilişkiyi çeşitli 

açılardan inceleyen bazı örnek çalışmalara ait bilgiler verilmiştir. Tabloyu uzatmak mümkündür 

ancak çalışmanın sayfa aralığının uzamaması için bu kadar örnekle yetinilmiştir.  

Tablo 1: Araştırmanın Konusuyla Alakalı Türkiye Üzerine Yapılan Çalışmalardan Bazıları 

Yazarlar Model Dönem Bulgu 

Bilgin ve 

Şahbaz 

(2007) 

Johansen 

Eşbütünleşme, 

Granger nedenselliği, 

Dönüştürülmüş Wald 

testi 

1987-2007 

İhracattan sanayiye tek yönlü granger 

nedenselliği ve ihracat ile dış ticaret hadleri 

arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit 

edilmiştir. 

Yıldırım 

(2015) 

Simetrik ve Asimetrik 

Nedensellik Testleri 
1997-2013 

Çalışmadan elde edilen sonuca göre 

Türkiye’de ihracata dayalı büyüme hipotezi 

desteklenememiştir. 

Gerni, 

Emsen, ve 

Değer 

(2008) 

Granger Nedensellik 

Testi 
1980-2006 

İthalatın, ihracatın önemli bir determinantı 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tuncer 

(2002) 

Todo-Yamamoto 

Nedensellik Testi 
1980-2000 

GSYİH’dan ihracata doğru tek yönlü ve 

güçlü, ithalat ile GSYİH arasında çift yönlü 

ve güçlü nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. 

Takım 

(2010) 

Granger Nedensellik 

Testi 
1975-2008 

Çalışmadan elde edilen sonuca göre 

Türkiye’de ihracata dayalı büyüme hipotezi 

desteklenememiştir. 

Yavuz 

(2012) 

Zaman Serisi Analizi, 

Granger Nedensellik 

Testi, 

EG Eşbütünleşme 

Testi 

1949-2010 
İhracattan ekonomik büyümeye doğru tek 

yönlü bir nedensellik ilişkisi elde edilmiştir. 

İspir, 

Ersoy ve 

Yılmazer 

(2009) 

Markov-switching 1989-2007 

Türkiye’nin büyümesine ithalat ve ihracatın 

birlikte katkı sağladığı ancak daralmadan 

genişleme dönemine geçerken ihracatın 

daha baskın rol oynadığı sonucuna 

ulaşılmıştır 

Taştan 

(2010) 

Spektral Granger-

nedensellik testleri 
1985-2009 

Uzun dönemde nedenselliğin yönü sanayi 

üretimi büyüme oranından ihracat büyüme 

oranına doğrudur. 

Erdoğan 

(2006) 

Koentegrasyon, 

Granger-nedensellik 

testleri 

1923-2004 

İhracat artışı ile büyüme arasında uzun 

dönemli bir ilişkinin olduğu ve %10 

anlamlılık düzeyinde çift taraflı 

nedenselliğin olduğu tespit edilmiştir. 

Aktaş 

(2009) 

Johansen 

Eşbütünleşme ve 
1996-2006 

Uzun dönemde ihracattan ithalata, 

ithalattan ihracata, büyümeden ihracata ve 
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Yazarlar Model Dönem Bulgu 

Dickey ve Fuller hata 

düzeltme 

büyümeden ithalata doğru tek yönlü bir 

nedensellik ilişkisine ulaşılmıştır. 

Temiz 

(2010) 

Johansen 

Eşbütünleşme, 

Granger Nedensellik 

ve VECM 

1965-2009 

Kısa dönemde reel ihracat ve ekonomik 

büyüme arasında ihracata dayalı büyüme 

hipotezi desteklenemediği, uzun dönemde 

ise desteklendiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Özer ve 

Erdoğan 

(2006) 

Granger Nedenselliği, 

VAR Analizi 
1987-2006 

Çalışmadan elde edilen sonuca göre 

ihracattan ekonomik büyüme ve ithalata; 

ithalattan büyümeye doğru tek yönlü bir 

nedensellik ilişkisi vardır. 

Değer ve 

Doğanay 

(2016) 

Panel Veri Analizleri 1996-2014 

Yükselen piyasa ekonomilerinin uzun 

dönem ekonomik büyümesi üzerinde 

ihracatın olumlu ve anlamlı etkileri vardır. 

Taş 

(2013) 

Dickey Fuller (ADF) 

ve Granger 

Nedenselliği 

1962-2010 

1962-1981 yılları arasında Türkiye’de 

ithalata dayalı büyüme, 1982-2010 yılları 

arasında ihracata dayalı büyüme 

stratejisinin geçerli olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Şerefli 

(2016) 

Granger Nedensellik 

Testi 
1975-2014 

Çalışmadan elde edilen sonuca göre 

büyüme ile dış ticaret arasında nedensellik 

ilişkisi bulunmamaktadır. 

Yapraklı 

(2007) 

Granger Nedensellik 

Testi 
1970-2005 

Çalışmadan elde edilen sonuca göre toplam 

ve sanayi ihracatından ekonomik büyümeye 

doğru anlamlı ve tek yönlü bir nedensellik 

ilişkisi bulunmaktadır. 

Demirhan 

(2005) 

Eşbütünleşme, Hata 

Düzeltme ve 

Nedensellik Testleri 

1990-2004 
İhracattan ekonomik büyümeye doğru tek 

yönlü bir nedensellik ilişkisi elde edilmiştir. 

Saraç 

(2013) 
Markov rejimi 1989-2011 

İhracat ve ithalatın ekonomik büyümeyi 

pozitif yönde etkiledikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

 

 

3. Türkiye ve Malezya Arasındaki Dış Ticaret Verileri  

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün yapmış olduğu düzenlemeler ülkeler arasındaki ekonomik 

gereksinimlerin karşılayamaması ve birden çok taraflı ticaret düzeninde yeni pazarlarla ilişkiye 

geçme konusunda yetersiz kalması, ülkeleri ikili ve bölgesel ticari açılımlar ve anlaşmalar yapmaya 

sevk etmiştir. Bu bağlamda Türkiye, dünya nüfusunun nerdeyse yarısına ev sahipliği yapan 

Asya’nın önde gelen ve stratejik olarak önemli bir konumda bulunan Malezya ile 2014 yılında 

Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalamıştır. 2014 yılı itibariyle ekonomik büyüklük açısında 35. 

Sırada yer alan Malezya, 234 milyar dolarlık ihracatla dünya sıralamasında 22. sırada, 208 milyar 

dolarlık ithalatla ise 26. sıradadır. Malezya hükümeti ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi için 

yabancı yatırımları ülkeye kazandırmaya büyük önem vermekte ve bundan dolayı bu yatırımcılara 

teşvikler vermektedir (Türkiye - Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamlı Değerlendirme 

Notu, 2015:1-32).  Aşağıdaki tabloda Türkiye ve Malezya arasındaki dış ticarete yönelik bilgiler 

bulunmaktadır. 

Tablo 2: Türkiye – Malezya Dış Ticaret Göstergeleri (ABD Doları, 1000) 

Yıl İhracat $ / Bin İthalat $ / Bin Hacim $ / Bin Denge $ / Bin 
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2012 165.474 1.278.247 1.443.721 -1.112.773 

2013 272.073 1.230.783 1.502.856 -958.709 

2014 315.024 1.160.993 1.476.017 -845.969 

2015 357.083 1.339.168 1.696.251 -982.085 

2016 321.585 1.996.907 2.318.493 -1.675.322 

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

Tablodan da anlaşıldığı üzere Malezya ile olan ticaret hacmi 2012 yılından 2016 yılana yaklaşık 1 

milyar dolar artış göstermiştir. Bu zaman aralığında hem ihracat hem de ithalat artış göstermiştir. 

Türkiye’nin Malezya’ya yaptığı ihracat çok sınırlıyken, bu ülkeden yaptığı ithalat ihracat hacmine 

oranla çok daha yüksek seviyededir.    

Malezya 1996 yılından beri dış ticaret fazlası veren bir ülkedir. Malezya’nın yaygın STA ağı ve 

ASEAN ülkeleri arasında oluşturulan serbest ticaret ağına dâhil olması bu bölgedeki ülkelerin dış 

ticaretinin gelişmesine sebep olmuştur Bu durum STA’ların ve çevre ülkeler ile oluşturulan ticaret 

bölgelerinin önemine işaret etmektedir. Günümüzde dünyanın en büyük palm yağ üretici olan ve 

Endonezya ile dünya palm yağı üretiminin %85’ini gerçekleştiren Malezya, aynı zamanda dünya 

kauçuk üretiminde de üçüncü sıradadır. Bunun yanında ülkede kaliteli petrol ve doğalgaz çıkmakta 

ve bu ürünler kaliteli olduğu için ihraç edilmektedir. Zikredilen bu ürünler ülkenin ihracat 

rakamlarını yüksek seviyelere çıkarmakta ve cari fazla vermesine yol açmaktadır (Türkiye - 

Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamlı Değerlendirme Notu, 2015:1-32).  

Zikredilen değerlendirme notunda yer alan bilgilere göre Malezya’nın en önemli tarım ürünleri 

palm yağı, pirinç, kereste ve tropikal meyvelerdir. Bu tarım ürünleri dışında ülkenin önemli 

sayılabilecek bir tarım ürünü bulunmamakta ve bu yönüyle dışa bağımlı bulunmaktadır. Malezya 

ile imzalanan STA sebebiyle bu ülke ile olan dış ticaret vergileri düşük tutulmuştur. Öyleyse 

Malezya’da yetişmeyen ancak ülkemizde bolca yetişen kuru baklagiller, turunçgiller, kabuklu 

meyveler, domates, buğday gibi ürünlerin ihracat potansiyeli yüksektir.  

4. Amaç, Kapsam ve Ekonometrik Yöntem 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Malezya’nın 1987-2015 dönemindeki verileriyle ihracat, ithalat 

ve ekonomik büyüme arasındaki korelasyon ilişkisinin tespit edilmesidir. Böylece Türkiye ve 

Malezya ülkeleri örneği üzerinden ekonomik büyüme ile ihracat ve ithalat arasında nasıl bir ilişki 

olduğunun ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.  

Ülke olarak Türkiye ve Malezya’nı seçilmesinin nedeni, bu iki ülke arasında 2014 yılında Serbest 

Ticaret Anlaşmasının (STA) imzalanmış olmasıdır. Bu anlaşmada Malezya “Öncelikli Ülkeler” 

arasında değerlendirilmiş ve iki ülke arasındaki dış ticaretin artırılması konusunda mutabakat 

sağlanmıştır.  

Çalışma zamansal olarak 1987-2015 dönemiyle, örneklem olarak Türkiye ve Malezya ile ekonomik 

büyümeye sebep olan etken olarak ise dış ticaret ile sınırlandırılmıştır. Ekonomik büyümeye sebep 

olan bütün etkenlerin bir arada incelenmesi çalışmanın hacmini çok artıracağı için böyle bir 

sınırlandırmaya gidilmiştir. Zaman serilerinin verileri World Development Indicators 2017 

kaynağından elde edilmiştir. 

Çalışmada ilk olarak, Türkiye ve Malezya’nın 1987-2015 tarihleri arasındaki verileriyle ihracat, 

ithalat ve ekonomik büyüme arasındaki korelasyon ilişkisi araştırılmıştır. Bunun akabinde serilere 

Augmented Dickey Fuller(ADF) ve Phillips-Perron(PP) birimkök testleri uygulanarak serilerin 

durağan olup olmadıkları tespit edilmiştir. Daha sonra seriler nedenselliğin hangi yönde olduğunun 

tespit edilebilmesi için Granger ve Toda-Yamamoto Nedensellik testleriyle incelenmiştir. Son 

olarak seriler Engle-Granger Eşbütünleşme testine tabi tutulmuştur. 

4.1. Korelasyon Analizi 

Genel bir tanım olarak korelasyon olgusu iki farklı değişken arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. 

Değişkenler arasındaki bu ilişkinin pozitif ya da negatif olabilmesi mümkündür. Eğer 

değişkenlerden biri artarken diğeri azalıyorsa bu durumda değişkenler arası korelasyon ilişkisinin 

http://www.ekonomi.gov.tr/
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negatif; eğer değişkenlerden biri artarken diğeri de artış gösteriyorsa bu durumda da değişkenler 

arası korelasyon ilişkisinin pozitif olduğu söylenebilir. Otokorelasyon ise bir serinin kendi geçmiş 

değerleriyle olan ilişkisini ifade etmekte kullanılan bir terim olup, korelasyon da olduğu gibi başka 

bir değişken verilerini içermez. Otokorelasyon (ACF) ve kısmi korelasyon (PACF) serilerin 

durağan olup olmadığını anlamak için kullanılan yöntemlerden biridir. Hesaplanan ilk 3 veya 5 

(genelde bu değerlerin kullanılması tercih edilir) otokorelasyon sayısının anlamlı olması halinde 

serinin durağan dışı olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca olasılık değerinin 0,05’ten küçük olması 

halinde 𝐻0 hipotezi red edilirken serinin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılır. Eğer olasılık değeri 

0,05’ten büyük olursa bu durumda 𝐻0 hipotezi kabul edilir ve serinin anlamsız olduğu sonucuna 

varılır. Korelasyon değerleri hesaplanırken korelasyonu yapılacak serinin gecikme sayılarının 

dikkate alınması gereklidir. Genel olarak gözlem sayısının dörtte biri kadar gecikme sayısının 

ayarlanması uygun görülmektedir. Bu nedenle yapılan analizlerde 29 gözlem kullanıldığından 

dolayı gecikme sayısı 7 olarak alınmıştır. 

Grafik 1: Büyüme Verilerinin Korelasyonu 
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1987-2015 dönemi için Malezya’nın büyümesine baktığımızda genel anlamda pozitif bir seyir 

izlediği görülürken; Türkiye’nin büyümesini incelediğimizde de aynı şekilde pozitif bir seyir 

izlediği, özellikle 2002 yılından sonra önemli bir artışın olduğu görülmektedir. Her iki seriyi de 

korelogram analiziyle değerlendirdiğimizde 𝐻0 hipotezinin red edildiği (anlamlılık %5’ten küçük) 

ve dolayısıyla serinin anlamlı ve durağan dışı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Grafik 2: İhracat Verilerinin Korelasyonu 
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1987-2015 dönemi için Malezya’nın ihracatı 1994-2002 yılları arasında dalgalanma göstermesine 

karşın genel anlamda 2002 yılından sonra pozitif bir seyir izlerken; Türkiye’nin 2001 yılından sonra 

ihracatının pozitif bir seyir izlediği görülmektedir. Her iki seriyi de korelogram analiziyle 

değerlendirdiğimizde 𝐻0 hipotezinin red edildiği (anlamlılık %5’ten küçük) ve dolayısıyla serinin 

anlamlı ve durağan dışı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Grafik 3: İthalat Verilerinin Korelasyonu 
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1987-2015 dönemi için Malezya’nın 2002 yılından sonra ithalatının pozitif bir seyir izlediği 

görülmekte iken; Türkiye’de özellikle 2002-2006 döneminde pozitif seyir izleyen ithalat, izleyen 

yıllarda dalgalı bir seyir izlemeye başlamıştır. Her iki seriyi de korelogram analiziyle 

değerlendirdiğimizde 𝐻0 hipotezinin red edildiği (anlamlılık %5’ten küçük) ve dolayısıyla serinin 

anlamlı ve durağan dışı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

4.2. Birimkök Testleri 

Zaman serileriyle analiz yapılmadan önce serilerin birimkök içerip içermediklerinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Serilerin birimkök içermesi durumunda serilerin farkları alınarak 

durağanlaştırılması ve böylece yapılacak analizlere uygun hale getirilmesi önemlidir. Çünkü 

durağan olmayan verilerle yapılan analizlerde sahte regresyon problemi ortaya çıkmaktadır. Sahte 

regresyon olması durumunda yüksek test istatistikleri hesaplanarak standart hipotezler geçerliliğini 

yitirir. Bu çalışmada serilerin durağanlığının sınanması için kullanılan Augmented Dickey Fuller 

(ADF) ve Philips-Perron (PP) testlerinin denklemleri aşağıda gösterilmektedir. 

 
(1) numaralı denklem ve (2) numaralı denklem de 𝑦 𝑡 ilgili değişkeni, 𝛥 birinci fark operatörünü ve 

𝛷, 𝛽, 𝜌 ve 𝛾 modelde kullanılan parametreleri ve t lineer zaman trendi temsil etmektedirler. Birinci 

denklemdeki k parametresi uygun gecikmeyi tanımlar ve bu değerin büyüklüğü Akaike veya 

Schwarz bilgi kriterlerine göre belirlenmektedir. ADF testinde 𝐻0 hipotezine göre seri durağan 

değildir ve birimkök içermektedir; alternatif hipoteze göre ise seri durağandır ve birimkök 

içermemektedir. İkinci denklemdeki T gözlem sayısını ifade etmektedir. İkinci denklemdeki boş 

hipotez 𝐻0: p=1 şeklinde kurulmuştur (Şerefli, 2016: 140). 
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Tablo 3: ADF Birimkök Testi Sonuçları 

Değişkenler t-İstatistiği %1 Seviyesi Kritik 

Değeri 

Gecikme 

Uzunluğu 

Bilgi Kriteri Olasılık 

Değeri 

Malezya  

Büyüme -2.934923 -2.653401 6 Schwarz 0.0049* 

İhracat -7.723261 -2.653401 6 Schwarz 0.0000* 

İthalat -6.187976 -2.656915 6 Schwarz 0.0000* 

Türkiye  

Büyüme -4.257706 -2.653401 6 Schwarz 0.0001* 

İhracat -4.538775 -2.653401 6 Schwarz 0.0001* 

İthalat -11.67139 -2.653401 6 Schwarz 0.0000* 

Not: Serilerin birinci farkının verildiği tabloda ADF testine göre seriler %1, %5 ve %10 seviyesi 

kritik değerlerine göre durağandırlar. 

Malezya ve Türkiye için 1987-2015 dönemi yıllık verilerinin, Schwarz bilgi kriterine göre altı 

gecikme uzunluğu esas alınarak yapılan Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) testinin sonuçlarına 

Tablo 3’de yer verilmiştir. Yapılan analize göre serilerin düzeyde durağan olmadığını ve birim kök 

içerdiğini ileri süren  hipotezi reddedilemediği için serilerin birinci farkı alınmış ve her iki 

ülke içinde değişkenlerin durağanlaştığı gözlemlenmiştir. Mac-Kinnon kritik değerleri esas alınarak 

yapılan analizde ekonomik büyüme, ihracat ve ithalat verilerine ait zaman serilerinin %1, %5 ve 

%10 anlamlılık düzeylerinde birinci farklarında durağan oldukları ve birim kök içermedikleri ortaya 

konulmuştur. 

 

 

Tablo 4: PP Birimkök Testi Sonuçları 

Değişkenler t-İstatistiği %1 Seviyesi Kritik 

Değeri 

Tahmin 

Metodu 

Olasılık 

Değeri 

Malezya 

Büyüme -2.886713 -2.653401 Barlett 

Kernel 

0.0056* 

İhracat -7.723261 -2.653401 Barlett 

Kernel 

0.0000* 

İthalat -6.682733 -2.653401 Barlett 

Kernel 

0.0000* 

Türkiye 

Büyüme -4.247897 -2.653401 Barlett 

Kernel 

0.0001* 

İhracat -4.533622 -2.653401 Barlett 

Kernel 

0.0001* 

İthalat -10.94409 -2.653401 Barlett 

Kernel 

0.0000* 

Not: Serilerin birinci farkının verildiği tabloda PP testine göre seriler %1,%5 ve %10 seviyesi kritik 

değerlerine göre durağandırlar. 

Malezya ve Türkiye için 1987-2015 dönemi yıllık verileri kullanılarak, Barlett Kernel tahmin 

metoduna göre yapılan Phillips-Perron (PP) testinin sonuçlarına Tablo 4’de yer verilmiştir. Mac-

Kinnon kritik değerleri esas alınarak yapılan analizde ekonomik büyüme, ihracat ve ithalat 

verilerine ait zaman serilerinin %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde birinci farklarında durağan 

oldukları ve birim kök içermedikleri ortaya konulmuştur. 

4.3. Nedensellik Testleri 

Nedensellik analizinde zaman serileri arasındaki ilişki incelenirken analize tabi tutulan 

değişkenlerin birinin gelecekteki tahmini değerlerinin bir başka zaman serisinin geçmiş 
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dönemlerdeki değerlerinden yola çıkılarak, analize tabi tutulan değişkenin geleceğe yönelik tahmini 

değerlerini etkilemesine bakılmaktadır. Bir başka ifadeyle, iki zaman serisi değişkeninin olduğu 

analizde X değişkeninin geçmiş değerlerine sahip olunması durumunda Y değişkeninin geleceğe 

yönelik tahmini değerleri daha belirgin biçimde görülebiliyorsa bu durumda X değişkeni Y 

değişkenine Granger anlamında nedendir denilmektedir (Takım, 2010: 12). 

1969 yılında Granger tarafından geliştirilmiş olan nedensellik testinin amacı değişkenler arasındaki 

neden-sonuç ilişkisini istatiksel olarak tespit edebilmektir. Granger nedensellik analizinin 

yapılabilmesi için aşağıda belirtilen regresyonların tahmin edilmesi gerekmektedir (Kutlu ve 

Yurttagüler, 2016: 240). 

 
Toda ve Yamamoto 1995 yılında yaptıkları çalışmayla değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin 

durağanlık ve eş bütünleşme gibi bilgilere ihtiyaç kalmaksızın gözlemlenebileceği bir test ortaya 

koymuşlardır (Yardımcıoğlu ve Beşel, 2013: 2205). Bu model aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır. 

 
Tablo 5: Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Nedensellik Yönü Ki-Kare Değeri Olasılık 

Malezya   

Büyüme ↛ İhracat 

 

3.410719 0.0648 

İhracat ↛ Büyüme 0.158980 0.6901 

Büyüme ↛ İthalat 

 

2.802937 0.2462 

İthalat →Büyüme 18.29539 0.0001* 

Türkiye   

Büyüme ↛ İhracat 

 

1.331911 0.2485 

İhracat ↛ Büyüme 0.204975 0.6507 

Büyüme ↛ İthalat 

 

0.051257 0.8209 

İthalat ↛Büyüme 0.691733 0.4056 

1987-2015 dönemi için Malezya’nın büyüme, ihracat ve ithalat serileri incelendiğinde gecikme 

uzunluğunun 1 alınması sonucunda büyüme ve ihracat verileri arasında herhangi bir Granger 

nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Ancak %1 seviyesinde ithalattan büyümeye doğru bir Granger 

nedenselliği tespit edilmiştir. Türkiye için 1987-2015 dönemi büyüme, ihracat ve ithalat serileri 

incelendiğinde ise değişkenler arasında herhangi bir Granger nedenselliğine rastlanmamıştır. 

Tablo 6: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları 

Nedensellik Yönü Ki-Kare Değeri Olasılık 

Malezya   

Büyüme → İhracat 

 

6.065941 0.0138* 
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           İhracat ↛ Büyüme 0.038089 0.8453 

Büyüme ↛ İthalat 

 

2.894946 0.2352 

            İthalat →Büyüme 13.80284 0.0010* 

Türkiye   

Büyüme ↛ İhracat 

 

0.473311 0.4915 

           İhracat ↛ Büyüme 1.052680 0.3049 

Büyüme ↛ İthalat 

 

0.477048 0.4898 

            İthalat ↛ Büyüme 2.084881 0.1488 

1987-2015 dönemi için Malezya’nın büyüme, ihracat ve ithalat serileri Toda-Yamamoto 

nedensellik analizine göre incelendiğinde gecikme uzunluğunun 1 alınması sonucunda ihracattan 

büyümeye ya da büyümeden ithalata herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır ancak 

büyümeden ihracata %5 seviyesinde; ithalattan büyümeye ise %1 seviyesinde bir nedensellik tespit 

edilmiştir. Türkiye için 1987-2015 dönemi büyüme, ihracat ve ithalat serileri Toda-Yamamoto 

nedensellik analizine göre incelendiğinde ise değişkenler arasında herhangi bir nedenselliğine 

rastlanmamıştır. 

4.4.Eşbütünleşme Testi 

Engle Granger eşbütünleşme testi iki aşamadan oluşmakta olup ilk aşamada en küçük kareler 

yöntemi yardımıyla hata terimi tahmil edilmektedir. Diğer aşamada ise hata terimi çekilerek 

birimkök varlığı test edilir ve buna göre sonuçta durağanlık sözkonusu olursa bu değişkenler 

arasında eşbütünleşmenin varlığından söz edilebilir. Ayrıca eğer seriler düzey değerlerinde 

durağanlarsa bu serilerin eşbütünleşik olduğu söylenebilir ve bu durumda düzey değerleri ile 

yapılan regresyon analizi anlamlı sonuç verecek ve seriler arasında uzun dönemde denge ilişkisi 

olacaktır (Yücel ve Yanar, 2005: 490). 

Tablo 7: Engle-Granger Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Malezya 

Büyüme-İhracat 

Tau-İstatistiği Z-İstatistiği Olasılık 

-3.477707 -17.40272 0.0416* 

Büyüme-İthalat 

Tau-İstatistiği Z-İstatistiği Olasılık 

-2.817655 -12.03845 0.1833 

Türkiye 

Büyüme-İhracat 

Tau-İstatistiği Z-İstatistiği Olasılık 

-2.291345 -8.771311 0.3786 

Büyüme-İthalat 

Tau-İstatistiği Z-İstatistiği Olasılık 

-1.790213 -6.049340 0.6107 

Akaike bilgi kriteri esas alınarak yapılan Engle-Granger eşbütünleşme testi sonucuna göre olasılık 

değerleri %5 düzeyinde değerlendirildiğinde Malezya’da 1987-2015 dönemi için ihracat ve 

ekonomik büyüme serilerinin eşbütünleşik olduğu sonucuna ulaşılırken; ithalat ve ekonomik 

büyüme serilerinin eşbütünleşik olmadığı ortaya konulmuştur. Akaike bilgi kriteri esas alınarak 

yapılan Engle-Granger eşbütünleşme testi sonucuna göre olasılık değerleri %5 düzeyinde 

değerlendirildiğinde Türkiye’de ise 1987-2015 dönemi için hem ihracat ve ekonomik büyüme 

serilerinin hem de ithalat ve ekonomik büyüme verilerinin eşbütünleşik olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Sonuç 
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Çalışma neticesinde aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: 

1987-2015 dönemi için Malezya ve Türkiye’nin büyümesine baktığımızda genel anlamda pozitif 

bir seyir izlediği görülmektedir. Korelogram analizinde her iki ülkenin serileri analiz edildiğinde 

H0 hipotezinin reddedildiği ve dolayısıyla serinin anlamlı ve durağan dışı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Malezya ve Türkiye için 1987-2015 dönemi ekonomik büyüme, ihracat ve ithalat verilerine ait 

zaman serilerinin %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde birinci farklarında durağan oldukları ve 

birim kök içermedikleri ortaya tespit edilmiştir. Seriler Phillips-Perron (PP) testi ile de analiz 

edildiğinde aynı sonuca ulaşılmıştır. 

1987-2015 dönemi için Malezya’nın büyüme, ihracat ve ithalat serileri incelendiğinde gecikme 

uzunluğunun 1 alınması sonucunda büyüme ve ihracat verileri arasında herhangi bir Granger 

nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Ancak %1 seviyesinde ithalattan büyümeye doğru bir Granger 

nedenselliği tespit edilmiştir. Türkiye için 1987-2015 dönemi büyüme, ihracat ve ithalat serileri 

incelendiğinde ise değişkenler arasında herhangi bir Granger nedenselliğine rastlanmamıştır. 

1987-2015 dönemi için Malezya’nın büyüme, ihracat ve ithalat serileri Toda-Yamamoto 

nedensellik analizine göre incelendiğinde gecikme uzunluğunun 1 alınması sonucunda ihracattan 

büyümeye ya da büyümeden ithalata herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunamamış ancak 

büyümeden ihracata %5 seviyesinde; ithalattan büyümeye ise %1 seviyesinde bir nedensellik tespit 

edilmiştir. Türkiye için 1987-2015 dönemi büyüme, ihracat ve ithalat serileri Toda-Yamamoto 

nedensellik analizine göre incelendiğinde ise değişkenler arasında herhangi bir nedenselliğine 

rastlanmamıştır. 

Engle-Granger eşbütünleşme testi sonucuna göre Malezya’da 1987-2015 dönemi için ihracat ve 

ekonomik büyüme serilerinin eşbütünleşik olduğu sonucuna ulaşılırken; ithalat ve ekonomik 

büyüme serilerinin eşbütünleşik olmadığı ortaya konulmuştur. Türkiye’de ise 1987-2015 dönemi 

için hem ihracat ve ekonomik büyüme serilerinin hem de ithalat ve ekonomik büyüme verilerinin 

eşbütünleşik olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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FOURİER BİRİM KÖK TESTİ: TÜRKİYE’NİN ENERJİ TÜKETİMİ DURAĞANLIĞI 
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ÖZET: Bu çalışmada Türkiye'nin 1960-2014 yılları enerji tüketimi verileri kullanılarak enerji 

tüketimi durağanlığı sınanmıştır. Günümüzde ülkelerin ekonomik gelişmelerini sürdürebilmeleri 

için en çok ihtiyaç duyduğu ve tüketimde bulunduğu kaynak enerjidir.  Enerjinin ekonomik sistem 

içerisindeki öneminin sebeplerinden biri de sistem içerisindeki bütün faaliyetleri etkiliyor olmasıdır. 

Gelecek planları içerisinde enerjinin tüketim payı önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı 

ise gerçekleştirilen enerji tüketim planlarının ne derece tutarlı olduğu sorusuna cevap aramaktır. 

Sınamada Becker, Enders ve Lee (2006) tarafından geliştirilen Fourier birim kök testi kullanılmıştır. 

Fourier birim kök testleri kırılma sayılarının ve yapılarının önceden belirlenmesine gerek 

duymazlar. Ve kırılma geçislerindeki yumuşaklığı daha fazla dikkate alırlar. Bu çalışmada değişken 

olarak kişi başı enerji tüketimi verisi kullanılmıştır. Veri setine www.worldbank.org adresinden 

ulaşılmıştır. Sınama sonucunda Türkiye için Enerji tüketimi verisinin durağan olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

ANATAR KELIMELER: ENERJİ TÜKETİMİ, DURAĞANLIK, BİRİM KÖK, FOURİER. 

 

 

1. Giriş  

Enerji kavram olarak, 1750’li yıllardan, sanayi devrimine ve günümüze kadar insanlık tarihinin en 

önemli ihtiyacı olarak karşımıza çıkmaktadır. Enerjinin üretimlerde girdi olarak kullanılması 

enerjiye olan ihtiyacı artırmaktadır. Günlük yaşamda her aşamada kullanım alanı bulan enerji; 

kimyasal, nükleer, mekanik (potansiyel ve kinetik), termal (ısıl), jeotermal, hidrolik, güneş, rüzgar, 

elektrik enerjisi gibi değişik şekillerde bulunabilmekte ve uygun yöntemlerle birbirine 

dönüştürülebilmektedir. Enerji kaynaklarının dengesiz dağılımı ve rezervlerin artan taleple birlikte 

giderek azalması ise ülkeleri farklı arayışlar içerisine itmektedir. Çünkü enerji faktörü günümüzde 

ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi için üretim sürecindeki en temel girdiler 

arasında kabul edilmektedir. Türkiye’de enerji tüketimi, özellikle 1980 sonrasında hızlı bir artış 

sürecine girmiştir. İhracata dayalı dışa açık birikim modelinin uygulandığı bu süreçte tarım kesimi 

önemini kaybederek sanayi ve hizmetler sektörü ön plana çıkmıştır. Ekonominin genel yapısındaki 

söz konusu değişim daha fazla enerji kullanımını gerektirdiği için özellikle petrol, doğal gaz ve 

kömür türü fosil yakıtlara olan talep de yükselmiştir. Türkiye'deki enerji sektörü çoğunlukla kamuya 

aittir. Enerji üretim tesisleri, uzun dönemli yatırımları ve büyük miktarlardaki finansal kaynakları 

gerektirmektedir. İnşaatları zamanlamaların gerisinde kalan tesisler genellikle ülkenin güç talebi 

üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Artan enerji talebini karşılamak ve enerji sektörünün 

fonksiyonlarını geliştirmek amacıyla özel sektör yatırımlarını sektöre kanalize etmek için özel 

sektörün, enerji projelerine Yap-İşlet-Devret (YİD), Yap-İşlet (Yİ) ve İşletme Hakkı Devri (İHD) 

gibi modeller vasıtasıyla yatırım yapmaları teşvik edilmektedir. Bu nedenledir ki enerji yatırımları 

devlet bütçesinde önemli ölçüde yer almaktadır. Enerji talebini; nüfus, şehirleşme, iklim şartları 

gibi birçok faktör etkiliyor olmasına rağmen gelir düzeyi enerji tüketimini etkileyen en önemli 

faktördür. 1970’li yıllarda meydana gelen petrol krizleri ile birlikte yükselen fiyatlar sonucu dünya 
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enerji arzı azalmış ve küresel ekonomi meydana gelen enerji arzındaki dalgalanmadan olumsuz 

etkilenmiştir (Reddy,1998:82).   

Enerji kullanımının ekonomi içerisindeki öneminden dolayı enerji kullanımının sadece tek bir 

değişken olarak ele alınmasının yanında ekonomik yapı içerisindeki çoğu sektörü etkilemesinden 

dolayı ekonomik sistemin bütününü etkileyen bir değişken olarak düşünülmelidir.  Bu yüzden bu 

çalışmada ekonomik yapının neredeyse tamamını etkileyen enerji kullanımı değişkeninin 

Türkiye’de zaman içerisinde izlediği süreç incelenerek ekonomik yapı ile ilgili çıkarımlarda 

bulunulmuştur. 

2. Literatür taraması 

Ekonomik büyüme ve enerji tüketimi ile ilgili ilk ampirik çalışmalar 1970’li yıllara kadar 

uzanmaktadır. Dünyada enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında yapılmış bir çok ampirik 

çalışma bulunmaktadır. Ampirik literatür incelendiğinde enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ile 

ilgili farklı ve birbiriyle çelişen bulgulara rastlanmaktadır. Çalışmaların sonuçlarındaki bu 

tutarsızlıkların nedenleri, ülkelerin sahip olduğu iklim koşulları, ekonomik kalkınma düzeyleri, 

enerji tüketim alışkanlıkları, farklı ekonometrik yöntemlerin kullanılması ve kullanılan verilerin 

süresinin farklı olması şeklinde sıralanabilir (Belke vd., 2011). Korkmaz ve Develi (2012) yaptıkları 

çalışmada Türkiye’de 1960-2009 yıllarına ait GSYİH, birincil enerji üretimi ve tüketimi verilerini 

kullanarak, enerji üretim, tüketimi ve gayri safi yurt içi hâsıla arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. 

Bu çalışmanın diğer çalışmalardan farkı 1960-2009 dönemi içerisinde ortaya çıkan 1994 ve 2001 

krizlerini kukla değişken olarak ele alması ve bu çerçevede nedenselliği araştırmasıdır. Çalışmada 

kukla değişkenler kullanılmadığı durumda nedensellik gözlenemezken, kukla değişkenler ele 

alındığında enerji tüketiminden gayri safi yurt içi hâsılaya ve gayri safi yurt içi hasıladan enerji 

tüketimine doğru çift yönlü nedensellik olduğu sonucuna varılmıştır. Tatlı (2015) uzun dönemde 

ekonomik büyüme ile toplam enerji tüketimi, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ve istihdam 

arasındaki ilişkiyi Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testi yöntemini kullanarak 

incelemişlerdir. Yapılan analiz sonucunda, uzun dönemde ekonomik büyüme ile toplam enerji 

tüketimi, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ve istihdam arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Uzun dönemde ekonomik büyüme üzerinde en büyük etkiye sahip olan değişkenin 

toplam enerji tüketimi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonuçları uzun dönemde 

Türkiye’de toplam enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir şekilde etkili olduğu 

ve ekonomik büyümenin toplam enerji tüketimine bağlı olduğunu göstermektedir. Bu da uzun 

dönemde enerji tüketimi arttıkça üretilen mal ve hizmet miktarında artış meydana geldiğini ve 

ekonomik büyümeyi artırdığını göstermektedir (Tatlı, 2015).  Yılancı ve Tunalı (2014) 109 ülkede 

1960-2011 dönemleri için Fourier LM birim kök testini kullanarak enerji tüketimi durağanlığını 

sınamışlardır. Bazı ülkeler için seriler durağanken bazıları için birim köklü olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Canpolat ve Yolaç (2016) yaptıkları çalışmada Türkiye’nin enerji tüketimi serisinin 

durağanlığını Lee-Strazicich (2003,2004) tarafından geliştirilen ve iki kırılmaya izin veren birim 

kök testini kullanarak sınamışlardır ve Türkiye’nin enerji tüketimi serisinin durağan olmadığı 

sonucuna ulaşmışlardır.  

3. Veri ve Ekonometrik Metodoloji 

3.1 Veri  
Bu çaışmada veri seti olarak Türkiye’nin 1960-2014 yıllarına ait kişi başına enerji tüketimi miktarı 

enerji kullanımı göstergesi olarak kullanılmıştır. Verilere www.worldbank.org veri tabanından 

erişilmiştir. 

3.2 Becker, Enders ve Lee Birim Kök Testi (2010) 

Becker, Enders ve Lee (2006) kırılmaların zamanının ve yapısının bilinmesine gerek olmayan bir 

birim kök testi geliştirmişlerdir. Kırılmaların kademeli olduğu durumlar için geliştirilen bu testte 

kırılma tarihlerinin yeri ve sayısının bilinme gerekliliği yoktur. Becker vd.  (2006) testi, temel 

hipotezinin zayıf durağanlığı gösterdiği KPSS tipi bir durağanlık testidir.  

Bu test için kullanılan veri yaratma süreci şu şekilde belirlenmiştir: 

http://www.worldbank.org/
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𝑦𝑡 = 𝑋𝑡
′𝛽 + 𝑍𝑡

′𝛾 + 𝑟𝑡 + 휀𝑡                  (1) 

𝑟𝑡 = 𝑟𝑡−1 + 𝑢𝑡                    (2) 

Burada 휀𝑡 durağan hatalardır 𝑢𝑡 𝜎𝑢
2 varyansla bağımsız özdeş dağılımlı ve hata sürecidir. 𝑍𝑡 =

[sin (2𝜋𝑘𝑡/𝑇), cos (2𝜋𝑘𝑡/𝑇)]′ şeklinde oluşturulmuş fourier yapısıdır. Burada T örneklem boyutu 

k frekans sayısını belirtmektedir. Fourier modeli aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 

𝛼(𝑡) = 𝛼0 + ∑ 𝑎𝑘
𝑛
𝑘=1 sin (

2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) + ∑ 𝑏𝑘 cos (

2𝜋𝑘𝑡

𝑇
)𝑛

𝑘=1 ;     n<T/2,            (3) 

Tek frekanslı durum için oluşturulan model aşağıdaki şekildedir: 

𝛼(𝑡) ≅ 𝑍𝑡
′𝛾 = 𝛾1 sin (

2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) + 𝛾2 cos (

2𝜋𝑘𝑡

𝑇
)                (4) 

Test istatistiğini şağıdaki regresyon modellerinden elde edilir: 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛾1 sin (
2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) + 𝛾2 cos (

2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) + 𝑒𝑡                (5) 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑡 + 𝛾1 sin (
2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) + 𝛾2 cos (

2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) + 𝑒𝑡              (6)  

Düzeyde durağanlık temel hipotezini test etmek için denklem (5),  trend durağanlık temel hipotezini 

test etmek için ise denklem (6) kullanılır.  𝜏𝜇(𝑘) düzey durağanlığı hipotezi için test istatistiğini, 

𝜏𝜏(𝑘) trend durağanlık temel hipotezinin test istatistiğini göstermektedir ve aşağıdaki şekilde 

formüle edilir: 

𝜏𝜇(𝑘)𝑣𝑒𝑦𝑎𝜏𝜏(𝑘) =
1

𝑇2 

∑ �̃�𝑡(𝑘)2𝑇
𝑡=1

�̃�2                   (7) 

Burada �̃�𝑡(𝑘) = ∑ �̃�𝑗
𝑡
𝑗=1  ve �̃�𝑗 (5) ve (6) nolu denklemlerden elde edilen EKK kalıntılarıdır. �̃�2 uzun 

dönem varyansının parametrik olmayan tahminidir ve aşağıdaki şekilde elde edilir: 

�̃�2 = �̃�0 + 2∑𝑤𝑗 �̃�𝑗                   (8) 

 �̃�𝑗, (5) ve (6) nolu denklemlerden elde edilen �̃�𝑡 kalıntılarının j. otokovaryanslarıdır. Uygun frekans 

sayısını belirlemek için 1’den 5’e kadar frekans değerleri eşitlik (5) ve eşitlik (6) için denenerek 

minimum kalıntı kareleri toplamını veren değer uygun frekans değeri olarak seçilir (Yılancı, Eris, 

2012). 

Doğrusal olmayan trendi test etmek için doğrusal olmayan trendin anlamsız olduğunu söyleyen 

temel hipotez  𝛾1 = 𝛾2=0 şeklindedir ve F test istatistiği kullanılarak sınanır. F-test istatistiği 

aşağıdaki şekilde hesaplanabilir: 

𝐹𝑖(𝑘) =
(𝐾𝐾𝑇0−𝐾𝐾𝑇1(𝑘))/2

𝐾𝐾𝑇1(𝑘)/(𝑇−𝑞)
 ,        𝑖 = 𝜇, 𝜏             (9) 

Bu test için gerekli kritik değerler Becker vd. (2006) çalışmasında verilmiştir.  

4. Amprik Analiz 

Tablo 1 Türkiye’nin kişi başına enerji tüketimi serisi için elde edilen Fourier KPSS birim kök testi 

sonuçlarını göstermektedir. Temel hipotezlerin düzeyde ve trendde durağanlık şeklinde ele alındığı 

her iki model için de sonuçlar verilmiştir. Verilen F testi sonucunda doğrusal olmayan trendin 

anlamsız olduğunu söyleyen temel hipotez reddedilerek doğrusal dışı trendin varlığı kabul 

edilmiştir. Verilen sonuçlara göre Fourier fonksiyonu için uygun frekans değeri kalıntı kareler 

toplamının minimum olduğu değer olarak her iki model için de 1 bulunmuştur. KPSS test istatistiği 

bütün anlamlılık düzeylerinde kritik değerlerden büyüktür. Bu yüzden serinin durağanlığını içeren 

temel hipotez reddedilerek serinin birim köklü olduğu sonucuna varılır.  
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Tablo 1: Fourier KPSS Birim Kök Testi Sonuçları 

Temel Hipotez Düzeyde Durağanlık Trendde Durağanlık 

Frekans 1 1 

Min KKT 2859541 101117.7 

Fourier KPSS 0.435012 0.435012 

Bandwith 5 5 

F test İstatistiği 33.50405 33.50405 

Kritik Değer 

  𝜏𝜇(𝑘) ve 𝜏𝜏(𝑘) 

%1 %5 %10 %1 %5 %10 

0.2699 0.1720 0.1318 0.0716 0.0546 0.047

1 

Kritik Değer 

  𝐹𝜇(𝑘) ve 𝐹𝜏(𝑘) 

%1 %5 %10 %1 %5 %10 

6.730 4.929 4.133 6.873 4.972 4.162 

 

5. Sonuç  

Günümüzde ülkelerin ekonomik gelişmelerini sürdürebilmeleri için en çok ihtiyaç duyduğu ve 

tüketimde bulunduğu kaynak enerjidir.  Enerjinin ekonomik sistem içerisindeki öneminin 

sebeplerinden biri de sistem içerisindeki bütün faaliyetleri etkiliyor olmasıdır. Gelecek planları 

içerisinde enerjinin tüketim payı önemli rol oynamaktadır. Bu tüketim payları ise gerek geçmiş 

yılların tüketim payları gerekse artan nüfus gelişen teknoloji vb. bir çok etken baz alınarak 

hesaplanıp gelecek yıl planları oluşturulmaktadır. Fakat dönemsel olarak meydana gelen büyük 

siyasi olaylar ya da büyük doğal afetler gibi önceden öngörülemeyen sebeplerle planlanan sonuçlar 

farklı sonuçlar meydana getirebilmektedir. Yaptığımız bu çalışmada ise fourier KPSS testi ile 

hesaplanamayan gözden kaçan kırılmalarda dikkate alınabilmektedir. Önceden belirlenen olası 

kırılmaları değil bütün kırılmaları göz önünde bulundurup testte dahil etmektedir. Elde edilen birim 

kök testi sonuçları Türkiye için enerji kullanımı serisinin durağan olmadığını göstermektedir. 

Ekonomik sistem içerisinde geçmiş veriler kullanılarak alınacak kararlar, enerji il doğrudan ya da 

dolaylı olarak etkileşim içerisinde olan bütün ekonomik göstergeleri etkileyeceğinden, yanıltıcı 

olabilir. Ekonomiye dair planlamalar yapılıp kararlar alınırken enerji verisinin bu durağan dışılığı 

göz önünde bulundurulmalıdır. 
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ÖZET: Bir ülkenin refah düzeyinin en önemli göstergelerinden ekonomik büyümeye ve 

uluslararası ticareti etkileyen dışa açıklığa demokrasinin etkisi siyasi ve ekonomik alanlarda tartışan 

bir konudur. Demokrasi, her ne kadar ülkelerin yönetim biçimleri ile ilişkili olsa da, çeşitli yollardan 

ülke ekonomilerinin gelişimini etkileyebilmektedir. Demokratikleşme ile birlikte ülkelerin dış 

ticaret yapılarında değişmeler görülmektedir. Demokrasinin ekonomik büyüme ve dışa açıklığa 

etkisini Bulgaristan, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik, Ekvator, Makedonya, Meksika, 

Romanya, Türkiye, Uruguay ve Venezuela ekonomileri için 1994-2014 dönemini dikkate alarak 

inceleyen bu çalışmada, PANIC birim kök ve Kónya (2006) nedensellik testleri kullanılmıştır. 

PANIC birim kök testinden elde edilen bulgulara göre, seriler birim kök içermektedir; bu nedenle 

değişkenlerde meydana gelen bir şok kalıcı etki bırakmaktadır. Kónya (2006) nedensellik testi 

sonuçları, demokrasiden ekonomik büyüme ve dışa açıklığa doğru istatistiksel olarak anlamlı bir 

nedensellik ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Demokrasi Kosta Rika ve Meksika ülkelerinde 

dışa açıklığı pozitif; Ekvator ülkesinde ise negatif etkilemektedir. Ayrıca demokrasi Brezilya, 

Makedonya, Romanya, Uruguay, Venezuela ülkelerinde ekonomik büyümeyi negatif 

etkilemektedir. Elde edilen bulgular, Brezilya, Makedonya, Romanya, Uruguay ve Venezuela 

ülkeleri için çatışma yaklaşımının geçerli olduğunu desteklemektedir. 

ANATAR KELIMELER: Demokrasi, Ekonomik Büyüme, Dış Ticaret 

 

1. Giriş  

Ülkelerin kendi kendini yönetmesi şeklinde tanımlanan demokrasi, II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

zenginleşen ülkelerin genellikle demokrasi ile yönetilen ülkelerden oluşması nedeniyle önemli bir 

konu haline gelmiştir. Demokrasi, ilk olarak siyasetçilerin tartışma konusu içerisinde yer almasına 

rağmen, zamanla ekonomistlerin de dikkatini çekmiştir. Ülkelerin ekonomik gelişmişlik seviyesinin 

en önemli göstergelerinden ekonomik büyüme ise, literatürde istihdam, kamu harcamaları, çevresel 

faktörler, vergiler vb. birçok farklı gösterge ile açıklanmaya çalışılmıştır. Ekonomik büyüme 

ülkelerin ekonomik performansı ile ilişkili olduğu için birçok faktör tarafından etkilenmektedir. Bu 

faktörleri sınırlamak oldukça güçtür. Demokrasi ülkenin yönetim biçimi ile ilişki olsa da, yapılan 

araştırmalar ülkelerin sahip olduğu yönetim biçimlerinin ekonomik büyümeyi etkilemesinden 

dolayı demokrasi ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki olabileceğini ortaya koymuştur. 

Demokrasi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler çatışma, bağdaşma ve şüpheci olmak üzere üç 

temel yaklaşım ile açıklanmaktadır.  

Çatışma yaklaşımı, demokrasi ile ekonomik büyümenin birbirleriyle uyumlu çalışmadığı 

varsayımına dayanmaktadır. Bu durumun nedenlerinden biri, seçimle yönetime gelen yetkililerin, 

seçim başarılarını arttırmak için karar mekanizmalarının etkin çalışmadığı görüşüdür. Bu nedenle 

demokrasi uzun dönemde istikrar ve gelişmeye elverişli değildir (Narayan ve diğerleri, 2011: 901). 

Aynı zamanda, demokratik rejimlerde baskı grupları kendi faydaları doğrultusunda kaynakların 

dağılımını gerçekleştirdiği için bu durum kaynakların etkin dağıtımının engellenmesiyle 

sonuçlanmaktadır. Kaynaklarını düşük verimliliğe sahip alanlara aktaran ülkelerin de ekonomik 
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büyümesi yavaşlayacaktır (Aslan ve Doğan, 2004: 2). Bu görüşün aksini ileri süren bağdaşma 

yaklaşımı savunucuları hukukun üstünlüğü, sözleşmelerin uygulanabilirliği ve mülkiyet haklarının 

korunmasının gerçekleşmesi için otoriter rejimlere ihtiyaç olmadığını ifade etmektedir. Demokratik 

rejimler kontrol ve denge sistemi üzerine kurulduğu ve sosyal gruplar arasında farklılıkların 

öngörülebilir bir şekilde çözümüne izin verdiği için ekonomik ve politik görüşlerin karşılıklı olarak 

güçlenmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca vatandaşların çalışma ve yatırım yapma motivasyonu, 

kaynakların pazarda etkili bir şekilde tahsisi ve kârı maksimize eden özel faaliyetler, daha yüksek 

siyasi haklar ve sivil özgürlüklerle korunabilir. Buna ek olarak Bhagwati (1995), demokrasilerde 

devletlerin nadiren birbirleriyle askeri çatışma içinde olduklarını ve bu durumun dünya barışını ve 

ekonomik büyümeyi teşvik ettiğini belirtmektedir (Doucouliagos ve Ulubaşoğlu, 2008: 63). Son 

olarak şüpheci yaklaşım ise, ekonomik büyümenin demokratik veya otoriter rejimlerde 

gerçekleşebileceği, önemli olan ülkenin yönetim biçimi olmadığı görüşünü savunmaktadır. Bu 

yaklaşıma göre, demokrasi ile ekonomik büyüme arasında sistematik bir ilişki yoktur. Ekonominin 

gelişmesi için gerekli olan uygulanan politikanın etkinliği ve rejim türü değil istikrarıdır (Narayan 

vd, 2011: 901). 

Ülkelerin uyguladıkları yönetim biçimleri dış ticaret politikalarında etkisini göstermektedir. 

Otoriter rejimler demokratik rejimlere göre daha baskıcı ve korumacıdır. Ancak demokrasinin dış 

ticaret faaliyetlerinde artışa neden olacağı görüşü her zaman geçerli değildir. Bunun nedeni bu rejim 

türünde çıkar gruplarının ülkeyi yönetenlere kendi istekleri doğrultusunda dış ticaret politikasına 

dair karar aldırabilmesidir (Kalaycı ve Artan, 2012: 200). Bunun yanı sıra çok uluslu şirketler, ev 

sahibi ülkenin sahip olduğu istihdam ve çevre politikaları, faiz ve vergi oranları, jeopolitik konumu 

gibi birçok faktörü dikkate alarak yatırımlarını gerçekleştirmektedir. Yabancı şirketler için önemli 

olan ülkenin yönetim biçiminden ziyade ülkenin sahip olduğu siyasi ve ekonomik istikrardır.  

Bu çalışmada yüksek insani gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerde demokrasinin ekonomik büyüme 

ve dışa açıklığa etkisi, 1994-2014 dönemi kullanılarak Kónya (2006) nedensellik testi ile 

incelenmiştir. Beş bölümden oluşan bu çalışmada giriş bölümünün ardından ikinci bölümde 

literatüre, üçüncü bölümde veri seti ve yöntemlere, dördüncü bölümde bulgulara ve beşinci 

bölümde sonuca yer verilmiştir. 

2. Literatür Taraması 

Demokrasinin ekonomik büyüme ve dış ticaret ile olan ilişkisi ekonomistler ve politikacılar 

tarafından 1950’li yıllardan itibaren tartışılmaya başlanmıştır. Yapılan ampirik analizler demokrasi 

ile yönetilen ülkelerde gerçekleşen ekonomik büyüme ve dış ticaret faaliyetlerinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. Bu faaliyetler birçok faktör tarafından etkilendiği için yalnızca ülkenin yönetim 

biçimiyle ilişkilendirmek doğru değildir. Ancak, demokrasinin ekonomik faaliyetlere etkisinin 

araştırılması ülkelerin yönetim biçimlerinin ekonomik durumlarına nasıl yansıdığını belirlemek 

açısından önemlidir. Literatürde demokrasi ile ekonomik büyüme ve dış ticaret arasındaki ilişkiye 

dair yapılan çalışmalardan başlıcaları aşağıda özetlenmektedir.  

Barro (1996) 100 ülke için demokrasi ve ekonomik büyüme ilişkisini 1960-1990 dönemi ile ele 

alarak, regresyon analizi yardımıyla incelemiş, demokrasinin büyüme üzerindeki etkisinin zayıf ve 

negatif işaretli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Doucouliagos ve Ulubaşoğlu (2008), demokrasi ve 

ekonomik büyüme ile ilgili yapılan 84 çalışmayı meta analiz yöntemi ile incelemişlerdir. Elde edilen 

bulgulara göre, sabit ve rassal etkiler meta regresyon modelde demokrasi, ekonomik büyümeyi 

direk etkilemezken; daha yüksek insan sermayesi, daha düşük enflasyon, daha düşük siyasi 

istikrarsızlık ve daha yüksek düzeyde ekonomik özgürlüklerle dolaylı olarak ekonomik büyümeyi 

etkilemektedir. Ayrıca, demokrasi geniş kamu büyüklüğü ve uluslararası ticaret ile ilişkilidir. 

Beşkaya ve Manan (2009) Türkiye için 1970-2005 dönemi, ekonomik özgürlükler, demokrasi ve 

ekonomik performans arasındaki ilişkiyi Engle-Granger eşbütünleşme testi ve hata düzeltme modeli 

kullanılarak incelemiş, ekonomik özgürlükler ve ekonomik performans arasında pozitif bir ilişki 

olduğunu tespit etmişlerdir. Bunun yanı sıra, demokrasinin ekonomik performansa etkisinin 

yönünün ise, dönemler itibariyle değiştiği gözlenmiştir. Başar ve Yıldız (2009), Türkiye için 1923-
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2003 dönemi, regresyon analizi yardımıyla demokrasi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 

incelemiş, ekonomik büyümenin demokratikleşmeye pozitif yansıdığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Altay ve Çelebioğlu (2011), Avrupa ülkeleri için 1995-2009 dönemi demokrasi, ekonomik 

özgürlükler ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi mekansal veri analizinden yararlanılarak 

Quartile haritalar, Moran’s Scatterplots ve LISA istatistiğiyle incelemişlerdir. KBMG; 2006-2008, 

demokrasi indeksi; 1995-2009 ise, ekonomik özgürlük indeksi için ele alınan dönemlerdir. Elde 

edilen bulgulara göre, KBMG, demokrasi ve ekonomik özgürlükler arasında pozitif bir ilişki vardır 

ve Almanya, Fransa, Belçika, Danimarka ve Hollanda bu konuda Avrupa’nın merkezinde yer 

almaktadır. Narayan vd (2011) 30 Sahra Afrika ülkesi için 1970-2001 dönemi, Engle-Granger 

eşbütünleşme, FMOLS tahmincisi, Granger nedensellik testi kullanarak demokrasi ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Elde edilen bulgular, Botsvana, Nijerya, Çad, Fildişi 

Sahili ve Gabon için GSYİH’dan demokrasiye pozitif; Botsvana, Madagaskar, Ruanda, Güney 

Afrika ve Svaziland için demokrasiden GSYİH’ya pozitif; Gabon için demokrasiden GSYİH’ya 

negatif etki yönlü ilişki olduğunu göstermektedir. Knutsen (2013) 45 Sahra Afrika ülkesi için, 1984-

2004 dönemi panel veri analizi yardımıyla incelemiş, demokrasi ve büyüme arasında pozitif ilişki 

bulmuştur. Bu durumda, demokrasinin zayıf kapasiteli devletlerde büyümeyi pozitif etkilerken; 

diktatörlüklerde devlet kapasitesinin büyümeyi pozitif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Hayaloğlu 

(2015) MINT ülkeleri için 1990-2012 dönemi, sabit etkiler modeli ile incelemiş, demokrasiden 

ekonomik büyümeye doğru pozitif tek yönlü ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Kalaycı ve Artan (2012) OECD ve MENA ülkeleri için 1997-2006 dönemini çekim modelleri ile 

incelemiş, demokrasinin ülkelerarası ticareti etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Acaravcı ve 

Erdoğan (2015) Türkiye için 1984-2012 dönemi demokrasi, reel gelir ve dışa açıklık arasındaki 

ilişkiyi Granger nedensellik ve ARDL sınır testi yaklaşımı ile incelemiş, ekonomik büyümeden 

demokrasiye kısa ve uzun dönemde pozitif; dışa açıklıktan demokrasiye uzun dönemde negatif; 

ekonomik büyüme ve dışa açıklıktan demokrasiye kısa dönemli ilişki; dışa açıklık ve demokrasiden 

ekonomik büyümeye uzun dönemli ilişki; demokrasiden dışa açıklığa kısa dönemli ilişki olduğunu 

tespit etmişlerdir. 

Literatür incelendiğinde, demokrasi ve ekonomik büyüme ile ilişkili çalışmaların demokrasi ve dış 

ticaret ile ilgili çalışmalardan fazla olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle bu çalışmada demokrasinin 

ekonomik büyümeye yanı sıra dış ticarete de etkisi incelenmiştir. 

2. Veri ve Ekonometrik Metodoloji  

Çalışmada, demokrasinin dışa açıklık ve ekonomik büyümeye etkisi 1994-2014 dönemi Kónya 

(2006) nedensellik testi kullanılarak ele alınmıştır. Ülke grupları Human Development Index 2015 

raporuna göre belirlenmiştir; Bulgaristan, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik, Ekvator, 

Makedonya, Meksika, Romanya, Türkiye, Uruguay ve Venezuela. Bu ülkeler Türkiye’nin 

içerisinde bulduğu yüksek insani gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerdir.  

Tablo 1. Veri Açıklaması  

Değişken Sembol Kaynak 

Demokrasi (Yargının etkin 

bağımsızlığı) 

RL www.democracybarometer.org 

Dışa Açıklık 

((İhracat+İthalat)/GSYİH) 

TO www.worldbank.org 

Ekonomik Büyüme (GSYİH 

rakamları reel fiyatlarla logaritmik 

olarak ele alınmıştır) 

G www.worldbank.org 

 

İlgili değişkenler arasındaki nedensellik yönünü belirlemek için kullanılan panel veri yöntemlerinin 

testlerin gücünü arttırdığı gözlenmiştir. Bu nedenle, bu çalışmada panel veri yöntemleri 

kullanılmıştır. Panel veri analizinde nedensellik ilişkisini incelemek için iki durum dikkate 

alınmalıdır. Bunlardan ilki, panelde yer alan birimler arasında yatay kesit bağımlılığının test 

http://www.democracybarometer.org/
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edilmesidir, çünkü bir ülkeyi etkileyen bir şok, diğer ülkelerde de etkiye neden olabilmektedir. 

Diğer durum ise, verilerin ülkeler arasında toplanıp toplanamayacağının ve panel tahminlerinin 

ülkeye özgü heterojenliği hesaba katmadığının değerlendirmesidir (Menyah vd, 2014: 389). 

Pesaran (2004), yatay kesit bağımlılığını test etmek için iki farklı test geliştirmiştir. Bunlar ilki, 

birim ve zaman boyutu geniş olan panel verilerde kullanılmaktadır. Bunun nedeni birim ve zaman 

boyutu sonsuza giderken H0 hipotezi altında yatay kesit bağımlılık testinin normal dağılmasına 

rağmen birim boyutunun zaman boyutundan daha geniş olması durumunda testte bozulmalar 

görülmesidir. Bu durumda Breusch ve Pagan (1980)’ın LM testine dayanan hata karelerini 

kullanarak basit bir yaklaşım önerilmektedir. 

CDLM = √
2T

N(N−1)
(∑ ∑ (ρ̂ij)

N
j=i+1

N−1
i=1 )                                                                                                (1) 

Pesaran ve diğerleri (2008), Breusch ve Pagan (1980)’ın Lagrange çarpan (LM) testine varyans ve 

ortalamayı ekleyerek panel ortalaması sıfıra eşit fakat her bir kesit ortalamaları sıfırdan farklı 

olduğu durumda sapmalı tahminciler üretilmesi sorununu düzeltmişlerdir. Aynı zamanda Pesaran 

(2004) yatay kesit bağımlılığı testlerinin tutarsız sonuçlar verdiği durumda daha tutarlı sonuçlar 

veren test denklem 2 ile ifade edilmiştir. 

LMadj = √
2

N(N−1)
∑ ∑

(T−k)ρ̂ij
2−µTij

√𝑣𝑇𝑖𝑗
2

N
j=i+1

N−1
i=1                                                                                             (2) 

Panel veri analizlerinde homojenliği test etmek için Swamy (1970)’nin çalışmasına dayanan 

Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından önerilen delta testleri kullanılmıştır. Monte Carlo sonuçları, 

birim ve zaman boyutu farklılık gösterdiği durumlarda ∆̃adj testinin size ve power özellilklerinin 

daha güçlü sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur. 

∆̃= √N(
N−1S̃−k

√2k
)                                     (3)            ∆̃adj= √N(

N−1S̃−E(z̃İT)

√Var(z̃İT)
)                                        (4) 

Serilerin durağanlık ve kendine ait özelliklerini belirlemek için kullanılan PANIC (Panel Analysis 

of Nonstationarity in Idiosyncratic and Common Components) birim kök testi, Bai ve Ng (2004) 

arafından geliştirilmiştir. Bu test ortak faktör yapısını dikkate alarak yatay kesit bağımlılığı altında, 

değişkenlerin birim köke sahip olup olmadığını araştırmaktadır. Aynı zamanda heterojenliğe izin 

veren bu test, dengesiz panel verileri için de kullanılabilir. 

Bai ve Ng (2004)’nin çalışması, ADF birim kök testini panel veriler için uygulayan Maddala ve Wu 

(1999)’nun çalışmasına dayanmaktadır. Bu çalışmada, Choi (2001) ve Maddala ve Wu (1999)’nun 

çalışmaları N→∞ için geliştirmiştir. PANIC birim kök testinin genel gösterimi aşağıdaki gibidir 

(Bai ve Ng, 2004: 1140). 

Pê
c −2∑ lnPê

c(i)−2NN
i=1

√4N
 
d
→  N(0,1)                   (5)          Pê

τ −2∑ lnPê
τ(i)−2NN

i=1

√4N
 
d
→  N(0,1)                      (6) 

Kónya (2006) görünürde ilişkisiz regresyon analizine (SUR) ve paneldeki her ülke için hesaplanan 

Wald istatistiğine dayanan yeni bir yaklaşım önermiştir. Bu testte, SUR analizinde bootstrap 

değerleri kullanılmaktadır. Bu yaklaşımın iki özelliği vardır; panelin heterojen olduğu ve ülkelerin 

birbirinden farklı özelliklere sahip olduğunu varsaymaktadır. Bu nedenle her bir ülke için Granger 

nedensellik testinin uygulanabilmesine imkan vermektedir. İkincisi, ülkeler arasında eş zamanlı 

korelasyona izin verdiği için panel veriden elde edilen ek bilgiler kullanılabilir. Diğer yandan bu 

yaklaşım birim kök ve eşbütünleşme gibi ön testler gerektirmemektedir. Ancak yine de gecikme 

yapısının belirlenmesi gerekmektedir (Kónya, 2006: 990-991). Ayrıca kritik değerlerin elde 

edilmesinde Kónya (2006) tarafından önerilen değerler kullanılmaktadır. 

Kónya (2006) nedensellik testinde her denklem tek tek çözülür. Denklemler iki gruba bölünür, ilki 

Y ye ait denklemleri ve X’in Y’ye etkisini, diğer X e ait denklemleri ve Y’nin X’e etkisini ifade 

eder.  

y1,t = α1,1 + ∑ β1,1,𝑙y1,t−1 + ∑ γ1,1,𝑙x1,t−1 + ε1,1,t
mlx1
l=1

mly1
l=1                                          

y2,t = α1,2 + ∑ β1,2,𝑙y2,t−1 + ∑ γ1,2,𝑙x2,t−1 + ε1,2,t
mlx1
l=1

mly1
l=1                                                              
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: 

yN,t = α1,N + ∑ β1,N,𝑙yN,t−1 + ∑ γ1,N,𝑙xi,t−1 + ε1,N,t
mlxi
l=1

mly1
l=1                                                               (7) 

ve 

x1,t = α2,1 + ∑ β2,1,ly1,t−1 + ∑ γ2,1,lx1,t−1 + ε2,1,t
mlx2
l=1

mly2
l=1   

x2,t = α2,2 + ∑ β2,2,𝑙y2,t−1 + ∑ γ2,2,𝑙x2,t−1 + ε2,2,t
mlx2
l=1

mly2
l=1   

: 

xN,t = α2,N + ∑ β2,N,𝑙yN,t−1 + ∑ γ2,N,𝑙xN,t−1 + ε2,N,t
mlx2
l=1

mly2
l=1                                                            (8) 

Bu denklem VAR modeli ile karşılaştırıldığında iki farklı özelliği içermektedir. İlk olarak, (7) ve 

(8)’deki her bir denklem önceden belirlenmiş farklı değişkenlere sahiptir. Bireysel regresyonlar 

arasındaki olası tek bağ sistem içerisindeki eşzamanlı korelasyondur. Bu nedenle, bu denklemler 

VAR ile değil SUR ile çözülmelidir. İkincisi, ülkelere özgü bootstrap değerleri kullanılacağı için 

Yt ve Xt’nin durağan olmadığı varsayılır. Değişkenler seviye değerleri ile dikkate alınır. 

SUR sistemi ele alındığında, eğer (8)’de β2,i değerlerinin hepsi sıfıra eşit fakat (7)’de γ1,i 

değerlerinin hepsi sıfıra eşit değilse, X’den Y’ye tek yönlü Granger nedensellik; eğer (7)’de γ1,i 

değerlerinin hepsi sıfıra eşit değil fakat (8)’de β2,i değerlerinin hepsi sıfıra eşitse, Y’den X’ e tek 

yönlü Granger nedensellik vardır. Eğer (7)’de γ1,i değerleri ve (8)’de β2,i değerlerinin hepsi sıfıra 

eşit değilse, X ve Y arasında çift yönlü Granger nedensellik varken; (7)’de γ1,i değerleri ve (8)’de 

β2,i değerlerinin hepsi sıfıra eşitse, X ve Y arasında herhangi bir ilişki yoktur. 

3. Amprik Analiz  

Bir ülkeyi etkileyen şokun demokrasi, ekonomik büyüme veya dış ticaret yoluyla diğer ülkeleri 

etkileyip etkilemediğini belirlemek amacıyla yapılan yatay kesit bağımlılık testine ilişkin sonuçlar 

tablo 2’de gösterilmiştir. Değişkenlerin her iki test istatistiği dikkate alındığında, demokrasi (RL), 

dışa açıklık (TO) ve ekonomik büyüme (G) değişkenlerinin yatay kesit bağımlılığına sahip olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle serilere ilişkin yapılan birim kök analizinde yatay kesit 

bağımlılığı dikkate alan PANIC birim kök testi kullanılmıştır. 

Tablo 2: Yatay Kesit Bağımlılığın Test Edilmesi 

Test 

İstatistiği 

Sabitli Model Sabitli ve Trendli Model 

RL TO G RL TO G 

CDLM -1,92** -1,75** -2,56*** -1,86** -1,73** -2,47*** 

LMadj 3,91*** 7,74*** 13,30*** 5,13*** 8,15*** 13,26*** 

Not:**,*** sırasıyla; %5 ve %1 anlamlılık seviyesini göstermektedir. 

 

Kónya (2006) panel nedensellik testi birim kök analizi gibi ön testler gerektirmezken, değişkenlerin 

ortalamaya dönme eğilimlerini analiz etmek amacıyla PANIC birim kök testi gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 3’te yer alan sonuçlara göre, her üç serinin de birim kök içerdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

durumda ekonomide meydana gelen bir şokun demokrasi, dışa açıklık ve ekonomik büyümede 

kalıcı bir etki oluşturduğu görülmüştür. Aynı zamanda serilerin birim kök içermeleri 

ortalamalarının sabit olmadığını, zaman boyutunda değiştiğini göstermektedir. 

Tablo 3: PANIC Birim Kök Testi 

Değişke

n 
İstatistik 

C C+T C C+T 

I(0) I(0) I(1) I(1) 

RL 
Zê

c -0,88 -1,03 4,67*** 2,70** 

Pê
c 17,88 16,84 56,34*** 42,73** 

TO 
Zê

c -0,25 1,30 4,95*** 4,13*** 

Pê
c 22,24 33,05 58,31*** 52,58*** 

G 
Zê

c -1,47 -1,52 3,24*** 4,49*** 

Pê
c 13,83 13,48 46,43*** 55,09*** 
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Not:Pê
c Maddal ve Wu (1999); Zê

c  Choi (2001) tarafından önerilen istatistikleri temsil etmektedir. 

PANIC birim kök için maksimum ortak faktör sayısı 1, maksimum gecikme uzunluğu 2 olarak 

alınmıştır. ***,** sırasıyla; %1 ve %5 anlamlılık seviyelerini ifade eder. 

 

Modelin yatay kesit bağımlılığına sahip olmadığını ifade eden H0 hipotezi %1 anlamlılık 

seviyesinde reddedilmiştir. Tablo 4’te gösterildiği gibi, aynı zamanda panel tahminlerinin homojen 

olduğu ülkeden ülkeye değişmediğini ifade eden H0 hipotezi test edildiğinde, modelin heterojen 

olduğunu ifade eden alternatif hipotezinin kabul edildiği görülmüştür. Bu durumda her iki modelin 

de yatay kesit bağımlılığına sahip heterojen modellerden oluştuğu belirlenmiştir. 

Tablo 4: Yatay Kesit Bağımlılık ve Homojenlik Testi 

Model CDLM1 CDLM2 ∆̂ ∆̂adj 

RL→TD   8,01*** 18,56****   6,98***   7,51*** 

G→TD 18,89*** 21,90*** 14,75*** 15,87*** 

  Not: *** %1 anlamlılık seviyesini göstermektedir. 

 

Demokrasinin ekonomik büyüme ve dışa açıklığa etkisi 1994-2014 dönemi Kónya nedensellik testi 

ile incelendiğinde elde edilen sonuçlar tablo 5 yardımıyla gösterilmiştir. Demokrasinin ekonomik 

büyümeyi %5 ve dışa açıklığı ise %10 anlamlılık düzeyinde etkilediği hesaplanmıştır. Panelin 

geneli dikkate alındığında, demokrasinin ekonomik büyümeye etkisinin dışa açıklığa olan 

etkisinden fazla olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 5: Panel Kónya Nedensellik Testi Sonuçları 

RL→G RL→TO 

İstatistik Bootstrap p-değeri İstatistik Bootstrap p-değeri 

39,97 0,02 34,02 0,08 

Not: Schwarz bilgi kriteri ve optimal gecikme uzunluğu 2 olarak dikkate alınmış ve 1000 bootstrap 

değeri kullanılmıştır. 

 

Kónya nedensellik testi heterojenlik varsayımını dikkate alarak ve SUR yöntemini kullanarak 

panelde yer alan ülkelerin her biri için Wald testinin hesaplanmasına olanak sağlamaktadır. 

Böylelikle demokrasinin ele alınan ülkelerde ekonomik büyüme ve dışa açıklığa etkisi 

hesaplanmıştır.  

Tablo 6: Ülkelere ait Kónya Nedensellik Testi Sonuçları 

Ülke 
RL→TD RL→G 

Katsayı Wald p-değeri Katsayı Wald p-değeri 

Bulgaristan -0,2663 4,83 0,55 0,0004 0,18 0,89 

Brezilya 0,0523 1,13 0,68 -0,0036 18,38 0,08 

Kolombiya 0,0438 1,04 0,58 0,0012 7,37 0,40 

Kosta Rika 1,1954 30,17 0,00 -0,0009 0,57 0,68 

Dominik -0,0976 0,57 0,97 0,0020 12,04 0,26 

Ekvator -0,5382 23,93 0,10 -0,0006 1,17 0,59 

Makedonya 4,1499 9,38 0,58 -0,0212 20,91 0,03 

Meksika 0,2004 16,86 0,02 -0,0021 4,41 0,12 

Romanya -0,0383 0,17 0,94 -0,0015 13,71 0,06 

Türkiye 0,3606 2,84 0,47 -0,0009 0,92 0,79 

Uruguay -0,6320 22,11 0,14 -0,0041 7,17 0,04 

Venezuela -0,2407 1,96 0,61 -0,0052 8,72 0,06 

 

Tablo 6’de yer alan sonuçlara göre, demokrasi Kosta Rika ve Meksika’da dışa açıklığı negatif, 

Ekvator’da pozitif etkilemektedir. Brezilya, Makedonya, Romanya, Uruguay, Venezuela 
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ülkelerinde ise demokrasi, ekonomik büyümeyi negatif etkilemektedir. Bu durumda bu ülkelerde 

çatışma yaklaşımın geçerli olduğu söylenebilir. Diğer ülkeler de ise, demokrasinin ekonomik 

büyümeye ve dışa açıklığa her hangi bir etkisi belirlenmemiştir. Bu nedenle, bu ülkelerde şüpheci 

yaklaşımın geçerli olduğu görülmektedir.   

4. Sonuç  

Demokrasi, siyasi bir olgu olmasına rağmen ekonomik göstergelere etkisini 1950’li yıllardan 

itibaren ekonomistler tarafında da araştırılmaya başlanmıştır. Demokrasinin belirli bir ekonomik 

gelişmeden sonra gerçekleştiği görüşünü ileri süren Lipset (1959)’in çalışması beraberinde birçok 

tartışma konusu oluşturmuştur. Demokrasi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi açıklayan üç 

farklı yaklaşım vardır. Bunlardan çatışma yaklaşımı, demokrasinin çıkar gruplarının etkisinde 

olduğu için ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini; bağdaşma yaklaşımı, demokratik rejimlerin 

kontrol mekanizması üzerine kurulduğu için ekonomik büyüme ile uyumlu olduğunu; şüpheci 

yaklaşım ise, değişkenlerin arasında ilişki olmadığını, ekonomik büyüme için gerekli olanın istikrar 

olduğunu savunmaktadır. 

Ülkelerin içerisinde bulduğu ekonomik ve siyasi durum dış ticaret faaliyetlerini etkilemektedir. 

Demokratik ülkelerin dış ticaret politikaları ile ilgili karar alma süreci otoriter rejimlere göre daha 

kolay değişebilmektedir. Yapılan çalışmalar özellikle gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret 

faaliyetlerinin ülkelerin gelişmesine katkı sağladığını göstermektedir. Bu nedenle ülkeyi yönetenler 

dış ticaret faaliyetlerinden vazgeçemeyecektir. Demokrasi ile yönetilen ülkeler genellikle gelişmiş 

ülkeler olduğu için dış ticaret faaliyetleri ve dolayısıyla dışa açıklık dereceleri yüksektir. Bu 

durumda demokrasinin dışa açıklığa etkisi araştırma konusu haline gelmiştir. 

Bu çalışmada demokrasi ile ekonomik büyüme ve dış ticaret ilişkisi incelenmiştir. Yüksek insani 

gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerde 1994-2014 dönemi ele alınarak değişkenlere PANIC birim kök 

testi ve Kónya (2006) nedensellik testi uygulanmıştır. Birim kök testi her üç değişkenin de birim 

kök içerdiğini göstermektedir. Bu durumda değişkenlerdeki şokun etkisinin geçici değil kalıcı 

olduğu söylenebilir. Kónya (2006) nedensellik testi sonuçları ise, demokrasinin Kosta Rika ve 

Meksika ülkelerinde dışa açıklığı negatif, Ekvator’da pozitif etkilediğini göstermektedir. Bunun 

yanı sıra demokrasinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin sonuçları, Brezilya, Makedonya, 

Romanya, Uruguay ve Venezuela ülkelerinde çatışma yaklaşımın geçerli olduğunu göstermektedir. 

Bu ülkelerde demokrasinin ekonomik büyümeyi negatif etkilemesi çıkar gruplarının ülke 

yönetiminde etkin olduğuna işaret etmektedir. Diğer ülkeler ise, demokrasinin ekonomik büyümeye 

ve dışa açıklığa etkisine ilişkin herhangi bir kanıt bulunamamıştır. Demokrasinin ekonomik 

büyümeye herhangi bir etkisinin olmaması şüpheci yaklaşımın Bulgaristan, Kolombiya, Kosta Rica, 

Dominik, Ekvator, Meksika ve Türkiye için geçerli olduğunu göstermektedir. 
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DOLAR KURU GETİRİ ENDEKSİ VOLATİLİTESİNİN ARCH-GARCH MODELLERİ 

İLE TAHMİNİ-TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 

BÜŞRA AYDIN 
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 ÖZET 

              “Volatilite, finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir zaman içerisinde fiyatında 

yaşanan oynaklığıdır. Finansal piyasalardaki oynaklık, yatırımın taşıdığı riskin ölçüsüdür ve 

belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Birçok konuda belirsizlik en büyük risk 

faktörü olarak görülür ve bununla beraber günlük Dolar kurundaki dalgalanmalar sonucunda 

piyasada oluşan düzensiz fiyat hareketleri ulusal malların değerini ve ülke ekonomisini riske 

atmaktadır. Bu risk daima azaltılmaya, mümkünse tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılır. Bizde  

zaman serilerinde farklı varyanslılık söz konusu olduğunda çözümleme imkanı veren  E-Views 

programından faydalanarak  ARCH-GARCH modellerini Türkiye’nin dolar kuru getiri endeksi 

verilerinden yola çıkarak modellenmiştir.Sonucundan ARCH  etkisi GARCH(1,2) ile 

giderilmiştir.” 

Anahtar kelimeler: Dolar Kuru Getiri Endeksi , volatilite , risk , ARCH-GARCH 

 

                   

ABSTRACT 

“Volatility can be described as; the variation in the price of a specific product over a period of time 

at the financial market. Volatility in financial markets measures the risks of investments and it 

increase with the increment of uncertainty. At many issues, uncertainty can be considered as the 

highest risk factor. The unsteady price changes in consequence of fluctuation in US Dollar exchange 

rate due to uncertainty puts national goods and country economy on the line. These risks always 

should be minimized or eliminated if possible. So, by using E-Views application which can analyze 

data with variable time series, and by using Turkey’s Dollar index we patterned ARCH-GARCH 

models. The effect of ARCH was eliminated from the result by GARCH (1,2).” 

Keywords: Dollar rate return index, volatility , risks , ARCH-GARCH 
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1.GİRİŞ 

 

Volatilite risk yönetiminde temel bir kavramdır. Bilindiği üzere, finansal bir varlığın riski 

getirilerindeki değişkenlikten kaynaklanmaktadır. Diğer bir deyişle, finansal piyasalardaki risk 

kavramı, gerçekleşen getirinin beklenen değerden sapma olasılığını ifade eder. Dolar kurunun 

fiyatlarının volatilitesinin önemli olması Dolar’ın tarihçesine dayanır. 1785 yılındaki ABD 

Kongresi Doları ABD'nin para birimi olarak kabul eder. Federal hükümet ülke genelinde ilk kâğıt 

parayı 1861 yılında dolaşıma çıkarır. 1970’lerin başına gelindiğinde ayarlanabilir sabit döviz kuru 

olarak tanımlanan ve doları rezerv para konumuna getirmiş olan Bretton Woods sistemi çökmüştür. 

Bu tarihten sonra ülkeler başka döviz kuru sistemleri denemişlerdir. Dünyada en yaygın 

kullanılan döviz olan dolar 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar ABD doları 

olduğu tahmin edilmektedir.(wikipedia) Döviz kurları üzerinde birçok risk faktörü vardır. 

Sistematik ve sistematik olmayan risk olarak kategorize edilen bu risk türlerinde, tamamen 

müdahale edilemeyen sistematik risk grubu, piyasa katılımcılarınca alınan hedging pozisyonlar ile 

azaltılabilmektedir. Firma içi döviz kuru riskinden korunma yöntemleri; çakıştırma (matching), 

eşleştirme (offsetting), alacak ve borçların netleştirilmesi (netting), nakit akışlarının zamanlaması 

mailto:b130318011@sakarya.edu.tr
mailto:busra.aydin17@ogr.sakarya.edu.tr
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(leading ve lagging), döviz sepetleri (currency baskets) ve ulusal para ile faturalandırma, para 

piyasaları yoluyla korunma yöntemleri (money market hedge) olmak üzere yedi ana başlık altında 

toplanmaktadır.(sağlam,başar(2016)) 

Finansal piyasalardaki hızlı değişimlerin sonucunda, döviz kurlarında, hisse senedi piyasasındaki 

oynaklıklarda gözlemlenen artışlar, son zamanlarda volatilitenin modellenmesi üzerine yapılan 

çalışmaların artmasında ve günümüzde daha sık tercih edilmesine sebep olmuştur bununla birlikte 

oynaklığın tahmini üzerine yeni tekniklerin geliştirilmesine önayak olmuştur. 

Dolar kuru getiri oynaklığının öngörüsünü açıklayan model elde edilmeye çalışarak bunun 

sonucunda dolar kuru fiyatının oynaklığının hangi dönemlerde arttığına ve bu artışların nedenlerini 

çalışmamızda elde edeceğiz. Türkiye örnekli olan modelimizde 03.01.2005-12.04.2017 yılları 

arasındaki günlük USD değerleri T.C. Merkez Bankası’nın elektronik veri dağıtım sisteminden elde 

ettikten sonra zaman serilerinde önemli olan durağanlığı test ederiz. Durağanlık, zaman serisinin 

belirli bir zaman içerisinde belirli bir değere yaklaşması, sabit bir varyansa ve sabit bir ortalamaya 

sahip olması demektir. Serinin durağan olmasını isteriz eğer seri durağan değil ise seri uygun bir 

yöntem ile durağanlaştırılmalıdır. Sonrasında ARIMA ortalama denklemin istatistiki uygun değeri 

hesaplayıp, ARCH-GARCH test modellerimizde bunu uygulayacağız. Çalışmanın 2. Bölümü bu 

konuyla ilgili yapılan çalışmaları içeren literatür araştırmasını, 3. Bölümü istatistiki modeli, 4. 

Bölümü yapılan analizin uygulanması ve 5. Bölüm sonuç bölümünü kapsamaktadır. 

 

 

  

   

2.LİTERATÜR 

 

Literatürde hisse senedi piyasası oynaklığının davranışı Engle’nin (1982) öncülüğünde ve daha 

sonra Bollerslev (1986), Nelson (1991) ve diğer yazarlarla birlikte daha ileriye götürülerek, ARCH-

GARCH çatısı kullanımıyla geniş bir şekilde incelenmiştir. 

Güloğlu ve Akman (2007), 2001-2007 tarihleri arasındaki haftalık nominal döviz kurlarını 

kullandıkları çalışmalarında, ARCH, GARCH ve SWARCH yöntemlerini kullanarak döviz kuru 

oynaklığını modellemişlerdir.                                                                                                                                                                                                      

Köse vd. (2008), 1995-2008 dönemini kapsayan aylık verileri kullanarak, reel döviz kurları ve 

ihracat değişkenleri üzerine eş bütünleşme analizi uygulamışlardır.  

Vergil (2002) çalışmasında, Türkiye’nin ABD ve Almanya, Fransa, İtalya ile olan ihracat akımları 

ve reel döviz kurundaki oynaklıkların bu ihracat akımlarına olan etkisini, 1990- 2000 dönemini 

kapsayan aylık verilerle incelemiştir. 

Doğanlar (2002), döviz kuru oynaklıklarının ihracat üzerine etkisini, 1980-1996 yılları arasında 

üçer aylık veriler ile Türkiye, Güney Kore, Malezya, Endonezya ve Pakistan’ı incelemiş, bu 

ülkelerde döviz kuru oynaklıklarının reel ihracatı azalttığı sonucuna ulaşmıştır. 

Yıldırım ve Kılıç (2014), Türkiye’deki döviz kuru oynaklığının Euro Bölgesi ile olan ihracata 

etkilerini araştırmak amacıyla 2000-2012 yılları arası çeyrek dönem verilerini panel veri analizi 

yöntemiyle test etmişleridir.  

Türkyılmaz vd. (2007), 1999-2007 yıllarında nominal döviz kurunun volatilitesi ve dış ticaret 

arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmıştır.  

Acaravcı ve Öztürk (2006), 1989-2002 dönemleri aylık verilerini kullanarak döviz kuru 

değişkenliğinin Türkiye ihracatı üzerindeki etkisini eş bütünleşme testi ile analiz etmişlerdir. 

 Onaran (2010), döviz kuru oynaklığının tahmininde yapay sinir ağ yöntemini kullandığı 

çalışmasında, dolar döviz kurunu değişken olarak seçmiştir. Kurulan modelin oynaklığı tahmin 

etmede %98 başarılı olduğu sonucu elde edilmiştir. 
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 Choudhry ve Hassan (2015), çalışmalarında, Güney Afrika, Çin, Brezilya ve İngiltere arasındaki 

dış ticaret ilişkilerinde döviz kuru oynaklığının ve küresel ekonomik krizin etkisinin olup 

olmadığını incelemişlerdir. 

 

 

Hoque ve Kalev (2015) , yeni bir oynaklık ölçüsü tanıtmayı amaçladıkları çalışmalarında, AUD, 

CAD, CHF, EUR, GBP, JBY toplam 6 majör dövizi, 2009-2010 yılları arasındaki günlük verileri 

dikkate alarak analiz etmişlerdir. 

 Kumar (2015), Euro döviz kurunun spot piyasadaki oynaklığının, future piyasadaki fiyatına olan 

etkisini incelemiştir. 

 Popovici (2015), 2007-2015 yılları arasında döviz kuru ve tahvil piyasası oynaklığını modellemek 

amacıyla, Euro değişkenini ARCH grubu modeller ile modellemiştir.  

Murari (2015), 2000-2013 döneminde, Hindistan Rubi’ sinin Amerikan Doları, Sterlin, Euro ve Yen 

karşısındaki volatilitesini modellemek amacıyla GARCH yöntemini kullanmıştır.  

West ve Cho (1995) , 1973-1989 yılları arasında dolar kuru oynaklığının öngörüsünde GARCH 

modelinin kısa dönemde daha iyi sonuç verdiğini ancak uzun dönemli öngörülerde aynı performansı 

gösteremediği sonucuna ulaşmışlardır.(sağlam,başar (2016)) 

 

 

3.İSTATİSTİKİ MODEL 

ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) Modeli 

 Engle (1982) tarafından öne sürülen ARCH modelleri, faiz oranlarının vade yapısını ölçme, 

opsiyonları fiyatlandırma, varlık fiyatlaması ve risk primini modelleme gibi alanlarda geniş yer 

bulmuş; bunun yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin borç portföylerini oluşturmada, döviz kuru 

belirsizliğinin incelenmesinde, enflasyonun yarattığı belirsizliğin ölçülmesinde, merkez bankası 

müdahalelerinin etkilerinin araştırılmasında da kullanılmaktadır. Geleneksel zaman serisi 

modellerine bir alternatif olarak sunulan ARCH(p) modeli, geleneksel zaman serisi yöntemlerindeki 

sabit varyans varsayımı yerine varyansın, gecikmeli öngörü hata terimlerinin karelerinin bir 

fonksiyonu olarak değişmesini mümkün kılmıştır. ARCH(p) modeli, ARMA ya da en küçük kareler 

yöntemlerine ait tahmin hatalarının karelerini kullanarak,  

                                               
şeklinde genelleştirilebilir (Gökçe, 2001). 

  

ARCH(p) modelinin parametrelerinin tahmin edilmesinde, en küçük kareler yöntemi ve en çok 

olabilirlik yöntemi kullanılmaktadır. Hata teriminin normal dağıldığı varsayımı altında, 213 

örneklem büyüklüğü arttığında, en küçük kareler yöntemi ile en çok olabilirlik yönteminin tahmin 

edicileri birbirine yakınsamaktadır. ARCH modeli zaman serisi verilerinde karşılaşılan değişen 

varyans ve bağımlılığı modellenmesine karşın, önemli zayıflıklara da sahiptir. Söz konusu 

zayıflıkları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 1. Model, volatilite üzerinde pozitif ve negatif şokların aynı etkiye sahip olduklarını ve volatilitenin 

önceki şokların karelerine bağlı olduğunu kabul eder. Pratikte, bir finansal varlığın pozitif ve negatif 

şoklara farklı cevaplar verdiği bilinmektedir. 

 2. ARCH modeli, bir finansal zaman serisinin kaynağını anlamak için yeni bir anlayış sunmaz. 

Yalnızca koşullu varyansın davranışını açıklamak için mekanik bir yol sağlar. Böyle bir davranışı 

neyin ortaya çıkardığını göstermez. 

 3. ARCH modelleri büyük izole şoklara yavaş tepki vermesinden dolayı oynaklığı geç tahmin 

etmektedir (Tsay, 2002). 
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GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) Modeli  

Bollerslev (1986) ARCH modelinin eksiklerini gidermek amacıyla bu modeli genişleterek, hem 

daha fazla geçmiş bilgiye dayanan hem de daha esnek bir gecikme yapısına sahip olan GARCH 

modelini önermiştir. GARCH(p,q) modeli, GARCH(p,q) Modeli aşağıdaki gibi  yazılabilir: 

                                               

şeklinde formüle edilebilir. GARCH(p,q) modeli, ω olarak gösterilen sabit terimde, ile ifade 

edilen ARCH parçası olarak adlandırılan bölümden,  ile sembolize edilen geçmiş dönem 

volatilite tahminlerinden, yani gecikmeli koşullu varyans değerlerinden oluşur. GARCH(p,q) 

modeli aşağıdaki koşulları sağlamalıdır. 

                                                        
 

 

 

 

 

Varyansın pozitif olması beklendiğinden, ω,𝛼,𝛽 parametrelerinin de her zaman pozitif olması 

gereklidir. Süreç, q=0 olduğunda ARCH(p) sürecine indirgenir. Eğer p = q = 0 alınırsa süreç , 휀 saf 

hata terimine eşit olacaktır. ARCH(p) modelinde varyans, gecikmeli öngörü hata terimlerinin 

karelerinin bir fonksiyonu olarak ifade edilirken, GARCH(p,q) sürecinde ARCH(p) farklı olarak 

geçmiş koşullu varyans değerleri de denkleme girer. 

 

 

 

4.UYGULAMA 

 

Bu çalışmada, dolar kuru serisindeki oynaklık 2005 yılı ocak ayı ile 2017 yılı nisan ayı arası dönem 

için veriler kullanılarak ARCH-GARCH tekniğiyle modellenmeye çalışılmıştır. Analizin başlangıç 

dönemi olarak 2005 yılı ocak ayının tercih edilmesinin nedeni ise bu tarihin Türkiye ekonomisinde 

tl parasından 6 sıfırın atılması ve günümüz fiyatlandırmasına uygun olması. Kullanılan veri seti 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın veri tabanından derlenmiş ve ekonometrik analizler 

EViews 8 programı kullanılarak yapılmıştır. 
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Tablo1: 03-01-2005 / 12-04-2017 dönemi Dolar kuru getiri endeksi  
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Kriz dönemlerinde volatilitenin arttığı gözlenmektedir. Getirilerdeki yüksek miktarlı değişimi yine 

yüksek miktarlı değişimler, küçük miktarlı değişimleri de yine aynı şekilde küçük miktarlı 

değişimler takip etmektedir. Genel olarak, Dolar endeksinde 20 ve altındaki değerler düşük kabul 

edilir ve yatırımcı bu durumda rahat hareket ederken; 30 ve üstü değerler yüksek kabul edilir ve 

yatırımcılar bu durumda karar verirken daha dikkatli davranır. (altundaş,çolak (2015)) Dolar Kuru 

Getiri Endeksi değerlerinin durağanlığı konusunda daha kesin bir karar verebilmek için ADF 

bakıyoruz. 

 

 

 

 

Tablo2: Augmented Dickey-Fuller Birim KöK Testi 

 

 

 
H0: birim kök var; seri durağan değil  

H1: birim kök yok; seri durağan 

 Tablo2 için USD değişkeni zaman serileri durağandır. Seri için H0 hipotezi reddedilir. 

 

ADF test istatistiği -10.00677, %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerindeki MacKinnon kritik 

değerlerinden büyük olduğu için sıfır hipotezi reddedilir, yani getiri serisinin durağan olduğu kabul 

edilir. 

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -54.63170  0.0001

Test critical values: 1% level -3.432276

5% level -2.862276

10% level -2.567206

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

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GETIRI(-1) -0.982647 0.017987 -54.63170 0.0000

C 0.021185 0.041549 0.509877 0.6102



 
                                                                                                                                                                                                           

227 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

Logaritması alınmış mevcut veri setinin kendi seviyesinde durağan olduğuna karar verildikten 

sonra, Dolar Kuru Endeksi’nin getiri serisinde  ARCH etkisinin bulunup bulunmadığını test etmek 

için ARCH-LM (ARCH-Lagrange Multiple) testine geçilmiştir. ARCH-LM testinin ilk adımı 

ortalama denkleme karar vermektir. Ortalama denklemin tespiti için 10. seviyeye kadar bütün Box 

Jenkins (Autoregressive Integrated Moving Average-ARIMA) modelleri denenmiş ve en iyi 

açıklama gücüne sahip  ARMA(6) modeli ortalama denklem olarak kabul edilmiştir.    

 

H0: β1=β2=…….=βn=0 boş hipotezinin reddedilmesi ARCH etkisinin varlığını göstermektedir 

(Engle, 82) 

 

-AR(10) a kadar denedikten sonra en küçük Akaike değerli olan AR(6) i alıyoruz. 

-MA(10) a kadar denedikten sonra en küçük Akaike değerli olan MA(6)  i alıyoruz. 

 

Tablo3 :ORTALAMA DENKLEM SONUÇLARI 

AR(1) 4.513238 MA(1) 4.512930 

AR(2) 4.514139 MA(2) 4.513576 

AR(3) 4.511310 MA(3) 4.514187 

AR(4) 4.510609 MA(4) 4.514371 

AR(5) 4.505182 MA(5) 4.511611 

AR(6) 4.501987 MA(6) 4.508238 

AR(7) 4.502559 MA(7) 4.508783 

AR(8) 4.503198 MA(8) 4.509426 

AR(9) 4.502504 MA(9) 4.509866 

AR(10) 4.502987 MA(10) 4.510237 

         AR(6) MA(6)        4.480151 

 

Tablo4: ARMA(6,6) istatistiki sonuçları 

 
 

 

ARMA(6,6) ortalama denklemi ARCH etkinin gözlenmesinden kullanılmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.014244 0.041726 0.341372 0.7328

AR(1) -0.822701 0.004442 -185.2024 0.0000

AR(2) 0.237172 0.004633 51.19467 0.0000

AR(3) 0.359506 0.004447 80.84962 0.0000

AR(4) 0.236341 0.004473 52.84066 0.0000

AR(5) -0.834814 0.004563 -182.9369 0.0000

AR(6) -0.970469 0.004408 -220.1834 0.0000

MA(1) 0.856039 0.003456 247.6957 0.0000

MA(2) -0.218916 0.005867 -37.31194 0.0000

MA(3) -0.363795 0.005542 -65.64317 0.0000

MA(4) -0.233861 0.005440 -42.98909 0.0000

MA(5) 0.838181 0.005922 141.5426 0.0000

MA(6) 0.991194 0.003358 295.2067 0.0000

R-squared 0.033598     Mean dependent var 0.018439

Adjusted R-squared 0.029825     S.D. dependent var 2.302915

S.E. of regression 2.268313     Akaike info criterion 4.480152

Sum squared resid 15816.48     Schwarz criterion 4.505566

Log likelihood -6902.115     Hannan-Quinn criter. 4.489280

F-statistic 8.905816     Durbin-Watson stat 2.013312

Prob(F-statistic) 0.000000
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Tablo5: Heteroskedasticity testi:ARCH etkisi 

 
 

Görüldüğü üzere model de bir ARCH etkisi bulunmaktadır. Bunu Ki-Kare ( Prob.Chi-Square(1)) 

istatistik değerinin 0,05 değerinden küçük olması ve bunun bir ARCH etkisine sahip olduğunu yani 

değişen varyansın bulunduğunu söyler. Biz model açısından kalıntıların sabit olmasını istiyoruz 

ARCH etkisinin varlığı kabul edildikten sonra uygun ARCH tipi model seçimine geçilmiştir. Seride 

ARCH değişen varyans etkisini kaldırıp sabit yapılacağı düşünülen ve sınanan modeller arasında 

en uygun modelin GARCH(1,2) modeli olduğu anlaşılmış olup sonuçlar aşağıdaki gibi olur. 

 

 

 

Tablo6: ARCH-LM testi ARCH-GARCH modeli istatistiki sonuçlar 

 

ARCH(

5) 

ARCH(

4) 

ARCH(

3) 

ARCH(

2) 

ARCH(

1) 

GARCH(

1,1) 

GARCH

(1,2) 

GARCH

(1,3) 

GARCH

(1,4) 

GARC

H(1,5) 

 

C    0.260813 0.291767 0.420370 0.593448 1.495051 0.029774  0.013154 0.012034 0.011051 0.009138 

 

Resid(-1) 0.160042 0.213929 0.332034 0.530836 1.314771 0.151224 0.148078 0.140523 0.136556 0.112710 G 

A 

R 

C 

H     

Resid(-2) 0.154559 0.305869 0.435473 0.910974  0.844129 0.295791 0.291337 0.479594 0.607869 

Resid(-3) 0.378615 0.290005 0.553877    0.557955 0.726008 0.547838 0.822654 

Resid(-4) 0.213272 0.423999      -0.154382 -0.360070 -

0.714902 

Resid(-5) 0.279760        0.199122 -

0.131654 

          0.305504 

   AİC 3.64166

7 

3.68747

7 

3.79722

7 

3.89668

7 

4.12013

7 

3.54205

2 

3.51807

4 

3.52343

8 

3.51237

3 

3.51758

7 

 

 

 

ARCH etkisinin giderilmesi için oluşturulan GARCH (1,2) modelini kullanarak modelde ARCH 

etkisinin kalmadığını söylemek mümkündür. Diğer bir ifadeyle GARCH(1,2) modeli serideki tüm 

ARCH etkisini gidermektedir. 

 

 

 

Tablo7: GARCH(1,2) modeli ARCH etkisinin giderildiği sonuç 

 
Buradan da görüldüğü gibi Ki-Kare istatistik değeri 0.8713>0.05  büyük olduğu için ARCH etkisi  

artık yoktur. 

Özetlemek gerekirse birim köksüz  ARMA(6,6) ortalama denklem modeliyle ARCH-LM testi 

yapıldığından görülen ARCH etkisini gidermek adına GARCH(1,2) modeli kullanılarak tekrar 

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 125.9117     Prob. F(1,3084) 0.0000

Obs*R-squared 121.0511     Prob. Chi-Square(1) 0.0000

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 0.026216     Prob. F(1,3084) 0.8714

Obs*R-squared 0.026233     Prob. Chi-Square(1) 0.8713
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yapılmış ve ARCH etkisinden kurtulup Dolar Kuru Getiri Endeksinin volatilitesinin iyi olduğu 

kararına varılmıştır. 

 

5.SONUÇ 

 

Bu çalışmada, Dolar Kuru Getiri verilerine ait zaman serisi kullanılmıştır. Bu seri, doğrusal zaman 

serileri bakımından modellenerek, hatalarda ARCH etkisinin olup olmadığı, yani hata terimlerinin 

varyansının sabit olup olmadığı araştırılmıştır.Klasik koşullu değişken varyans yöntemleri olarak 

da bilinen ARCH ve GARCH metodları kullanılarak Dolar Kuru’nda oynaklık modellenmeye 

çalışılmıştır. Özellikle günlük finansal verileri modellemede göstermiş oldukları başarıları ve aynı 

zamanda değişken varyanslılığı göz önünde bulundurmaları nedeniyle araştırmada ARCH ve 

GARCH yöntemleri tercih edilmiştir.En uygun ARIMA modelleri belirlenmiştir. Belirlenen bu 

modellerin hata terimleri üzerinde ARCH etkisinin olup olmadığı ARCH-LM testi yardımıyla 

araştırılmıştır. ARCH etkisine sahip seriler için ARCH-GARCH modelleme teknikleri ile yeni 

modeller elde edilmiştir. 

Kur oynaklığı, döviz kurunda beklenmedik ani hareketler sonucu oluşan risk biçiminde tanımlanan 

ve yarattığı belirsizlik nedeniyle geleceğe ilişkin kararlar üzerinde yanıltıcı etkileri olan bir olgudur. 

Kur politikasının ekonomide yaratacağı tahribat veya getireceği kazanımlar aynı zamanda 

uygulanan kur sistemine göre de değişim gösterebilmektedir. Bu çalışmada, döviz kuru oynaklığını 

modellemeye çalışan Diebold ve Nerlove(1989), Akıncı vd.(2005), Güloğ- lu ve Akman(2007), 

Horwath ve Fiser(2009), Taşçı vd.(2009) şeklinde birkaçına örnek verebileceğimiz çalışmalarda 

kullanıldığı gibi ARCH ve GARCH teknikleri ile ekonometrik analiz yapılmıştır. Farklı kur 

sistemlerinin sonuçlar üzerinde değişime yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak, 

Türkiye ekonomisinde serbest dalgalı kur sistemi uygulamasına geçilen 2001 yılı mart ayından 

sonra 2005 yılından 2017 yılı nisan ayına kadarki süreçte gerçekleşen TL/dolar döviz kuru endeks 

değerleri baz alınarak tahmini analizler yapılmıştır.Ve tahmin edilen GARCH(1,2) modelinin 

volatilitesi iyi çıkmıştır. 
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Türkiye’de Enerji Tüketimi, Çevre Kirliliği, Kentleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 

ARDL, Sınır Testi Yaklaşımı 

 

Uğur Korkut PATA72, Asiye TÜTÜNCÜ73 

 

Enerji ve çevre kirliliği sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma için önemli bir yere sahiptir. 

Kentleşme ile birlikte günümüzde enerji ve çevre kirliliğinin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri 

farklılaşmaktadır. Bu çalışmada, enerji tüketimi, karbondioksit salınımı, kentleşme ve ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkilerin, gecikmesi dağıtılmış otoregresif model (ARDL), sınır testi ve hata 

düzeltme modeli (ECM) ile 1969-2013 döneminde Türkiye ekonomisi için çok değişkenli modeller 

kurularak tahmini amaçlanmaktadır. Sınır testi ile dört değişken arasında eş-bütünleşme ilişkisi 

tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen testlerin sonuçlarına göre hem kısa hem de uzun dönemde 

karbondioksit salınımı ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Enerji tüketimi kısa 

dönemde ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemesine rağmen, uzun dönemde olumlu yönde 

desteklemektedir. Kentleşmenin ise kısa dönemde ekonomik büyüme üzerinde herhangi bir etkisi 

bulunmazken, uzun dönemde ekonomik büyümeyi arttırmaktadır. Ayrıca, enerji tüketimi hem kısa 

hem de uzun dönemde karbondioksit salınımını arttırmakta, gayrisafi yurtiçi hasıla azaltmakta ve 

kentleşme ise kısa dönemde çevre kirliğini azaltmakta, uzun dönemde arttırmaktadır. Bulgular 

sonucunda Türkiye’nin artan enerji tüketimi ve kentleşme ile birlikte büyümesini sağladığı, ayrıca 

bu iki sosyoekonomik faktördeki artışın çevre kirliliğine sebebiyet verdiği belirlenmiştir. 

Karbondioksit salınımı ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyen bir olgu olduğundan dolayı Türkiye 

ekonomisi için gerekli sosyoekonomik politikalar yardımıyla çevre kirliliğinin ekonomik büyüme 

desteklenerek azaltılması gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme, Çevre Kirliliği, Kentleşme, Eş-

bütünleşme analizi. 

 

1. Giriş 

Günümüzde çevre kirliliği ekonomik büyüme ve kalkınmanın önündeki en büyük engellerden 

biridir. Ekonomik büyüme ve çevre kirliliği arasındaki ilişki çevresel Kuznets eğrisi (ÇKE) ile 

belirlenmektedir. ÇKE, düşük gelirli ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasıla artışlarının ilk etapta çevre 

kirliliğine sebebiyet verdiğini, belirli bir gelir seviyesinden sonra çevre kirliliğinin azaldığını 

belirtmektedir. Ülkelerin ekonomik olarak gelişim göstermesi ile birlikte artan enerji tüketimi ve 

kentleşme, çevre kirliliğini beraberinde getirmektedir. Karbondioksit salınımı küresel ısınma ve 

iklim değişikliğine sebebiyet vererek sürdürülebilir büyüme ve kalkınma üzerinde önemli bir engel 

oluşturmaktadır. Türkiye’de 1980 yılında 11331 kiloton olan sıvı yakıtlardan kaynaklı 

karbondioksit salınımı gerçekleşmiş, bu miktar 1980’de 24213, 2000’de 87215 ve 2013’te 125708 

kilotona yükselmiştir (WDI,2016). 

Gelişmekte olan ülkelerde kullanılan enerji kaynakları karbondioksit salınımına sebebiyet 

vermektedir. Karbondioksit salınımı çevre kirliliğinin en önemli göstergesidir. Bu salınıma başlıca 

petrol, kömür gibi fosil yakıt olarak nitelendirilen enerji kaynakları neden olmaktadır. Enerji 

tüketimi çevreyi kirletmekle birlikte biyofiziksel görüşe göre ekonomik büyüme için vazgeçilmez 

bir üretim faktörü olarak yer almaktadır. Neoklasik iktisatçılara göre enerjinin, üretim faktörleri ile 

rahat bir şekilde ikamesi gerçekleştirilebilirken, ekolojik iktisatçılara göre üretim süreci minimum 

miktarda enerji gerektirdiğinden dolayı enerjinin diğer üretim faktörleri ile ikame edilmesi oldukça 

zordur (Stern, 1997: 199). 
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Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler dört temel hipotez ile test edilmekte ve bu 

hipotezlere göre ekonomi politikaları uygulanmaktadır. 1-) Büyüme hipotezi: Enerji tüketiminden 

ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu ve enerji koruyucu (tasarruf 

edici) politikaların ekonomik büyüme için zararlı olduğunu belirtmektedir. 2-) Koruma hipotezi: 

Ekonomik büyümeden enerji tüketimine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu ve enerji 

tasarruf edici politikaların ülke ekonomisi için faydalı olduğunu belirtmektedir. 3-)Geri besleme 

hipotezi: Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu 

ve enerji tasarruf edici politikaların ekonomik büyüme için zararlı olduğunu ifade etmektedir. 4-) 

Yansızlık hipotezi: Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik 

ilişkisinin olmadığını belirtmektedir. Türkiye’de 1980 yılında kişi başına düşen enerji tüketimi 387 

kilogram eşdeğer petrolken, 1980’de 716, 2000’de 1201 ve 2015’te 1528 kilogram eşdeğer petrole 

yükselmiştir (WDI, 2016). 1980 yılından günümüze kadar hem karbondioksit salınımı hem de kişi 

başına düşen enerji tüketimi önemli ölçüde artmıştır. 

Daha iyi yaşam koşulları ve iş imkanları ile birlikte artan kentsel nüfus da karbondioksit salınımına 

sebebiyet verebilmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için kentleşme ekonomik, sosyal ve 

toplumsal bir gerekliliktir. Kentleşme, işgücünün tarımsal üretimden kentsel üretime geçmesini 

sağlamakta ve böylece ülkelerde ekonomik dönüşüm gerçekleşmektedir (He ve diğerleri, 2016: 39; 

Henderson, 2003: 47). Kentleşme daha iyi iş olanakları, daha fazla zenginlik, bilim ve eğitim 

imkanları sağlayarak ekonomik büyümeyi destekleyen bir olgu olabildiği gibi, artan suç, fakirlik, 

yozlaşma ve karbondioksit salınımı sebebiyle de ekonomik büyümenin önünde bir engel 

olabilmektedir. Orta gelir düzeyinde olan herhangi bir ülkenin kentleşme ve sanayileşme olmadan, 

yüksek gelir düzeyine sahip bir ülkenin ise büyük gelişmiş şehirlere sahip olmadan ekonomik 

büyümesini sağlaması mümkün değildir. (World Bank, 2009: 24).  

Türkiye’de kentlerde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı 1960’da %31, 1980’de %44, 2000’de 

%65 ve 2015 yılında %74’e yükselmiştir (WDI, 2016). 1960 yılında sadece 8 milyon kişi kentlerde 

yaşarken, 2000 yılında bu sayı 41 milyona, 2015 yılında ise 58 milyona yükselmiştir. Türkiye’deki 

bu hızlı kentleşme ile birlikte ekonomik büyüme de artmış ve kentleşme büyüme üzerindeki en 

önemli ekonomik etkenlerden biri haline gelmiştir (Habitat III, 2014: 37). 

Özellikle 2000’li yıllardan itibaren enerji, karbondioksit salınımı ve kentleşmenin ekonomik 

büyüme üzerindeki etkileri önem kazanmıştır. Dört bölümden oluşan bu çalışmada ikinci bölümde 

kentleşme, enerji tüketimi, karbondioksit salınımı ve ekonomik büyüme ilişkisini dört değişkeni de 

analize dahil ederek araştıran çalışmalardan oluşan literatür incelemesi sunulmuş, üçüncü bölümde 

veri seti ve ampirik yöntemler ile bulgular sunulmuş, son olarak dördüncü bölümünde sonuç ve 

önerilere değinilmiştir. 

 

2. Literatür İncelemesi 

Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisi ilk kez Kraft ve Kraft (1978) tarafından incelenmiştir. 

Sanayileşen toplumlar ile birlikte artan çevre kirliliğinin ekonomik ve sosyal boyutları da ülke 

ekonomileri için büyüme ve kalkınma politikalarının oluşturulmasında önemli bir yer edinmiştir. 

Kentleşme, ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve çevre kirliliği ilişkisi 2000’li yıllardan itibaren 

çok değişkenli modeller ile ampirik çalışmalara konu olmuştur. 

Iwata ve diğerleri (2010) Fransa için 1960-2003 döneminde ARDL, sınır testi ve vektör hata 

düzeltme modeli ile gerçekleştirdikleri çalışmanın sonucunda, kısa dönemde enerji tüketiminin 

karbondioksit salınımını arttırdığını, hem kısa hem de uzun dönemde nükleer enerjinin 

karbondioksit salınımını azalttığını ve kentleşmenin karbondioksit salınımı üzerinde herhangi bir 

etkisinin olmadığını belirlemişlerdir. Hossain (2011) yeni sanayileşen ülkeler için (Brezilya, Çin, 

Hindistan, Malezya, Meksika, Filipinler, Güney Afrika, Tayland ve Türkiye) Johansen Fisher panel 

eş-bütünleşme testi ve hata düzeltme modeli (ECM) ile gerçekleştirdiği çalışmada, kısa dönemde 

ekonomik büyüme ve ticari açıklıktan karbondioksit salınımına tek yönlü bir nedensellik ilişkisi 

olduğunu belirlemiştir. Ayrıca ticari açıklıktan ekonomik büyüme ve kentleşmeye, kentleşmeden 
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ekonomik büyümeye ve ekonomik büyümeden enerji tüketimine doğru tek yönlü bir nedensellik 

ilişkisi olduğunu tespit etmiştir. Sharma (2011) seçilmiş 69 ülke için 1985-2005 döneminde 

genelleştirilmiş momentler yöntemi (GMM) ile gerçekleştirdiği çalışma sonucunda, kişi başına 

düşen gayrisafi yurtiçi hasıla ve enerji tüketiminin karbondioksit salınımını arttırdığını, ticari 

açıklık, kişi başına düşen elektrik tüketimi ve kentleşmenin ise karbondioksit salınımını azalttığını 

tespit etmiştir. Hossain (2012) Japonya için 1960-2009 döneminde ARDL, sınır testi ve vektör hata 

düzeltme modeli ile gerçekleştirdiği çalışma sonucunda, kısa ve uzun dönemde enerji tüketiminin 

karbondioksit salınımını arttırdığını, finansal gelişmenin ise azalttığını, kentleşmenin karbondioksit 

salınımı üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını tespit etmiştir. Omri (2013) 14 MENA ülkesi 

için 1990-2011 döneminde GMM yöntemi ile gerçekleştirdiği çalışma sonucunda, enerji tüketimi 

ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü, enerji tüketiminden karbondioksit salınımına doğru tek 

yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğunu ve kentleşmenin karbondioksit salınımını arttırdığını 

belirlemiştir. 

Shahbaz ve diğerleri (2014) Birleşik Arap Emirlikleri için 1975q1-2011q4 döneminde ARDL, sınır 

testi ve vektör hata düzeltme modeli ile gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda, elektrik tüketiminin 

karbondioksit salınımını azalttığını, kentleşmenin ise karbondioksit salınımını arttırdığını ve son 

olarak gayrisafi yurtiçi hasıla arttıkça ilk önce çevre kirliliğinin oluştuğu, sonraki aşamada ise bu 

kirliliğin azaldığını belirlemişlerdir. Fahrani ve Ozturk (2015) Tunus için 1971-2012 döneminde 

ARDL, sınır testi ve vektör hata düzeltme modeli (VECM) ile gerçekleştirdikleri çalışmada, kısa 

dönemde enerji tüketimi, kentleşme ve gayrisafi yurtiçi hasıla artışının çevre kirliliğine sebebiyet 

verdiğini, uzun dönemde de enerji tüketimi, dışa açıklık, kentleşme ve finansal gelişme 

değişkenlerinin karbondioksit salınımını arttırdığını belirlemişlerdir. Kasman ve Duman (2015) 

Avrupa birliğine yeni üye olan ve aday ülkeler için 1992-2010 döneminde Perdoni, Kao, 

Westerlund eş-bütünleşme, FM-OLS ve hata düzeltme modeli ile gerçekleştirdiği çalışmada, kısa 

dönemde enerji tüketimi, ticari açıklık ve kentleşmeden karbondioksit salınımına doğru tek yönlü, 

gayrisafi yurtiçi hasıladan enerji tüketimine ve enerji tüketimi, gayrisafi yurtiçi hasıla ve 

kentleşmeden ticari açıklığa doğru tek yönlü bir nedenselliğin olduğunu belirlemişlerdir. Ali ve 

diğerleri (2016) Nijerya için 1971-2011 döneminde ARDL, sınır testi ve vektör hata düzeltme 

modeli ile gerçekleştirdikleri çalışmada, kentleşmenin karbondioksit salınımı üzerinde herhangi bir 

etkisinin olmadığını, ekonomik büyümenin ve enerji tüketiminin karbondioksit salınımını 

arttırdığını ve ticari açıklığın bu salınımı azalttığını tespit etmişlerdir. Kentleşmenin karbondioksit 

salınımını etkilememesinin nedenini gelir düzeyinin düşük olması sebebiyle enerji tüketiminin fazla 

olmaması ile açıklamışlardır. Asumadu-Sarkodie ve Owusu (2017) Senegal için 1980-2011 

döneminde doğrusal olmayan kısmi en küçük kareler yöntemi ile gerçekleştirdikleri çalışmada, 

elektrik tüketimi, finansal gelişme ve sanayileşmenin karbondioksit salınımını arttırdığını, 

ekonomik büyüme ve kentleşmenin ise azalttığını belirlemişlerdir. Literatürde gerçekleştirilen 10 

çalışmanın bulguları tablo 1’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 1: Enerji tüketimi, Karbondioksit Salınımı, Kentleşme ve Ekonomik Büyüme 

İlişkilerini İnceleyen Çalışmalar 

Yazar(lar) Ülke(ler)/Dönem Yöntem Değişkenler Bulgular 

Iwata ve 

diğerleri(2010) 

Fransa 

1960-2003 

ARDL, sınır 

testi, ECM 

CO2, TO, EC, 

URB, Y 

EC→CO2+, Y→CO2+ 

URB≠CO2, Y
2→CO2- 

Hossain (2011) 
NIC 

1971-2007 

VECM, JF 

eşbütünleşme 

CO2, TO, EC, 

URB, Y 

EC→CO2+, Y→CO2+ 

URB→Y+, URB→CO2- 

Sharma (2011) 
69 ülke 

1985-2005 
GMM 

CO2, TO, EC, 

URB, Y, ELC 

EC→CO2+, Y→CO2+ 

URB→CO2-, 

ELC→CO2- 

Hossain (2012) 
Japonya 

1960-2009 

ARDL, sınır 

testi, ECM 

CO2, TO, EC, 

URB, Y, 

EC→CO2+, URB≠CO2 

CO2→Y+ 
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Omri (2013) 
14 MENA ülkesi 

1990-2011 
GMM 

CO2, TO, EC, 

URB, Y, FD, 

EC→Y+, CO2→Y-, 

Y→CO2+, URB→Y+ 

EC→CO2+, URB→CO2+ 

Shahbaz ve 

diğerleri 

(2014) 

UEA 

1975q1-2011q4 

ARDL, sınır 

testi, VECM 

CO2, TO, EC, 

URB, Y, ELC 

ELC→CO2-, URB→Y+, 

Y→CO2+, Y2→CO2- 

Fahrani ve 

Ozturk (2015) 

Tunus 

1971-2012 

ARDL, sınır 

testi, ECM 

CO2, TO, EC, 

URB, Y, FD, 

Y→CO2+, URB→Y+, 

EC→Y+ 

Kasman ve 

Duman (2015) 

AB ülkeleri 

1992-2010 

Pedroni, Kao 

eşbütünleşme, 

ECM 

CO2, TO, EC, 

URB, Y, 

EC+↔Y+, URB→CO2+ 

URB→Y+ 

Ali ve diğerleri 

(2016) 

Nijerya 

1971-2011 

ARDL, sınır 

testi,  

CO2, TO, EC, 

URB, Y, 

Y→CO2+, EC→CO2+, 

URB≠CO2 

Asumadu-

Sarkodie ve 

Owusu (2017) 

Senegal 

1980-2011 
NIPALS 

CO2, TO, EC, 

URB, Y, FD 

ELC→CO2+,  

Y→CO2- URB→CO2- 

Not: CO2: Karbondioksit salınımı, TO: Ticari açıklık, EC: Enerji tüketimi, URB: Kentleşme, Y: 

Gayrisafi yurtiçi hasıla. ECM: hata düzeltme modeli. NIC: Yeni Sanayileşen Ülkeler. JF: 

Johansen-Fisher. ELC: Elektrik tüketimi. GMM: Genelleştirilmiş momentler yöntemi. FD: 

Finansal gelişme. UEA: Birleşik Arap Emirlikleri. AB: Avrupa Birliği. NIPALS: Doğrusal 

olmayan kısmi en küçük kareler yöntemini ifade etmektedir. 

 

Konu ile ilgili gerçekleştirilen 10 çalışmanın 6’sında enerji tüketiminin karbondioksit salınımını 

arttırdığı, 2’sinde enerji tüketiminin ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği, 1’inde enerji 

tüketimi ile ekonomik büyüme arasında pozitif çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu 

belirlenmiştir. Karbondioksit salınımı açısından bakıldığında çalışmaların 1’inde karbondioksit 

salınımının ekonomik büyümeyi olumlu ve 1’inde ise olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Kentleşmenin ise gerçekleştirilen 2 çalışmada karbondioksit salınımı ile herhangi bir ilişkisinin 

olmadığı, 3 çalışmada karbondioksit salınımını azalttığı ve 2 çalışmada ise arttırdığı belirlenmiştir. 

Son olarak ise kentleşme arttıkça ekonomik büyümenin de arttığı 5 çalışmada kanıtlanmıştır. 

Literatürde gerçekleştirilen çalışmalar ülke ve dönem itibariyle farklı bulgular ortaya koymaktadır. 

İncelenen literatür itibariyle, bu çalışma Türkiye’de enerji tüketimi, karbondioksit salınımı ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri kentleşmeyi de analize dahil ederek çok değişkenli 

modellerle test eden ilk çalışmadır. 

 

3. Veri Seti, Yöntem ve Ampirik Bulgular 

Çalışmada 1969-2013 döneminde kullanılan bütün veriler Dünya Bankası Kalkınma 

Göstergelerinden (WDI) elde edilmiştir. Y: 2010 yılı ile sabit dolar cinsinden gayrisafi yurtiçi 

hasılayı, EC: kişi başına düşen kilogram eşdeğer petrol enerji tüketimini, CO2: sıvı yakıt 

tüketiminden kaynaklanan kiloton karbondioksit salınımını ve URB: Kentleşmenin göstergesi 

olarak kentsel nüfusu ifade etmektedir. Analize dahil edilen bütün değişkenlerin logaritmik 

dönüşümleri gerçekleştirilmiştir. Dört değişken arasındaki nedensellik ilişkileri incelenirken 

Sharma (2011), Hossain (2012) ve Ali ve diğerleri (2016)’nin çok değişkenli lineer modelleri temel 

alınmıştır. 

 

 

3.1. Zivot-Andrews ve Lumsdaine-Papell Birim Kök Testleri 

Zaman serilerinde analize dahil edilen değişkenlerin ilk önce durağan olup olmadığı tespit 

edilmektedir. Geleneksel birim kök testleri yapısal kırılma içeren değişkenlerde yanıltıcı sonuçlar 

verebilmektedir. Zivot ve Andrews (1992) (ZA) düzeyde (Model A), eğimde (Model B) hem 
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düzeyde hem de eğimde (Model C) içsel olarak bir yapısal kırılmaya izin veren bir birim kök testi 

geliştirmişlerdir. Lumsdaine ve Papell (1997) (LP) ZA birim kök testindeki üç modeli de Model 

AA, BB ve CC olarak içsel iki yapısal kırılmaya izin verecek şekilde geliştirilerek bir birim kök 

testi oluşturmuşlardır. Dört değişken için gerçekleştirilen LP ve ZA birim kök testine ait sonuçlar 

tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: ZA ve LP Birim Kök Testlerinin Sonuçları 

m=10 ZA LP 

Değişkenler Model A Model C Model AA Model CC 

EC -3,47(0) 

[2001] 

-4,08(0) 

[1978] 

-4,68(0) 

[1978,2000] 

-5,99(0) 

[1978,2000] 

CO2 -3,91(0) 

[2001] 

-4,07(0) 

[1995] 

-4,24(0) 

[2000,2007] 

-6,30(0) 

[1978,1994] 

Y -4,79(3) 

[1999] 

-4,73(3) 

[2001] 

-5,63(3) 

[1979,1998] 

-5,80(3) 

[1978,1998] 

URB -11,34(2)*** 

[1981] 

-12,67(2)*** 

[1981] 

-13,36(2)*** 

[1981,1990] 

-12,16(2)*** 

[1976,1980] 

∆EC -6,74(0)*** 

[1978] 

-6,90(0)*** 

[1982] 

-7,45(0)*** 

[1977,1981] 

-7,62(0)*** 

[1977,1987] 

∆CO2 -7,33(0)*** 

[1981] 

-7,33(0)*** 

[1981] 

-7,65(0)*** 

[1977,1981] 

-8,17(0)*** 

[1977,1996] 

∆Y -6,80(0)*** 

[1977] 

-6,82(0)*** 

[1981] 

-7,22(0)*** 

[1982,2002] 

-7,30(0)*** 

[1998,2006] 

∆URB ─ ─ ─ ─ 

Not: Optimal gecikme uzunluğu belirlenmiştir. [ ] yapısal kırılma tarihlerini, ( ) Akaike bilgi 

kriteri (AIC) ile belirlenen optimal gecikme uzunluklarını göstermektedir. ***: %1 ve **: %5 

anlamlılık düzeyleri için sırasıyla tablo kritik değerleri; Model A; -5,34, -4,80, - ve Model C;-

5,57, -5,08, Model AA; -6,74, -6,16 ve Model CC; -7,19 -6,75’tir. 

 

 

Tabloda gösterilen birim kök testlerinin sonuçlarına göre URB değişkeni seviyesinde I(0), EC, CO2 

ve Y değişkenleri birinci farkında I(1) durağan olarak belirlenmiştir. Dört değişkenin de maksimum 

bütünleşme derecesi I(1) olduğundan dolayı ARDL, sınır testi yöntemi ile değişkenler arasındaki 

uzun dönemli ilişkiler test edilmiştir. 

 

3.2. ARDL, Sınır Testi 

Pesaran ve Shin (1999) ve Pesaran ve diğerleri (2001) tarafından geliştirilen ARDL, sınır testi 

yaklaşımı gözlem sayısının az olduğu çalışmalarda etkin ve güvenilir sonuçlar verebilmektedir. 

Sadece iki değişken arasındaki eş-bütünleşme ilişkisinin sınanmasını sağlayan Engle-Granger 

(1987) ve değişkenlerin aynı dereceden bütünleşik olması şartını içeren Johansen-Juselius (1990) 

geleneksel eş-bütünleşme testlerindeki kısıtlar ARDL yöntemi için söz konusu değildir. Bu yöntem 

ile birlikte analize dahil edilen değişkenlerin bütünleşme derecesi dikkate alınmadan, I(0) veya I(1) 

bütünleşme derecesine sahip değişkenler ile çok değişkenli modeller kurulabilmektedir. Üç aşama 

ile gerçekleştirilen ARDL, sınır testi yönteminde ilk önce değişkenler arasındaki eş-bütünleşme 

ilişkisini test etmek amacıyla kısıtsız hata düzeltme modeli kurulmakta, sonra ikinci ve üçüncü 

aşamada sırasıyla uzun ve kısa dönem katsayıları tahmin edilmektedir (Narayan ve Smyth, 2006: 

337). 

Modeldeki optimal gecikme uzunlukları farklı olabilen ve değişkenlerin seviye değerlerinin de yer 

aldığı bundan dolayı kısıtsız hata düzeltme modeli olarak adlandırılan ARDL modelinin birinci 

aşaması denklem 1 ve 2’de gösterilmiştir. 
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∆Yt=α1+ψ
1
T+∑ γ

1i
∆Yt-i+ 

u

i=1

∑ μ
1i

∆ECt-i+∑ ρ
1i

∆CO2t-i
 +∑ σ1i∆URBt-i +δ1Yt-1 +

s

i=0

δ2ECt-1

p

i=0

k

i=0

 

+δ3CO2t-1
++δ4URBt-1+ε1t                                                                                                                   (1) 

∆CO2t
=β

1
+∑ φ

1i
∆CO2t-i

+ 

z

i=1

∑ ω1i∆ECt-i+∑ λ1i∆Yt-i +∑ υ1i∆URBt-i +ϑ1CO2t-1
+

x

i=0

ϑ2ECt-1

y

i=0

w

i=0

 

+ϑ3Yt-1++ϑ4URBt-1+u1t                                                                                                                       (2) 
 

Denklemlerde ∆ fark işlemcisini, α1 ve β
1
 sabit terimleri, ψ

1
, γ

1
, μ

1
, ρ

1
, σ1, δ1,2,3,4, 𝜑1, ω1, λ1, υ1, 

ϑ1,2,3,4 katsayıları, u, k, p, s, z, w, y, x gecikme uzunluklarını, T trendi, ε1t ve u1t hata terimlerini 

ifade etmektedir. Eş-bütünleşme ilişkisi beş durum ile test edilebilmektedir (Pesaran ve diğerleri, 

2001: 295-296). Çalışmada kullanılan durum II kısıtlı sabitli ve trendsiz, durum III kısıtsız sabitli 

ve trendsiz, durum IV kısıtsız sabitli ve kısıtlı trendli, durum V ise kısıtsız sabitli ve kısıtsız trendli 

modeli ifade etmektedir. Eş-bütünleşmenin varlığı değişkenlere uygulanan Wald testi sonucunda 

elde edilen F-istatistiğinin tablo kritik değerleri ile karşılaştırılması ile belirlenmektedir. 500-1000 

gözleme sahip çalışmalar için Pesaran ve diğerleri (2001)’nin önerdiği tablo kritik değerleri 

kullanılırken, 30-80 gözleme sahip çalışmalar için kullanılan Narayan (2005) tablo kritik değerleri 

sadece I(0) ve I(1) olan değişkenler için geliştirilmiş olup, analize dahil edilen değişkenlerden 

herhangi birinin I(2) olması durumunda geçerli değildir. ZA ve LP birim kök testleri sonucunda bir 

değişkenin seviyesinde ve üç değişkenin birinci farkında durağan olduğu belirlenmiştir. 

Değişkenler arasında bir eş-bütünleşme ilişkisinin olmadığını ifade eden durum sıfır hipotezi 

denklem 2’de durum II için H0:β
1
=ϑ

1
=ϑ2=ϑ3=ϑ4=0 ve denklem 1’de durum IV için 

H0:ψ
1
=δ

1
=δ2=δ3=δ4=0 olarak kurulmaktadır. Değişkenler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin 

olduğunu belirten alternatif hipotez ise durum II için  Halternatif:β1
≠ϑ

1
≠ϑ2≠ϑ3≠ϑ4≠0 ve durum IV için 

Halternatif:ψ1
≠δ

1
≠δ2≠δ3≠δ4≠0 şeklinde oluşturulmaktadır. Değişkenlere uygulanan Wald testi 

sonucunda hesaplanan F-istatistiği çalışmada gözlem sayısı 45 olduğundan dolayı kullanılan 

Narayan (2005) tablo kritik üst sınır değerlerinden büyük olduğu tespit edildiğinde, sıfır hipotezi 

reddedilip değişkenler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin varlığına karar verilmektedir. Tablo 3’te 

sınır testinin sonuçları gösterilmiştir. 
Tablo 3: Sınır Testi Sonuçları 

k =3 ARDL F istatistiği Alt Sınır I(0) Üst Sınır I(1) 
Anlamlılık 

Düzeyi 

1-) Y= f(EC,CO2,URB) (4,4,0,2) 

IV: 5,74** 
5.15 6.28 %1 

3.82 4.71 %5 

V: 7,00** 
6,05 7,46 %1 

4,45 5,56 %5 

2-) CO2,= f(Y,EC,URB) (1,0,1,1) 

II: 6,38*** 
4,27 5,41 %1 

3,08 4,02 %5 

III: 7,00*** 
4,98 6,42 %1 

3,55 4,73 %5 

3-) EC= f(Y,CO2,URB) (4,0,1,0) II: 3,05 
4,27 5,41 %1 

3,08 4,02 %5 

4-) URB= f(EC,Y,CO2) (3,0,2,4) II: 3,45 
4,27 5,41 %1 

3,08 4,02 %5 

Diagnostik Testler ARCH White/BGP Ramsey LM JB 

Model 1 
1,59 

(0,21) 

0,73 / 0,68 

(0,73)/ (0,77) 
0,11 (0,74) 0,05 (0,82) 0,66 (0,72) 

Model 2 
0.84 

(0.36) 

0.52/ 0.32  

(0.79)/ (0.92) 
1,69 (0,20) 0,01 (0,92) 0,22 (0,90) 

Not: ***: %1, **: %5 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. Tablo kritik değerleri Narayan (2005)’ın çalışmasından 

elde edilmiştir. 
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AIC bilgi kriteri küçük gözleme sahip çalışmalarda, SIC bilgi kriteri ise büyük gözlem sayısına 

sahip çalışmalarda daha iyi sonuçlar vermektedir (Acquah, 2010: 4). Bu nedenle çalışmada optimal 

gecikme uzunluğu belirlenirken AIC bilgi kriterinden faydalanılmıştır. Dört model kurularak 

gerçekleştirilen bu çalışmada, gayrisafi yurtiçi hasıla ve karbondioksit salınımının bağımlı değişken 

olarak yer aldığı model 1 ve 2’de hesaplanan F-istatistiklerinin tablo kritik değerlerinden %5 ve %1 

anlamlılık düzeyinde büyük olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle dört değişken arasında eş-

bütünleşme olduğuna karar verilmiştir. Sınır testi ile eş-bütünleşme ilişkisinin var olduğu tespit 

edildiği taktirde, değişkenler arasında tek veya çift yönlü bir nedensellik ilişkisi söz konusudur. Bu 

ilişkinin belirlenmesi için hata düzeltme modeli kullanılmıştır. Tahmin edilen iki ARDL modeli için 

gerçekleştirilen diagnostik testlerden LM; hata terimlerinde otokolerasyon, JB; normal dağılmama, 

BPG, White ve ARCH; değişen varyans sorunlarının olmadığını göstermektedir. Ramsey-Reset 

testi ile de lineer kurulan modelde spesifikasyon sorunun olmadığı kanıtlanmıştır. 

 

 

3.3. Hata Düzeltme Modeli 

Sargan (1964) tarafından oluşturulan ve Engle ve Granger (1987) tarafından geliştirilen hata 

düzeltme modeli (ECM), değişkenler arasındaki kısa dönemde oluşan sapmaların uzun dönemde ne 

kadarının giderileceğini belirtmektedir. ARDL, sınır testinde ikinci aşamada, eş-bütünleşme 

ilişkisinin tespit edildiği iki model için uzun dönem katsayıları denklem 3 ve 4 ile tahmin 

edilmektedir. 

Yt= α2+ψ
2
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2i
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Denklemlerde α2 ve β
2
 sabit terimleri, ψ

2
, γ

2
, μ

2
, ρ

2
, σ2, 𝜑2, ω2, λ2, υ2 katsayıları, a, b, c, d, e, f, g, 

h gecikme uzunluklarını, ε2t ve u2t hata terimlerini ifade etmektedir. Denklemde tahmin edilen 

katsayılar istatistiksel olarak anlamlı bulunduğunda uzum dönemde bağımsız değişkenlerden 

bağımlı değişkenlere doğru bir nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmektedir. Denklem 3 ve 

4’ten elde edilen ε2t ve u2t hata terimlerinin bir gecikmeli değerleri alınarak hata düzeltme terimleri 

oluşturulmaktadır. 
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Denklem 5 ve 6’da α3 ve β
3
 sabit terimleri, γ

3
, μ

3
, ρ

3
, σ3, 𝜑3, ω3, λ3, υ3, katsayıları, j, k, l, m, n, o, 

r, t gecikme uzunluklarını, ε3t ve u3t hata terimlerini ifade etmektedir.  

Uzun dönem katsayıları ve hata düzeltme modeli ile birlikte tahmin edilen kısa dönem katsayıları 

tablo 4’te gösterilmiştir. Tabloda 1. Model için kısa dönemde karbondioksit salınımı ve enerji 

tüketiminin üç gecikmesi ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Uzun dönemde ise 

karbondioksit salınımı ekonomik büyümeyi yine olumsuz yönde, enerji tüketimi ve kentleşme ise 

ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Elde edilen negatif ve istatistiksel olarak anlamlı 

(-1,74) hata düzeltme katsayısı kısa dönemde meydana gelen dalgalanmaların kısa bir sürede 

giderileceğini belirtmektedir. 2. Model için kısa dönemde enerji tüketiminin karbondioksit 

salınımını arttırdığı, kentleşme ve ekonomik büyümenin ise bu salınımı azalttığı belirlenmiştir. 
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Uzun dönemde ise grafik 1’de de görüldüğü üzere kentleşme ve enerji tüketimi karbondioksit 

salınımını arttırmakta, ekonomik karbondioksit salınımını azaltmaktadır. Elde edilen negatif ve 

istatistiksel olarak anlamlı (-0,21) hata düzeltme terimi katsayısı, kısa dönemde meydana gelen 

dalgalanmaların bir sonraki dönemde %21 oranında giderileceğini göstermektedir. 

 

Tablo 4: Kısa ve Uzun Dönem Katsayıları 

Model                1-) Y= f(EC,CO2,URB)       2-) CO2 = f(Y,EC,URB) 

Değişkenler Katsayı t-istatistiği Katsayı t-istatistiği 

∆Y ─ ─ -0,33* -1,70 

∆Y(-1) 0,88*** 3,99 ─ ─ 

∆Y(-2) 0,65*** 3,70 ─ ─ 

∆Y(-3) 0,54*** 3,58 ─ ─ 

∆CO2 -0,22*** -2,98 ─ ─ 

∆EC 0,97*** 8,73     1,23*** 6,31 

∆EC(-1) -0,58*** -3,37 ─ ─ 

∆EC(-2) -0,36** -2,61 ─ ─ 

∆EC(-3) -0,40*** -3,08 ─ ─ 

∆URB 0,85 1,00    -1,04*** -3,09 

∆URB(-1) -1,74* -1,93 ─ ─ 

Y ─ ─    -1,82*** -2,86 

EC 0,80*** 10,21   1,73* 1,84 

URB 0,18*** 3,39     1,35*** 3,50 

CO2 -0,09** -2,56 ─ ─ 

ECT(-1) -1,74*** -6,38    -0,21*** -5,84 

C 14,03*** 6,38       10,66*** 3,11 

TREND 0,008*** 7,50 ─ ─ 

Not: ***: %1, **: %5 ve *: %10 düzeyinde anlamlı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARDL modeli ile tahmin edilen katsayıların istikrarlı olup olmadığı, ardışık hata terimleri ve hata 

terimleri karelerine Brown ve diğerleri (1975) tarafından geliştirilen Cusum ve Cusum-sq testleri 

uygulanarak test edilmiştir. Grafik 2 ve 3’te %5 güven aralığı içerisinde yer alan Cusum ve Cusum-

sq eğrileri ARDL modelinde tahmin edilen katsayıların istikrarlı olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

 

+
 

 

UR

B 

Grafik 1: Değişkenler Arasındaki Uzun Dönem Nedensellik İlişkileri 
 

Y EC 

CO2 +
 

 

+ 
 

+ 
 



 
                                                                                                                                                                                                           

239 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

Grafik 2: Model 1 için Cusum ve Cusum-sq Testi Sonuçları 
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Grafik 3: Model 2 için Cusum ve Cusum-sq Testi Sonuçları 
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4. Sonuç ve Öneriler 

Enerji tüketimi sanayi devrimi itibariyle ekonomik büyüme için en önemli üretim faktörlerinden 

biri haline gelmiştir. Dünya genelinde artan enerji tüketimi ile birlikte çevre kirliliği de artmaya 

başlamış ve küresel ısınma ile iklim değişikliği gibi sorunlar sürdürülebilir ekonomik büyüme ve 

kalkınma için engel teşkil etmiştir. Bu iki olgu ile küreselleşen dünya ve değişen kültürel yapılarla 

birlikte kentleşme olgusu ekonomik büyüme ve çevre kirliliğini etkileyen sosyoekonomik bir unsur 

olarak hem Türkiye hem de dünya ülkeleri için yer almıştır. Özellikle 2000’li yıllardan sonra bu üç 

değişken ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler birlikte incelenmeye başlanmıştır. 

Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için 1969-2013 döneminde kısa ve uzun dönemde enerji tüketimi, 

karbondioksit salınımı, kentleşme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin ARDL, sınır testi ve 

hata düzeltme modeli ile tespit edilmesi amaçlanmıştır. Sınır testi ile dört değişken arasında da bir 

eş-bütünleşme ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bulgular dört alt başlık ile özetlenecek olursa: 

1-) Türkiye’de ekonomik büyüme için uzun dönemde enerji önemli ve gerekli bir üretim faktörüdür. 

Enerji tüketiminin teşvik edilmesi ve bu tüketimin sağlanabilmesi için enerji üretiminde ve 

tüketimindeki kaynakların çeşitlendirilmesi gerekmektedir. 2-) Karbondioksit salınımı ekonomik 

büyümenin önünde önemli bir engeldir. Hem kısa hem de uzun dönemde ekonomik büyümeyi 

olumsuz etkilemektedir. Türkiye kirlenerek büyüyen bir ülke değildir. Gerekli yasal düzenlemeler 

ile birlikte karbondioksit salınımının azaltılması gerekmektedir. 3-) Enerji tüketimi ekonomik 

büyümeyi doğrudan olumlu etkilese de, hem kısa hem de uzun dönemde karbondioksit salınımına 

sebebiyet vererek ekonomik büyümeyi dolaylı olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle 

çevreci enerji kaynaklarının tüketilmesi için gerekli yapısal dönüşümleri gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. 4-) Kentleşme ekonomik büyümeyi uzun dönemde olumlu yönde etkilemekte ve 

karbondioksit salınımını arttırmaktadır. Kentleşme karbondioksit salınımını arttırdığından dolayı 

kısa dönemde ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Enerji tüketimi ekonomik büyümeyi arttırmakta ve ekonomik büyüme ile birlikte karbondioksit 

salınımı azalmaktadır. Uzun dönemde enerji tüketimi ekonomik büyümeyi sağladığından dolayı 

enerji tasarruf edici (koruyucu) politikalar ile karbondioksit salınımını azaltarak ekonomik 
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büyümeyi teşvik etmek Türkiye ekonomisi için etkili bir politika değildir. Kentleşme çevre 

kirliliğine sebebiyet vermektedir. Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan çarpık kentleşme 

olgusunun giderilmesi için kentleşme planlarının yapılması ve gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Üretimi arttırmak için enerji girdi olarak kullanıldıkça karbondioksit salınımı artmakta, ancak artan 

üretim ile birlikte yükselen gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyi karbondioksit salınımının azalmasına 

yardımcı olmaktadır. Türkiye ekonomik olarak geliştikçe karbondioksit salınımı azalmaktadır. 

Karbondioksit salınımının azaltılması ile birlikte çevre kalitesinin yükseltilmesi, insanların yaşam 

standartlarının ve işgücü verimliliğinin artmasını sağlayacaktır. 
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ÖZET: Bu çalışmada krizi en iyi şekilde yönetip fonlarımızı veya şirket ortaklıklarımızdaki 

sermayeyi arttırmayı; yani herkesin panik yaşadığı, fonlarında zarar ettiği kriz anini fırsata 

çevirmeyi amaçlıyoruz. Çincede kriz kelimesinin iki anlamı vardır. Biri tehlike diğeri ise fırsat. Her 

ikisinde de olayların daha iyiye ya da kötüye gidebileceği kritik bir nokta bulunuyor. Bu noktalara 

dikkat etmek gerekiyor. Yanlış değerlendirilen herhangi bir fırsat krize yol açabilirken, basarıyla 

yönetilmiş herhangi bir kriz ise fırsata dönüşebilir.  

Finans yatırımcısının krizi kendi lehine çevirebilmesi için uygulaması gereken belli başlı ana 

çizgiler vardır.  Kriz dönemlerinde yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler krizi nasıl 

yönettiğimiz noktasında büyük önem arz etmektedir. Sosyal bilimlerin her alt alanında olduğu gibi 

aslında finans alanının da en önemli girdisi insandır. Her ne kadar finans denince akla para 

piyasaları gelse de finans sektörünün en önemli girdisi insandır. Hal böyle olunca finansal 

süreçlerde psikoloji önemli hale gelmektedir. Psikoloji etmeninin yanı sıra, karamsar ve panik 

havasını fırsata çevirmek, söylentileri fazla dikkate almamak, teknolojiden faydalanmak, kriz 

analizi yapabilmek, geçmiş ile geleceğin yön belirleyiciliğini dikkate almak ve bazen piyasadan 

uzaklaşabilmek olası krizleri fırsata çevirebilmenin en etkili belirleyicileridir. Bu çalışmada bu 

belirleyicilerle ilgili detaylar verilerek krizlerin en iyi şekilde nasıl yönetileceği ile ilgili bir yol 

çizilmek istenmektedir.  

ANATAR KELIMELER: ANALİZ, FIRSAT, FİNANS, KRİZ, TEKNİK ANALİZ,. 

 

 

1. Giriş  

Ekonomi, Türk Dil Kurumu tarafından insanların yaşayabilmek adına üretme ve ürettiklerini 

bölüşme biçimlerinin ve bu eylemlerinden doğan ilişkilerin tümünü inceleyen bilim dalı olarak 

tanımlanmıştır. Ekonomiyi dört ayaklı bir masa olarak, ekonomiyi yönetenleri bir sandalye olarak 

ve ekonomi dengesini de masanın üstünde bir küre olarak düşünelim. Kural topun yere düşmesini 

engellemektir yani ekonomi dengesinin sağlanmasıdır (Erdinç, 2006). Masanın ilk ayağı, kamu 

kesimidir (bütçe dengesi). Her yıl belirlenen bütçe hedeflerinin tutturulup tutturulmaması yani 

kamu kesiminin yaptığı harcamalarla elde ettiği gelirin düzeyi, masanın bu ayağının uzayıp 

kısalmasına neden olur. Ayrıca bu dengede döviz kurları da etkilidir. Çünkü kurdaki değişim borcu 

arttırabilir veya azaltabilir. Bu durum da masanın bu ayağında etkilidir. Masanın ikinci ayağı, reel 

kesim (arz-talep/enflasyon) dengesidir. Yani örnek olarak aşırı arzda veya talepte azalma olduğunda 

fiyat düşmesine (enflasyon düşüşüne), aşırı talepte veya arz kısılmasında ise fiyat pahalılaşmasına 

(enflasyon artışına)sebep olur. Ayrıca bu durumda döviz kurları da etkilidir. Bu arz-talep dengesine 

göre masanın ayağı uzar veya kısalır. Masanın üçüncü ayağı, dış ödemeler dengesidir (cari açık) 

yani bir ülkenin kazancı ve tüketimi arasındaki dengedir. Bu denge açığının gayrisafi yurt içi 

hasılaya oranı %6-7 düzeyini aşarsa risk teşkil eder. Cari açık verildiğinde döviz kuruna baskı yapar 

ve yukarı yönlü artış olabilir dövizde. Fakat bu durumda bir istisna durumu söz konusu olabilir. 

Dışarıdan döviz girişi sağlanıp iç finans piyasasında fazla döviz bozdurulduğunda cari açık dengeye 

gelir. Bu denge masanın üçüncü ayağında uzayıp kısalmalara sebep olur. Masasın dördüncü ayağı 

ise, finansal piyasalardır (faiz, kur). Finansal piyasalar diğer üçayakla bağlantılıdır. Masanın 

dördüncü ayağı olarak tanımlanan finansal piyasalar ekonominin en önemli bileşenidir. Krizlerin 

neredeyse tümü, finansal piyasalarda başlayan ani tansiyon değişmeleriyle başlamıştır (Erdinc, 
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2006). Bunun sebeplerinden bir tanesi bankaların ekonominin finans bileşeninin içerisinde işlem 

görüyor olmasıdır. Banka ülkedeki para akışını, dönüşümünü sağlayan kurumdur. Kişi parayı 

bankaya faize yatırır, yatırımcı bu parayı faizle alır yatırımını yapar ve ekonomide büyüme sağlanır, 

büyüme ise kura etki yapar. Faizler artarsa büyümede yavaşlama olur. Ayrıca likidite sorunu da bu 

dengede önemli sorun teşkil eder dengenin bozulmasına neden olur bu gibi denge bozulmaları ise 

masanın dördüncü ayağının uzamasına ya da kısalmasına sebep olur. 

Ekonomi dengesinin bozulması sonucu masa üzerindeki küre olarak düşünülen ekonomik dengenin 

yani kürenin yere düşmesiyle ekonomik kriz yaşanmış olur. Sandalyede oturan kişiler bu dengeyi 

kurmakla yükümlüdürler ve bunu yerine getirmezlerse kriz yaşanır. Kriz dönemine girmeden önce 

genelde, ekonomiyle ilgili destanlar anlatılır. Bu destanların sandalyede oturanlar ve masanın 

dışında bulunup izleyenler üzerinde çeşitli psikolojik etkileri vardır. Bu çalışmada krizin yönetim 

sürecinde psikolojik etmenlere yer verilerek kriz yönetimi algısı anlatılmaya çalışılacaktır. Bir 

sonraki bölümde kısaca kriz yönetimi ile ilgili literatüre değinilip ardından ekonomide krizlerin 

oluşumu anlatılacak ve krizin doğru analiz tekniği ile nasıl fırsata çevirileceği detaylandırılarak 

sonuç bölümü ile çalışma sonlandırılacaktır. 

2. Literatür Taraması 

Ravi (1998), yaptığı çalışmada ekonomik krizin oluşum sürecini anlatmıştır. Bu sürecin sonunda 

ekonomik krizle baş etmenin zor olduğunu ve yatırımcının kendini güvene alması için hangi 

sektörlerden kaçınılması gerektiğinden bahsetmiştir. Yaşar (2006) ekonominin dallarını ve 

ekonomik kriz sürecini konu almıştır. Ekonomik kriz anındaki bunalımı, banka iflaslarını ve bütün 

zorluklardan bahsetmiştir. Ekonomik krizde atmamız gereken adımları açıklamıştır. Yücel ve 

Kalyoncu (2010) yaptıkları çalışmada Finansal krizin öncesindeki uyarı sinyallerini açıklamışlardır. 

Ülkelerin kriz anında karşılaştığı durumları anlatarak nasıl etkilendiklerini açıklamışlardır. Eğilmez 

(2016) kriz yönetiminde analizin önemini konu alan çalışmasında, analizin veriler veya bilgiler 

arasındaki ilişkileri görebilmek ve bunlar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini ortaya koyabilmek için 

bu verileri ve bilgileri parçalarına ayırarak sistematik bir biçimde inceleme ve değerlendirme eylemi 

olduğunu söylemiştir. Sarı (2001) kriz yönetim sürecinde psikolojik olarak alınan ani kararların 

etkisine dikkat çekmiştir. Perşembe (2002) gelecekteki fiyat yönünü tahmin etmek amacıyla, 

öncelikle fiyat grafiklerinin kullanılması vasıtasıyla, piyasa hareketinin incelenmesi şeklinde 

tanımlanan teknik analiz ile ilgili yorumlar yaparak kriz yönetme literatürüne katkıda bulunmuştur. 

Baltra (1998) risk alınabilir olan yatırımları ve risk alınmayacak olan yatırımların gelir durumuna 

göre değişebileceğini ancak bazı yatırımların hiçbir durumda riske atılmaması gerektiğinden 

bahsetmiştir. 

2.1. Ekonomide Krizlerin Oluşumu 
Kriz iktisat literatüründe; çöküntü, bunalım, durgunluk, güç dönem ya da buhran gibi terimlere 

karşılık gelen, genel bir ifadeyle ülke ekonomisini önemli derecede sarsacak ani ve beklenmedik 

bir durumda ortaya çıkan, genel olayların bir sonucu oluşan, ekonominin mevcut konumunu ve 

geleceğini etkileyen beklenmeyen ve genelde önlem alınmakta geç kalınan olumsuz bir durumdur 

(Yücel ve Kalyoncu, 2010). Kriz dönemindeki başlıca sorunlar olarak sıcak para bulunamaması, 

işsizliğin artması, döviz çıkışının olması, dış borcun artması, ülkenin para biriminin değer 

kaybetmesi, üretimin azalması, büyümenin durması, yatırım yapılamaması, cari açığın artması, 

şirketlerin iflas etmesi, enflasyonun artması, kamu borcunu ödeyemez hale gelip borcunu ödemek 

için daha yüksek faizle borçlanması yani faizlerin artması gibi durumlar sıralanabilir. Ancak bu 

sorunların en önemlisi sıcak para bulunamamasıdır. Ekonomik krizin yaşandığı dönemde; 

yöneticilerin politikaları çok önemlidir. Ancak bu politikaların belirlenmesi işlenmesinden daha 

önemlidir çünkü güven veren bir politika belirlenemezse sıcak para bulunması zorlaşır. Kriz 

dönemlerinde devlet yönetimindeki kişiler derhal sıcak para arayışına gireceklerdir. Uzun vade ve 

düşük faizli sıcak para arayışına girmeleri hüsranla sonuçlanıp, IMF'nin ekonomiyi küçültme 

politikası şartını kabul ederek yüksek faizli döviz alışına gideceklerdir ve bu yüksek faizle borçlarını 
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ödemeye çalışacaklardır. Piyasadaki fabrikalar ya ucuza devredecekler ya da bankalar açık 

arttırmayla borçlarına karşılık haciz yoluna gideceklerdir.  

Büyük ülkelerde krizler süreklilik göstermez. Eğer girişimcilerin elinde yüklü miktarda 

tasarrufunuz var ise yatırım için bundan daha iyi zaman olamaz. Fabrika, şirket, işletme satın alıp 

beklemek ve yurtdışı bağlantılarıyla ortaklık kurmak bu kriz döneminden karla çıkılmasına sebep 

olacaktır. Örnek olarak John D. Rockefeller’ in, 1857 krizinin ilk 20 senesini kapsayan süreçte, 

petrol pazarının yüzde doksanını tek başına ele geçirmesi gösterilebilir. Fakat bu satın alımların 

dönemleri vardır. Eğer ülke yönetimi sıcak para bulmakta zorlanırsa satın alınan fiyattan büyük 

zarar edilebilir. Fakat ülke yönetimi sıcak para bulabilir ve ülkeye yeni yatırımcı çekmeye 

başlayarak ticaret anlaşmaları yapılırsa kar edilebilir. Satın alınması gereken dönem bu iki hareketin 

ortasındaki dönemdir fakat o dönemi çok az insan görür. Genellikle dönemde sıcak para akışının 

başladığı dönemler tercih edilmelidir. Bankaların yüksek faizle kredi vermesi ve ülkenin 

geleceğinin belirsizliğinden dolayı enflasyonun yükselip fiyatların pahalılaşmasıyla ihracatın 

düşmesi yatırımı minimuma indirir. Fakat o dönemden çıkışın başladığını görüp yatırım yapanlar 

büyük şirketlerdir. Ve bu sayede pazara hükmetmeye başlarlar.  

2.2. Krizi Doğru Analiz Tekniğiyle Fırsata Çevirmek 
Kriz tehlike olarak değerlendiriliyorsa; fonlar korku ile yönlendirilir ve gerektiği yerlerde gereken 

cesaret olmadığı için işlem yapmayıp kârın kaçışı izlenir. Kriz fırsat olarak değerlendiriliyorsa krizi 

avantaja çevirmek için yeterince bilgili, analiz yeteneği kuvvetli ve sistematik olan, deneyimli, 

atılgan, cesur, soğukkanlı, kendine güvenen, vizyon sahibi ve psikolojik olarak güçlü bir yatırımcı 

olmak gerektiğinin farkında olunmalıdır. Aksi takdirde fon hesaplarının eridiğine şahit olunur. Kriz 

yaklaşırken tasarruflar ve nakit para arttırılmalıdır. Menkul değerler, petrol şirketleri ve küçük 

şirketlerin hisselerini nakde dönüştürmek kişileri hem kriz anında ayakta tutacak hem de krizde 

atılacak bazı adımlarla kar getirme fırsatı yakalanacaktır. Aksi halde kriz dönemlerinde değeri 

azalan yatırımlar yatırımcıları büyük zararlara uğratacaktır. Ayrıca borçların azaltılması 

yatırımcıların yararına olacaktır. Özellikle kurdaki artış ile borçlar katlanabilir. Krize girerken nakit 

parayı da dövize çevirmek büyük bir fırsat olarak değerlendirilir.  

Ekonomik kriz döneminde izlenecek tasarruf ve yatırım stratejisi elbette ki gelire, para ve mal 

varlığına, risk almaya açık olup olunmadığına göre değişir. Yatırım yapmayı planlayanlar arasında 

çok zenginler olabileceği gibi, orta gelir grubundan olup rahat yaşayanlar ve zar zor geçinenler de 

olabilir. Belki bazıları krizden kazanç sağlamayı umut ediyordur, bazılarının ise tek amacı krizi 

fazla sıkıntı çekmeden atlatmaktır. Ama gelir ve servet durumu ne olursa olsun bazı yatırımlara 

kimse girmemelidir. Bazı yatırımlar herkesin yararınadır, öte yandan bazıları da ancak kalbi sağlam 

olana göredir. Risk oranı yüksek işlere girilmemesi ve sıkıntıda olan sanayi dallarının hisselerinden 

kaçınılması gerekir. Petrol şirketlerinin ve inşaat sanayinin hisse senetleri kaçınılması gerekenler 

arasındadır. Ama piyasada güven kazanmış senetlerin değeri yükselmeye devam edecek ve kar 

etmesi beklenen firmaların senetlerinin çoğu da borsa ortalamasının üstüne çıkacaktır (Batra, 1998). 

2.3. Analiz Yöntemleri 
Yunanca bir kelime olan analiz; parçalama, gevşetme anlamına gelir. Analiz, veriler veya bilgiler 

arasındaki ilişkileri görebilmek ve bunlar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini ortaya koyabilmek için 

bu verileri ve bilgileri parçalarına ayırarak sistematik bir biçimde inceleme ve değerlendirme 

eylemidir. (Eğilmez 2016). Analiz yöntemlerini kullanmadan yönetilmeye çalışılan krizler büyük 

çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanır. Analiz yapmanın yöntemleri vardır. Fakat öncelikle analize 

hazırlık olarak verilerin toplanması gerekir. Alt bölümlerde analiz yöntemlerine ayrıntılı olarak yer 

verilecektir. 

2.3.1. Temel Analiz 

Temel analiz; fiyatlara etki eden tüm faktörleri makroekonomik seviyesinde ekonomik gelişmelerle 

tanımlayan; siyasi olaylar, ülkeler arası ilişkiler, para politikaları ve yapılan spekülasyonların fiyata 

etkisini inceleyen analiz yöntemi çeşididir. Ülkenin ekonomik yapısını değerlendirmek için ülkenin 

milli geliri, faiz oranları, banka sektörünün durumu, döviz kuru, hizmet sektörü, devlet yönetiminin 
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ekonomi politikalarının değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirmeyi global olarak da 

değerlendirmek gerekir. Krizi fırsata çevirmenin en basit ve güçlü stratejisi; gelişmiş veya 

gelişmekte olan bir ülke ekonomik krizdeyse ortaklarıyla ve vizyon sahibi kişilerle bu krizden bir 

gün çıkacağıdır. Tarihte böyle güçlü ekonomiler hiçbir zaman sürekli krizde kalmamışlardır. Ve 

buradaki fırsat, şirketi veya hisse fiyatını ucuzdan alıp kriz sona erdiğinde yüksek fiyattan satmaktır. 

Toplumun bütünüyle bakış açısını değiştirmesi borsayı derinden sarsabilir. 1994 krizinde endeks 

28,800'den başlayan panik satışlarına 25,000 civarında gelen ilk tepkinin çok zayıf kalması borsanın 

krize hazırlıksız yakalandığını gösteriyordu. Fiyatların çok hızlı gerilemesine rağmen gelen tepki 

alımları bile endeksi sadece birkaç gün için düzeltebiliyordu. Bir ay sonra endeks 12,900’lere kadar 

gerilemişti. Ani başlayan psikolojik hareketler depreme benzetilebilir (Sarı, 2001). Bu psikolojinin 

kriz döneminde daha da zorlandığını gösterir. Ve eğer doğru resim görülürse varlığın nereden alınıp 

nereden satılacağı çok iyi bilinir. Psikolojik olarak güçlü olmak gerekmektedir. Finans sektöründe 

duygulara yer yoktur. Başarılı yatırımcıların büyük kısmı yatırım için yaptıkları plana sadık 

kalanlardır. Planlama için; teknik ve temel analiz yapıldıktan sonra hissenin nereden alınıp nerede 

satılacağının belirlenmesi, bu süreçte önemli veriler belirlenip, bu verilerdeki değişimler sonucu 

nasıl adımlar atılacağının belirlenmesi, yapılacak işlemin ne kadar kar veya zarar getireceğinin 

öngörülmesi gerekir. Borsada yukarı yönlü fiyat hareketi oluşumunda psikolojinin, analiz yapmanın 

gerekliliğinin ve plana sadık kalma ilkesinin gerekliliğini gösteren bir fiyat hareketi sürecini 

sunmak istiyorum: Analistler şirketin hisse fiyatının yukarı yönlü olabileceğini görür ve alım 

yaparlar. Bu dönemde normal halk o hisseden uzak durur. Fiyat yukarı yönlü ilerlerken borsadaki 

yatırımcılar alım yaparlar. Bu süreçte halkın fikri, "yukarı yönlü hareket acaba son buldu mu yoksa 

devam eder mi?" olur. Sonrasında fiyat yukarı devam edince borsayla alakası bile olmayanlar alım 

yapmaya başladığında ekonomistler yükselişin son evresine girildiğini görüp hisselerini devreder. 

Ve fiyatın yukarı yönlü hareketi son bulunca borsayla alakası olmayan kişiler "borsa zarar ettirir" 

düşüncesine kapılır. Çaylak bir yatırımcı; söylentilere aldanıp söylentilere göre işlem yapan, 

fiyattaki ani bir değişimden etkilenip panik havasına kapılarak işlem yapan, plana sadık kalmayan 

yatırımcılardır. Usta bir yatırımcı ise; duygularını kontrol eden, ani değişimlerden etkilenmeyen, 

panik havasına kapılmayan yatırımcıdır. Dirayetli olunmalı, plana sadık kalınmalıdır. Bunun için 

de analiz teknik ve temel yönden sağlam olmalı, yapılan plana güvenilmeli, kendinizden ve 

planınızdan emin olunmalıdır. Bu süreçte oluşabilecek durumlarda ne gibi tepki işlemleri yapılması 

gerektiği yani stratejinin belirlenmesi gerekir. Fakat bunu yaparken beklenmedik büyük bir durumla 

da inatlaşmamak gerekir. Durum analiz edilip stratejinin yeniden şekillendirilmesi gerekir. Objektif 

olmak yatırımcıları bir adım önde tutar. Çünkü yatırım işlemlerinde meydana gelen kayıpların; 

uygulanan stratejiden, söylentilere göre hareket edilmesinden, piyasayla inatlaşılmasından, 

cesaretsiz olup geç işlem yapılmasından veya kör cesaretli olup cahilce işlem yapılmasından, 

piyasanın yanlış yorumlanmasından ve sürü psikolojisi ile hareket edilmesinden kaynaklandığı 

görülür. Yapılan hataların geriye dönük değerlendirmesi yapılır ve deneyim sahibi olunup bu hatalar 

tekrarlanmamaya çalışılır. Aksi takdirde yanlış, piyasada aranırsa yatırımlar zararla sonuçlanır ve 

piyasadaki yaşanan duruma hazırlıklı olunmadığı için kayıplar yaşanır. Gerçekleşebilecek 

durumlara karşı hazırlıklı olunduğunda daha iyi bir yatırımcı olunur. Merkez Bankasının alacağı 

tedbirler, faiz politikalar, krizle ilgili politikalar sürekli takip edilmelidir. Piyasa için olumlu 

politikalar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir ve bu olumlu havayla sıcak para akışı bir meblağ 

sağlanabilir. Hisse yatırımı için öncelikle sektör belirlenmelidir, kriz anlarında veya savaş anlarında 

bile büyük zarara düşmeyen veya kriz sonrasında hızlı çıkış gösteren sektörler incelenmelidir. 

Sektör analizi yapıldıktan sonra şirketlerin bilanço raporları incelenmelidir. Dönem başında 

belirlenen hedeflere dönem sonunda ulaşan hisseler kar getirir. Bazıları bu hedeflere ulaşır veya 

yakınlaşır, bazıları ise ulaşamaz. Bu kar hedeflerine ulaşan hisseleri kar oranına göre 

numaralandırmak analiz için daha kolaylaştırıcı bir hamledir. Şirketlerin büyüme oranları oldukça 

önemlidir. Büyüme oranlarını da numaralandırmak gerekir. Şirketlerin büyüme oranları bize 

istihdam, nakit para akışı ve bütçe dengesi gibi bilgileri verir. Büyümenin pozitif veya pozitife yakın 
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olduğu şirketleri tercih edeceğiz. Fakat bu verilerin sürekliliği, olumlu yönde olanlar incelenmelidir. 

Şirketlerin kredi durumunu incelemek gerekir. Çünkü kriz döneminde borçlarını ödeyebilme, 

yatırım yapabilme gibi faaliyetleri gerçekleştirmek için krediye ihtiyaç duyulur. Bu krediyi alacak 

şirketler ancak krizi az zararla veya karla sürdürürler. Ve bu kredi durumu sizlere o şirketin 

güvenilir, güçlü olduğu konusunda bilgi verir. Şirketlerin; siyasi ilişkileri, yurt içi ve yurtdışı 

bağlantılarının incelenmesi gerekir. Güçlülerle beraber olunursa güçlülerle kalınır. Kriz döneminde 

yurtdışı bağlantıları, ortaklarıyla işbirliği içinde olan şirketler kriz dönemini daha iyi atlatırlar. 

Çünkü işbirliği, ortaklık gibi durumlar büyümeyi ve karlılığı arttırmayı hedefleyen bir durumdur. 

Daha da güçlenmek anlamına gelir ve bu olumlu bir durumdur. Siyasi ilişkilerde ise; devlet 

yönetimi ile reel sektörün işbirliği içinde olması ve bu kriz anını beraber atlatması gerekir. Bu 

işbirliğini kuvvetli tutan firmalar devlet güvencesini almış olurlar ve bu olumlu bir durumdur. 

Şirketlerin teknolojik yatırımları ve araştırma geliştirme çalışmaları geleceğin şekillenmesinde söz 

sahibi olma gücünün kazanılmasına sebep olur. Artık günümüzde teknolojiye ayak uydurmayan 

şirketler unutulmaya, yenilikçi şirketler ise adından söz ettirmeye başlamıştır. Yenilenen teknolojik 

ekipmanlar ve sistemler şirketi daima ileriye götürür. Durgunluk döneminde yenilenmeye gidilmeli 

ve kriz sona ererken yenilenmiş şirketle daha güçlü bir ticarete adım atılmalıdır. Ekonomik takvim 

verileri incelenmesi gereken diğer bir veridir. Bu veriler piyasada olumlu veya olumsuz etki 

yaratabilir. Çünkü matematiksel olarak ülke ekonomisinin durumunu gözler önüne serer. İstihdam, 

cari denge, bütçe dengesi, gsyih, büyüme, enflasyon, faiz vb. piyasaları etkileyen veriler açıklanır. 

Bu verilerle ülkenin krizden çıkabileceği dönem öngörülebilir ve doğru yatırımın yapılacağı zaman 

belirlenebilir.  

2.3.2. Teknik Analiz 

Teknik analiz; gelecekteki fiyat yönünü tahmin etmek amacıyla, öncelikle fiyat grafiklerinin 

kullanılması vasıtasıyla, piyasa hareketinin incelenmesidir (Perşembe, 2002). Teknik analiz üstün 

bir grafik dilidir. Tarih tekerrürden ibarettir ve finans sektörü bunun farkına varmıştır. Böylece 

geçmişteki sinyaller incelenmiş olup teknik analiz yöntemi doğmuştur. Bu analiz, her türlü sayısal 

verilerin incelemesi demektir. Asla ve asla kesinlik belirtmez. Geçmişte gerçekleşen veriler ışığında 

gelecekle ilgili varsayımda bulunmamıza yardımcı olur. 

Borsada teknik veriler; en yüksek ve en düşük fiyatları, açılış ve kapanış fiyatları, işlem miktarları, 

işlem hacmi ve sözleşme sayısı gibi sayısal değerlerdir. Fiyat değişikliklerinin incelenmesi; 

fiyatların en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları arasındaki farklar veya önceki günlere göre 

değişim farkları ve yönleri grafik verileriyle incelenir. Zamanın incelenmesi; grafik scalalarının alt 

yatay çizgisi zaman boyutunu yansıtır. Yatırımcı psikolojisi ve davranış biçiminin hangi aralıklarla 

tekrarlandığı grafiklerde zaman boyutunun incelenmesi ile anlaşılır. Böylece zaman boyutunu öne 

çıkaran göstergeler matematiksel olarak hazırlanır. İşlem miktarın incelenmesi; işlem miktarları arz 

ile talep arasındaki gücün ölçüsüdür. Fiyatın ne kadar ölçüde aşağı veya yukarı hareket ettiğini 

yansıtır. Derinliğin incelenmesi; yatırımcıların borsaya olan bakışlarının bilgisini verir. 

Yatırımcıların duyguları ve heyecanları doğrultusunda yapılan işlemler trendleri meydana getirir. 

Borsanın nabzı bu verilerle ölçülür. Trend; fiyatların belli bir yönde salınım göstermesidir. Kriz 

döneminde fırsat odaklı dikkat etmemiz gereken trend, uzun vadeli alçalan ve yükselen trendlerdir. 

Uzun vadeli trend fiyatların aşağı yukarı salınarak 1 yılı aşkın süren bir trenddir. Genellikle haftalık 

ve aylık verilere bakılır. Teknik olarak; sinyallerin oluşturduğu çizgilerde alt iki veya daha fazla 

nokta çizgi çizilerek birleştirilir. Bu iki çizgi aynı zamanda üst verilere de uygulanır. Bu verilerin 

alt ve üst trend çizgisi oluşturulur. Bu çizgiler arasında salınım olur. Böylece verinin bir kanalda 

hareket ettiği görülür. Yükselen trendde kanal yukarı yönlü genişleme eğilimindedir. Ve eğer bu 

çizgilerden biri yukarı yönlü kırılırsa yeni dış çizgi çekilir. Eğer tersi olarak aşağı yönlü kırarsa aynı 

şekilde ikinci bir dış çizgi çizilir. Aşağı yönlü trendde, oluşturulan trend çizgisini kırar ise panik 

yaşamamak gerekir. Çünkü %3 ile %5 arasında yaşanan sapmalar trendin yönünü değiştirmez. 

Fakat bu yüzdeyi aştığında trend sona ermiş olur. Yükselen trend, verilerin belli bir trend kanalında 

yukarı yönlü ilerlemesidir. Yükselen trendin ilk aşamasını analiz edebilmek için ilk belirtileri iyi 
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takip edilmelidir. Aksi takdirde boğa tuzağına yakalanırız. Bunu önlemek için tekniklerden bir 

tanesi; alçalan trendin trend çizgileri kırıldığında bunu yükselişin başlangıcı olarak kabul etmemiz 

için 2 gün süre ile alçalan trend  kanalına dönmemesi gerekir. Genellikle 2 gün boyunca çizginin 

üstünde kalırsa yükselen trend başlar. Borsada arz ve talebin ağırlığını yansıtan ve trendleri 

destekleyen en önemli veri işlem miktarıdır. Arz ve talebin ölçülebilir olması fiyat trendlerinin 

belirlenmesinde önemli rol oynar. Fiyatla işlem miktarının birlikte hareketleri krizden çıkışın büyük 

sinyallerini verir. Ekonomik veriler de olumlu geldiği sürece piyasada olumlu bir hava oluşur. Bu 

ekonomik krizden çıkış için bir fırsattır. Yabancı yatırımı bu ortamda çekip sıcak para akışı 

sağlanabilir. Fakat bu süreklilik gerektirir. Aksi takdirde yeniden kriz ortamına dönülür. 

Ekonomideki bu olumlu sürecin devamlılığında yatırımlarımızın karlılığını görmek mümkün 

olacaktır. Bizlere bu süreçte yardımcı olacak bazı formasyonlar da bulunmaktadır. Omuz-baş-omuz 

formasyonu hem yükselen trendin bitişinde, hem de alçalan trendin bitişinde ortaya çıkar. Bizlerin 

hisse fiyatlarının yükselişe geçeceğini bu tür formasyonlardan görebilmemiz mümkündür. Omuz-

baş-omuz dip formasyonunun oluşması için öncelikle trend olması gerekir. Krizden dolayı dip 

yapan, yani alçalan trendin son buluşunu tespit edebilmek gibi durumlarda kullanabiliriz. Bu 

formasyonu görebilmek için grafiklerde aylık veya haftalık dönemler seçilmelidir. Omuz-baş-omuz 

formasyonunun oluşumu; aşağı yönlü ilerleyen fiyat önce bir destekle karşılaşıp yukarı yönlü hafif 

ilerleme yapar, ardından destek bulamayıp yönünü eksi yöne çevirerek önceki dip noktasını geçip 

aşağı doğru ilerler. Sonra daha büyük bir destekle karşılaşıp yukarı yönlü ilerler ve bir önceki 

noktaya doğru yani yukarı yönlü ilerler. Böylece omuz ve baş oluşmuş olur. Ardından ilk hareket 

olan omuz hareketini tekrarladıktan sonra omuz-baş-omuz formasyonu tamamlanmış olur. Ve 

grafikteki barların şeklinin dip omuz-baş-omuz olduğunu gördüğümüzde bu bizim için bir alım 

fırsatı olabilir. Muhtemelen ilk kazanç hareketi omuz ile baş arasındaki fiyat farkı kadar 

yükselecektir. Fakat hareketinin sürekliliği için işlem miktarıyla desteklenmesi gerekir. Çift dip 

formasyonu da alçalan trendin son bulduğu ve artık yükselen trende geçişin görülmesini sağlayan 

formasyondur. Alçalan trend grafiğinde fiyat veri barlarının "W" gibi bir yön çizdiği görülür. Bu 

formasyon da alım fırsatı olarak değerlendirilir. Fakat bu formasyonu gördüğümüzde yükselen 

trende geçeceğini varsaymamız için, işlem miktarının da fiyatı desteklemesi gerekir. İşlem miktarı, 

hareketi yukarı yönlü olarak hızlandırır. "V" dip formasyonu da alçalan trendin son bulduğu 

dönemde ortaya çıkar. Örnek olarak 2008 krizinin sonunda Bist100 verilerinde görülen bir 

formasyondur. Bu formasyonu yakalamak oldukça zordur. Birçok yatırımcı ancak formasyon 

tamamlandığında farkına varır. Ani tepki olarak nitelendirilir fakat oluşumunun iyi gözlemlenmesi 

gerekir. Durumun birden tersi yöne dönmesiyle bu hareket görülür. Bu hareketin oluşumu için güçlü 

bir destek gerekir. Tabak formasyonu ise; fiyat verisinin yukarı yönlü ani bir çıkışından sonra, aşağı 

yöne ilerlemesi ve ardından fiyatın sıkışıp bir süre minimum hareketle ilerleyip ani bir çıkışla fiyatın 

yukarı yönlü ilerlemesidir. Ayrıca ek bilgi olarak fiyatın sıkıştığı dönemler, genelde önemli bir veri 

açıklanacağı dönemlerde oluşur. Örneğin krizde alçalan trend devam ederken Imf ile döviz yardımı 

için masaya oturulduğu anda fiyat sıkışır ve çıkacak karara odaklanır. Bi süre minimum seviyede 

oluşan salınım sonunda karar çıkar. Olumlu olduğu takdirde yukarı yönlü sert bir hareket 

gözlemlenir. Yükselen üçgen formasyonu; fiyat belli bir fiyat aralığında salınım gösterirken grafik 

bilgisiyle çizilebilecek bir üçgen formasyonudur.  Fiyat ani bir hareketle yukarı yöne doğru ilerler. 

Ardından aşağı ve yukarı doğru sınırlı bir fiyat hareketi oluşur. Bu hareket minimum düzeye iner. 

Direnç ve destek noktasından çizilen trend çizgileri üçgen oluşturur. Bu üçgenin hipotenüsü 

yukarıda kalıyor ise yukarı yönlü hareket gözlemlenebilir. Teknik analizde bizlere yardımcı 

olabilecek bazı hareketli ortalamaları kullanmak katkı sağlar. Krizin son bulduğu zamanı 

görmemizde ve al sinyalini yakalamamızda yardımcı bir tekniktir. Hareketli ortalamalarda al-sat 

sinyallerini yakalamak oldukça basittir. Tek yapmanız gereken bir kesişmede al emri vermek, diğer 

bir kesişmede ise sat emri vermektir Hareketli ortalamaların temel bazda üç ana işlevi bulunur. 

Birincisi piyasanın ne yöne trend yaptığını belirlemek. İkincisi oluşan fiyat 

değişikliğini(volatiliteyi) daha düz bir çizgiye indirgeyip fiyat zikzaklarının çıkardığı gürültüyü 
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azaltarak ana trendleri görmemizi sağlamak. Üçüncüsü ise fiyatların dip ve tepe noktalarını 

belirlemek (Perşembe, 2002). Tek hareketli ortalama, oldukça basit bir hareketli ortalamadır. 

Zaman dilimlerini belirlediğimiz bu hareketli ortalama çizgisi fiyat çizgisiyle kesişip altına 

düştüğünde al, üstüne çıktığında sat emri verilir. İki hareketli ortalama; en yaygın kullanılan 

ortalamadır. Fiyatların üstüne, süreleri birbirinden farklı iki hareketli ortalama çizer.  Birinci çizgi 

o anki trendi belirler. İkinci çizgi ise geçmiş trendi belirler. Birinci çizgi ikinci çizgiyi kesip yukarı 

çıkarsa al, ikinci çizgi birinci çizgiyi kesip yukarı çıkarsa sat sinyali olur. 

3. Sonuç  

Bu çalışmada ekonomik kriz dönemlerinde çeşitli analiz yöntemleri kullanılarak kriz dönemlerini 

başarıyla yönlendirmenin hatta bu kriz dönemlerinden kazanç sağlamanın mümkün olduğu 

gösterilmeye çalışılmıştır. Krizleri etkileyen ve sürecin nasıl geçeceğini belirleyen birçok ekonomik 

ve sosyolojik etmen vardır. Ancak kriz sürecini yönetmek tamamen psikolojik bir süreçtir. Bu 

süreçte kullanılabilecek temel ve teknik analizler sayesinde kriz dönemleri fırsata çevirilebilir. Ama 

bu analiz süreçlerini başlatmadan önce doğru kararlar verebilmek için kriz öncesi dönemleri piyasa 

hakkında bilgi toplayarak ve krize hazırlanarak geçirmek gerekmektedir. Kriz öncesi dönemlerin 

yatırım yapılacak dönemlerinin dikkatle belirlenmesi ve belli bir risk düzeyini göze alabilecek 

cesarete sahip olunması gerekmektedir. Bütün bu kriz öncesi süreçte yapılması gerekenler 

yapıldıktan sonra kriz dönemlerinde temel ve teknik analizler yapılarak krizler başarılı bir şekilde 

yönetilebilecek seviyeye ulaşılacaktır. Günümüzde bu analiz yöntemlerinden biri olan teknik 

analizlerle piyasanın fiyat oluşum süreci daha sağlıklı şekilde analiz edilebilir. Fiyat süreci doğru 

belirlenirse fonlar daha karlı şekilde yönlendirilebilir. Bunun içinde teknik analizde uygulanacak 

adımların etkin şekilde işletilmesi gerekmektedir.  
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Abstract: The main object of this study is to evaluate the impact of free trade liberalization among 

ASEAN-5 countries, consist of Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand. 

Since ASEAN free trade area (AFTA) agreement declared on 28 January 1992, cooperation among 

the members increase rapidly and foster them to achieve high levels of economy. Therefore, 

variables such as Foreign Direct Investment and trade should be implied to determine the increasing 

of output per capita on these countries. Panel data regression is the methods used to analyze the 

data. The variable of Foreign Direct Investment has a positive effect on increasing output per capita 

of a country. We also found evidence which the variable of trade and dummy free trade area does 

not give significant effect towards output per capita before the policy is not fully applied (zero 

tariff). However, after the policy has (zero tariff) applied, these variables significantly give positive 

effect towards output per capita. 

Keywords: free trade area, ASEAN, foreign direct investment, income per capita, panel analysis. 

 

1. Introduction 

Economic integration theory has known as one of basic macroeconomic theory to predict the effect 

of economic integration accelerating economic growth of the country. Many scholars also agreed 

that economic integration should be put into consideration as an important policy in 

macroeconomics. According to Chou (1967), the theory of economic integration showed that 

focusing on economic growth could be possible to evaluate achievements of a customs union to 

robust economy growth using static effect and dynamic effect as criteria. 

This statement has been proven by some success stories of any regional economy in the world like 

the European Union (EU) and North America Free Trade Area (NAFTA). One of simple successful 

regional integration, evidence is Europe’s PIGS countries (Portugal, Ireland, Greece, and Spain) 

whom joined as the member of the European Union in the late 1970’s. After joined into European 

Union, these countries enjoyed high and rapid economy growth for some decades and foster them 

to jump into the group of high income countries in the late 1980’s (Licandro, 2004). 

This study is expected to give evidence and evaluate the effect of regional economic integration, 

especially regional economic integration in Asian countries like ASEAN (Association of South East 

Asia Nations). Since Asian countries grow rapidly in recent decades, the momentum to form 

regional economic cooperation among countries in Asia has risen, followed by the success of the 

European Single Market which started in 1992 and North America Free Trade Area in 1994. 

However, Sharma and Chua (2000) also agreed that economies of South East Asia should be moving 

forward to be more integrated in the future to obtain more advantages from current rapid economic 

growth. 

At the signing of ASEAN Free Trade Area in 1992, leaders from six countries of ASEAN member 

consist of Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand 

declared to decrease export and import tariff among the countries. The leaders made an agreement 

to push tariff into zero until 2010. After the agreement, other member countries such as Cambodia, 

Myanmar, People’s Democratic Republic of Laos, and Vietnam also decided to join the agreement 

and agreed to decrease their tariff into zero until 2015. 



 
                                                                                                                                                                                                           

250 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

Recently some countries in South East Asia have been able to obtain the advantages after the 

agreement of ASEAN Free Trade Area was signed includes ASEAN-5 countries. The resilient 

growth of 5 countries in South East Asia (Indonesia, Malaysia, the Philippnes, Singapore, and 

Thailand) in recent years has been succeeded to increase their standard of living and tackling 

poverty problems by the increasing of their GDP per capita after AFTA agreement signed in 1992 

as ilustrated by figure 1. Besides, Figure 2 ilustrated that some countries in South East Asia are also 

receiving high capital inflow by the rapid growth of Foreign Direct Investment inflow after AFTA 

agreement started in 1992. Singapore has received more FDI than other ASEAN-5 countries 

followed by Indonesia, Malaysia, Thailand, and Singapore. This achievement was able to promote 

growth of economy in ASEAN-5 countries. 

Figure 1. GDP per capita (current USD) in ASEAN-5 countries 

 
Source: World Bank Data (2017)75 

 

Figure 2. FDI net inflow (BOP, current USD) in ASEAN-5 countries 

 
Source: World Bank Data (2017)76 

ASEAN itself has plans for further integration with other regional cooperation in East Asia and 

Pacific. In 1989 ASEAN, as the growing interdependence of Asia-Pacific economies, ASEAN 

member countries agreed to join regional economic cooperation called APEC (Asia Pacific 

Economic Cooperation).  

                                                                 
75,3 World Bank Data (2017). World Bank Development Indicators. http://data.worldbank.org/indicator. Retrieveded on April 12, 2017 
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Amelung (1992) believed that ASEAN will gain more benefits from larger cooperation intra-

regional such as Asia Pacific cooperation or APEC. Moreover, ASEAN has taken a forward step to 

become more integrated since the ASEAN common market has been realized at the end of 2015. 

This step makes ASEAN now become one of the biggest single markets in the world where all 

factors of production can be easily moved among country’s members. However, the further goal of 

ASEAN integration has become a single entity as outlined in the ASEAN Vision 2020 and 

integrating 3 pillars of ASEAN, politics, economy, and social. 

There are many research focuses on the effect of economic integration in Asian countries. Most of 

the studies resulted different perception about Asian economic integration. Hamilton and Winters 

(1992) note that ASEAN has a strong bias towards ASEAN intra-regional trade. The ASEAN 

economies do not have significant trend towards their members. However, it has a significant effect 

to other ASEAN member like APEC. Shams (2003) also gave an evidence of regional integration 

in developing countries such as MERCOSUR, which in general the members do not enjoy the effect 

of economic integration due to scarcity of larger and more developed countries in the 

neighbourhood and the risk of trade diversion among member countries.  

Since ASEAN member countries dominated by developing countries (Singapore and Brunei are the 

only developed members), thus they need to wider their regional economic cooperation, especially 

with their regional neighbours in East Asia and Pacific like APEC (Sharma and Chua, 2000). 

Countries like Japan and South Korea, whose are rich of capitals and savings can flow their capitals 

and savings to other ASEAN member countries like Indonesia and Thailand. In the other hand, rich 

resource countries like Indonesia and Thailand can channel their resource to poor resource countries 

like South Korea and Japan. 

With these backgrounds, this study tried to purpose our objectives, evaluating the effect of ASEAN 

economic integration on the level of Free Trade Area which divided by two parts of policy analysis, 

before zero tariff applied and after zero tariff applied. This study is briefed into 5 sections. Section 

1 is introduction of research which is explaining the research background and questioning the 

research problems. In section 2, we construct the theories from some references to explain our 

expected hypothesis of relation dependent variables to independent variables. After the theories 

constructed, in section 3 it is important to interpret the research methodology and build the model 

of our analysis by expected hypothesis. Thus, in section 4 and 5, the result of analysis and concludes 

of study will be described. 

 

 

2. Literature Review 

Balassa (1961; quoted by Hosny, 2013)illustrates economic integration as “the abolition of 

discrimination within area”. However, integration of economy according to Narendra and Goel 

(2014) limits the definition of economic integration as synonymous of globalization and limits it 

with regional economic integration. Thus, regional economic integration in particular is an 

agreement among member countries to reduce and ultimately remove tariff and non-tariff barriers 

to the free flow of goods, services and also factor of productions. In addition,  Ünsal (2005) 

explained that there are five forms of economic integration. They are Preferential Trade 

Agreements, Free Trade Area, Custom Union, Common Market, and Economic Union. 

Preferential Trade Agreements usually describe as affording to decrease tariff among participant 

countries than other member countries (Panagariya, 1998). However, if the participants pushing 

tariff to decrease or even pushing it into zero level, it can be defined as economic integration in the 

level of Free Trade Area. The most common model to describe the level of economic integration is 

Custom Union which is among participants should have a common trade policy. Common market 

is more developed than custom union since it allows factor production to be distributed among 

participant countries freely. Finally the most advance models of economic integration itself is 
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economic union where participant countries have one common policy of monetary and economic 

(Ünsal, 2005) 

There are several empirical literatures that constructed some model of economic integration in 

analysing its effect towards growth of economy, especially in the level of free trade area. 

Vamvakidis (1997) whom analyse the impact of international trade on economic growth of 138 

countries as its observation found that free trade and growth of economy having significantly 

positive correlation with time period started from 1980 through 1970. Baldwin and Seghezza (1996) 

believed that there is a positive effect of free trade in European Union towards economic growth 

for medium term.On the other hand, Barro and Sala-I-Martin (1995) stated that trade protection 

using tariff policy in trade is possible to give negative impact on economic growth. 

Solow model of economic growth also has pointed that regional integration cannot accelerate long-

run growth of economy and assumed regional integration in general only has a static effect 

(Herenkson et al., 1997). According to Cecchini report (1988), the static effect of regional growth 

is invariably around 2.5-6.5% towards the income of European Economic Community. The static 

effect of economic growth can foster economies to be more efficient in consuming resources since 

economic integration create trade between inefficiency country and country with efficiency. In 

perspective of dynamic effect, economic integration also can push cost of trade since all trade 

barriers should be removed. By economic integration, either consumer or producer can be able to 

gain advantages and resources can be efficiently used (Ünsal, 2005). 

3. Data and Methodology  

This study investigates the effect of free trade area agreement among ASEAN countries since 1992 

whom signed by 6 countries (include Brunei Darussalam). However, this study will only concern 

on ASEAN 5 dominant economies such as Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and 

Thailand since they are. We use a dummy variable to analysis the effect of the AFTA agreement. 

(Herenkson et al., 1997) and Sachs and Warner (1995) are used dummy variable in their analysis to 

find some indicators that have possibility for effecting growth of economy. For the period of 1981 

through 1992, the value is 1 and the period of 1992 through 2015 the value is 0. Other variables that 

are used in this analysis can describe as follows: 

Table 1. Variables Descriptions 

Variables Symbol Sources 

GDP per capita is describe as total gross domestic 

product of country divided by population of country in a 

year (in current US Dollar). This include total gross value 

added of all goods and servide by producers in the 

economy plus any product taxes and minus any subsidies. 

GDPit World Bank Data (2017) 

Foreign direct investment is confine as cross-border’s 

capital inflow of country that reported by the economy. 

Calculated by total of equity capital, reinvestment of 

earnings, and other capital. This include a resident in one 

economy that having control and has a significant degree 

of influence on the management of an enterprise that is 

resident in another economy. Data used are in current 

U.S. dollars. 

FDIit World Bank Data (2017) 

Trade is measured by total of merchandise goods exports 

and imports divided by the value of GDP (as share of 

GDP) and calcualted in current U.S. dollars. 

TRDit World Bank Data (2017) 

The analytical framework will be estimated by panel data regression analysis in two different parts 

due to the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) aims zero tariff for all products for 
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ASEAN-677 in 201078. First, we applied sample period of observation before zero tariff policy 

applied from 1981 through 2010 in ASEAN. The second, our sample period of observation is 

ASEAN free trade area after applying zero tariff policy (from 1981 through 2015). Moreover, by 

Hausman Test analysis, the two models of Fixed Effect Model and Random Effect Model is possible 

to be selected. Rayp and Standaert (2015) also suggest other variables such as Foreign Direct 

Investment and Trade can be used to measure integration in term of economy. Therefore, we also 

applied these variables in our panel data model as follows: 

D.log.GDPit = ß0 + ß1 D.log.FDIit - ß2 D.log.TRDit + ß3 DummyFTAit + eit (1) 

D.log.GDPit is Gross Domestic Product per capita of a country i in a period of t; D.log.FDIit is 

Foreign Direct Investment, net inflows (BoP current US Dollar) of a country i in a period of t; 

D.log.TRDit is trade (in term of total merchandise trade) variable of a country i in a period of t; 

DummyFTAit is dummy free trade area variable of a country i in a period of t; βo is constant; βn 

is regression coefficient; eit is disturber coefficient. As explained on literature review and the 

theories, it can be expected hypothesis of the effect of variables as follows: 

Table 2. Expectation effect of independent variables towards dependent variables (GDPit) 

Independent Variables Hypothesis on both of policies 

Foreign Direct Investment (FDIit) (+) significant 

Trade (TRDit) (+) significant 

Dummy of Free Trade Area (FTAitt) (+) significant 

4. Findings 

4.1. Unit Root Test 

Before we analyse variables with panel data regression, it is important to check the stationary of 

data that are used. The unit root test of Im, Pesharan, and Shin W-stat (IPS) result in table 1 show 

that the probability of GDP variables, FDI variables, and Trade variables are significant at 5 percent. 

It can be concluded that our data is stationary in first difference. Therefore, these data is possible to 

use for further panel data regression.  

Table 3. Unit root test result of all variables. 

Method Probability 

GDP variables FDI variables Trade variables 

    

 

Im, Pesaran and Shin W-

stat  

0.0000** 

I(1) 

0.0000** 

I(1) 

0.0000** 

I(1) 

Note: **Statistically significant at 5 percent (p-value less than 0.05). and *Statistically significant 

at 10 percent (p-value less than 0.1). 

 

4.2. Regression Results 

As we mentioned above, some variables of our analysis might be possible to determine and evaluate 

the effect of free trade area in ASEAN-5 countries in two scenario, before zero policy applied and 

after zero policy applied. Since the Hausman tests resulted probability with value 0.93 and 0.97 in 

respectively, and it is bigger than a probability value of 10%. Therefore, It can be assumed that both 

of two policy scenario, Random Effect Model is the best model to interpret them. From the results 

of analysis in table 4, both of F-statistic probabilities have  significancies less than 5%. Thus, It can 

be concluded that the independent variables (FDIit, TRDit, DummyFTAit) have a simultaneous 

influence towards the dependent variables (GDP per capita) in both. The R-square of analysis for 

after zero tariff applied is more fit to interpret the analysis result than the R-square of before sero 

tariff applied. 

                                                                 
77 ASEAN-6 consists of Brunei, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, and Singapore 
78 Citated from ASEAN Free Trade Agreements: Policy and Legal Considerations for Development by Krit Kraichitti (Ministry 
Foreign Affairs of Thailand). www.aseanlawassociation.org/9GAdocs/w3_Thailand.pdf. Retrieved on April 15, 2017 

http://www.aseanlawassociation.org/9GAdocs/w3_Thailand.pdf
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The variable of D.log.FDIit or Foreign Direct Investment has a positive effect and significant 

towards GDP per capita both of before zero tariff applied and after zero tariff applied. It can be 

concluded that before zero tariff policy, FDI only has effect towards output per capita of a country 

with value 0.031111. However, after zero tariff policy has applied,  in certain period  FDI effecting 

more output per capita (with value 0.177152) and more significant (with p-value 0.0000). This result 

is incline with Di Mauro (2000) finding  who suggests country’s member should be able to receive 

more and more FDI by the impact of economic integration (impact in commercial changes and 

monetary integration), then increasing investment and output. Besides, FDI also creates two main 

channels of economic integration of non-members in member countries. This two main channel 

could be as trade creation among members or trade diversion (Ünsal, 2005). Moreover, Sharma and 

Chua (2000) suggest ASEAN needs to create cooperation with to other regional like East Asia. 

Thus, countries like Japan and South Korea can channel their abundant of savings and capital 

through FDI investment into ASEAN countries. 

Table 4. Panel Regression Analysis Result of GDP per capita with Random Effect Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

**Statistically significant at 5 percent (p-value less than 0.05). and *Statistically significant at 10 

percent (p-value less than 0.1). 

The result analysis of variable D.log.TRDit ot Trade is different in both of two our policy of 

analytical framework. Trade variable does not have a significant effect towards GDP per capita of 

the countries. However, after zero policy applied on AFTA, trade influencing positively towards 

GDP per capita of a country in certain period as 0.840112. Increasing trade in general should be 

increasing together in output of a country. Frankel and Romer (1999) claiming that there is 

increasing in GDP per capita by 2.4% together with increasing  trade by 1% point. In addition, since 

most ASEAN countries major trade partners are the outside of ASEAN’s members, there is 

possibility of trade cannot give effect towards GDP per capita of a country and create possibility of 

trade diversion among countries members. 

Figure 2. Top ASEAN trade partner countries/region in 2015 
 

 

 

 

 

 

 

Source: External Trade Statiztic of 

ASEAN (2017)79 

The result of variable DFTAit or 

Dummy of Free Trade Area is also different with our expecting hypothesis. AFTA does not have 

                                                                 
79 Association of South East Asia official website: http://asean.org/?static_post=external-trade-statistics-3. Retrieved on April 13, 
2017 

 Before zero tariff applied After zero tariff applied 

Variables Coefficient Prob. Coefficient Prob. 

     

Constants 0.070263 0.0000 -0.064858 0.0520 

D.log.FDIit 0.031111 0.0049** 0.177152 0.0000** 

D.log.TRDit -0.132435 0.1883 0.840112 0.0000** 

DummyFTAit -0.011995 0.5189 0.105479 0.0133** 

Hausman Test Prob.chi square :  0.9340 Prob.chi square :  0.9871 

R-square 0.047800 0.639489 

Prob(F statistic) 0.025328 0.000000 

ASEAN

China

Japan

EU

United States

South Korea

http://asean.org/?static_post=external-trade-statistics-3
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significant influence on GDP per capita in period sample of before zero tariff policy applied. 

However, AFTA has a significant effect towards GDP per capita after zero tariff policy applied to 

value 0.105479. Therefore, It is important to note that zero tariff policy in AFTA has effort ASEAN-

5 countries to be more integrated and foster them to obtain more advantages from ASEAN  Free 

Trade Area in the future. 

However, Herenkson et al. (1997) have pointed that traditional economic integration does not have 

a permanent effect towards economic growth, otherwise some scholars claim that regional 

integration can give long-run growth of economy. Sharma and Chua (2000) also resulted the recent 

developments of free trade area in ASEAN only give less effect of economic impact since ASEAN 

only have 25 percent trade share with ASEAN member countries themselves. Capannelli et al. 

(2009) explained that trade of economies in MERCOSUR (Southern Common Market) also 

increases after they become more integrated with other regional economies. Asian integration trade 

has tended to increase rapidly until the mid of 1980 as their share of world trade increase and traded 

more intensively with other non-Asian economies. Shams (2003) also gave an evidence of regional 

integration in developing countries in MERCOSUR which generally does not have a significant 

effect towards economic integration due to scarcity of larger and more developed countries in the 

neighbourhood and the risk of trade diversion among member countries. 

5. Conclusion 

The result analysis of this study found some important notes to evaluating the progress of integration 

in ASEAN, especially after ASEAN Free Trade Area was signed in 1992. All variables of our 

analysis resulted positive and significant effects on output per capita of ASEAN-5 countries after 

AFTA applied fully zero tariff policy among the members. However, only the variable of Foreign 

Direct Investment has a positive effect and significantly influencing output per capita of ASEAN-

5 countries before AFTA applied zero tariff policy. The variable of trade and dummy free trade area 

do not have significant influence towards output per capita.  

The AFTA’s zero tariff policy itself has fostered ASEAN countries (especially ASEAN-5 countries) 

to be more integrated and by beginning  ASEAN Community in 2015, it can be the moment for 

ASEAN countries to obtain more advantages by applying a more developed level of economic 

integration in the future. Some scholars (Hamilton and Winters, 1992; Sharma and Chua, 2000; 

Frankel, 1993; Petri, 1993). also agreed that ASEAN needs to wider its cooperation towards other 

regions such as East Asia and Pacific (especially with other developed countries) to sustain their 

rapid growth of economy by integrating their economies with other regions. 
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Özet 

Turizmin ekonomik etkilerinden daha iyi yararlanabilmek için turizm sektörünün ekonomik 

anlamda gelirlerinin arttırılması gerekmektedir. Gelirini en iyi şekilde arttırabilmek için de turizm 

gelirlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi gerekir. Turizm gelirini etkileyen birçok faktör vardır. 

Bunlara ekonomik, siyasi, kültürel vb. sayılabilir. Türkiye için ekonomik faktörlerden birisi olan 

döviz kuru ile turizm geliri arasındaki ilişkinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada 2003-

2016 arası yıllık zaman serisi kullanılarak turizm geliri ile döviz kuru arasındaki ilişkinin EKK (En 

Küçük Kareler) yöntemi ile model kurulup sınama yapılmıştır. Değişkenlerin durağanlığını sınamak 

amacıyla Birim Kök testi (ADF) tabii tutulmuştur. Bu analiz sonucunda döviz kurunun Türkiye’nin 

turizm geliri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Turizm geliri,  Döviz kuru  

 

 

1.GİRİŞ 

Dünyada milyonlarca insan her yıl turistik amaçlarla olarak seyahat etmektedir. Bu seyahatler 

sonucu ülkeler döviz geliri elde etmekte bu da ülkelerin kalkınmasını olumlu yönde 

etkilemektedir. 

 Turizm gelişmenin önemli bir faktörüdür. Turistlerin yaptığı harcamalar bu mal ve hizmetleri 

sağlayanlara gelir kaynağı yaratmaktadır. Turizm olayına katılan insanların sayısı arttıkça mal ve 

hizmet üretimi de artacaktır. Turizm faaliyetleri geliştikçe yeni çalışma alanlarının da oluşmasını 

sağlar. Önceleri turistler sadece deniz, kum, güneş (yaz turizmi) için gelirken zamanla kış turizmi, 

kültürel turizm, spor turizmi ve kongre turizmi gibi amaçlarla da turizm eylemine katılmaya 

başlamışlardır. Bu da ülkelerin turizm gelirlerinin her geçen yıl artış göstermesine yol açmaktadır.  

 

 

Şekil 1: Türkiye’nin Turizm Geliri 

mailto:B140318014@sakarya.edu.tr
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Kaynak: TURSAB 

 

Türkiye’nin 2003-2016 yılları arasında turizm geliri incelendiğinde artışların ve azalışların olduğu 

görülmektedir.2003 yılında 13 milyar $ düzeyinde olan turizm gelirleri 2014 yılında 34 milyar $’ı 

aşmıştır.2014 yılından sonra turizm gelirinde azalış yaşayan Türkiye, 2016 yılına geldiğimiz zaman 

turizm geliri 22 milyar $’a düşmüştür. 

 

Turizmin bir ülke ekonomisi açısından önemini şu şekilde açıklayabiliriz; 

  

a) Ülkeye döviz girişi sağlar. 

b) Turizme yapılan yatırımlar ülke ekonomisine canlandırır. 

c) Ülkede işsizliğin azalmasına neden olur. 

d) Ülke vatandaşlarının gelir seviyesinin artmasına neden olur. 

 

Ülkemizin de içinde olduğu gelişmekte olan birçok ülke açısından turizmin en önemli yönü, 

ekonomik yararlılığını diğer sektörlere nazaran daha kısa sürede gösterebilmesidir. Bir turizm 

yatırımının getiri sağlamadan önceki hazırlık dönemi, diğer sektörlerdeki yatırımlara oranla çok 

daha kısadır. Dolayısıyla turizm sektörüne yapılan yatırımlar etkisini kısa sürede göstermektedir. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmede karşılaştıkları en 

büyük sorun olan döviz darboğazının aşılmasında, turizm sayesinde elde edilen dövizler bir çıkış 

yolu olabilmektedir. Turizm sektörünün az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler açısından taşıdığı 

olumlu potansiyele rağmen, mevcut durumda dünya turizm geliri pastasından aldıkları pay, gelişmiş 

batı ülkeleri ile kıyaslanamayacak kadar azdır. BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından 

açıklanan verilere göre dünya turizm geliri 2013 yılında 1 trilyon 197 milyar $ olan geliri, 2014 

yılında ise yüzde 3,7 artarak 1 trilyon 245 milyar $'a yükselmiştir. Seyahat edenlerin; konaklama, 

yiyecek içecek, eğlence, alışveriş ve diğer mal ve hizmetlere yaptığı harcamalara, 221 milyar $'lık 

uluslararası yolcu taşımacılığı da eklendiğinde, dünyada turizm geliri toplamda 1,5 trilyon $'a 

çıkmaktadır[1].  
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2.LİTERATÜR 

 

Cengiz Aktaş (2005) Türkiye’nin turizm gelirini etkileyen değişkenler için uygun regresyon 

denklemi kurmayı amaçlamış, bu amaç doğrultusunda 1980-2000 arası yıllık veri seti üzerinde 

eşbütünleşme analizi yaparak kurmuş olduğu denklemin uzun dönem tahminleri için 

kullanılmasının uygun olacağını belirtmiştir. Aktaş, Türkiye özellikle 1983 sonrasında başka 

sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de önemli atılımlar gerçekleştirmiş ve en önemli 

sektörlerden biri haline gelmiştir. Ayrıca bu çalışmada turizm gelirini etkileyen en önemli 

değişkenlerin, turist sayısı ve seyahat acentası sayısı olduğu tespit edilmiştir.   

 

 Orhan Çoban ve Ceyhun Can Özcan(2013) Türkiye’de turizm geliri ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi 1963-2010 arası yıllık zaman serisiyle kısa ve uzun dönemli ilişkileri 

eşbütünleşme ve nedensellik yöntemi ile analiz etmişlerdir. Kısa dönemde iki değişken arasında bir 

ilişki bulunmadığını, uzun dönemde turizm ekonomik büyümenin önemli bir nedeni olduğunu tespit 

etmişlerdir. Bu çalışma sonucunda turizmin Türkiye için önemli büyüme kaynaklarından biri 

olduğu sonucuna varmışlardır. 

 

Oğuz Kara, İstemi Çömlekçi ve Vahdet Kaya(2012) Türkiye’nin 1992-2011 arası yıllık zaman serisi 

için turizm geliri ile 3 farklı model kurarak bunlarla arasındaki ilişkiyi ölçmeyi amaçlamışlardır. 

Birinci model, turizm gelirleri ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi; ikinci model turizm gelirleri 

ile cari işlemler dengesi arasındaki ilişkiyi; üçüncü model ise reel döviz kuru ile turizm gelirleri 

arasındaki ilişkiyi ölçmeye yöneliktir. Bu 3 model için Engle-Granger, VAR analizi ve Granger 

nedensellik analiz yöntemlerini uygulamış, aralarındaki ilişki analiz edilmiştir. Elde edilen analiz 

sonuçlarında büyümeden turizm gelirlerine tek yönlü; turizm gelirlerinden cari işlemler dengesine 

doğru çift yönlü ve döviz kurundan turizm gelirlerine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi 

saptamışlardır. Bu sonuç kapsamında da turizm sektörü, makroekonomik değişkenleri etkileyen, 

aynı zamanda bu değişkenlerden etkilenen bir sektör olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

önemli bir yere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

  

Ali Şen ve Mustafa Şit (2015) 2000 ile 2012 yılları arasındaki aylık veriler kullanılarak Türkiye’de 

reel döviz kuru değişkeninin turizm gelirleri üzerindeki etkisini birim kök testleri ve nedensellik 

testleri yapmışlardır. Reel döviz kurunun Türkiye’nin turizm geliri üzerinde etkili olduğunu ve 

turizm gelirinin de reel döviz kurunu etkilediği sonucuna varmışlardır. Döviz kurlarının artmasıyla 

yabancı paraların ülke içinde değerlendiğinden Türk turizminin daha ucuz hale gelmesinden dolayı 

Türk turizmine yönelik turizm talebi arttığı ve turizm gelirlerinde artış görüldüğünü tespit 

etmişlerdir. 

 

Hakan Çetintaş ve Çetin Bektaş(2008) 1964-2006 döneminde Türkiye’de turizm ve ekonomik 

büyüme arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiler ARDL yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve iki 

değişken arasındaki nedenselliğin yönü araştırmışlardır. Araştırma sonucunda turizm ve ekonomik 

büyüme arasında kısa dönemde bir ilişki bulunmazken, uzun dönemde turizm ekonomik büyümeyi 

pozitif yönde etkilemektedir. Bulgular, incelenen dönem içinde turizm gelirlerindeki %10’luk bir 

artışın, ekonomik büyümede yaklaşık %2’lik (%1,7) bir artışa neden olduğunu göstermektedir.  

Ozan Bahar ve Kurtuluş Bozkurt(2010) dinamik panel veri analizi yöntemi kullanarak gelişmekte 

olan ülkelerde turizm sektörü ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemde herhangi bir pozitif 

ilişkinin olup olmadığını analiz etmeyi amaçlamışlardır. Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 

gelişmekte olan 21 ülke için 1998–2005 dönemini kapsayan bir panel veri seti oluşturulmuş ve İki 

Aşamalı GMM-Sistem analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda gelişmekte olan ülkeler 

açısından turizm ve ekonomik büyüme arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiş, turizm 
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gelirlerindeki %1’lik bir artışın uzun dönemde ekonomik büyüme üzerinde %2,825’lik bir artışa 

yol açtığı saptanmıştır. 

 

Cem Işık(2010) 1970-2008 yıllarını kapsayan dönem içerisinde Türkiye’ye gelen yabancı 

ziyaretçilerin yapmış olduğu harcamaların Türkiye turizmine etkisini analiz etmiştir. ADF, 

Eşbütünleşme ve Nedensellik analizleri yapılmıştır. Bu analiz sonucunda turizm gelirleri ve yabancı 

ziyaretçi harcamaları arasında uzun dönemde karşılıklı nedensellik tespit edilmiştir. 

 

Ozan Bahar(2006) 1963–2004 yılları arasındaki turizm gelirleri ile GSMH’dan oluşan değişkenlere 

ait zaman serisi, VAR modeli kullanarak incelemiştir. Elde edilen ampirik sonuçlar, turizmin 

ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etki meydana getirdiğini ve yapılan eş bütünleşme testine 

göre de, her iki değişken arasında uzun dönemde karşılıklı bir ilişkinin bulunduğu sonucuna 

varılmıştır. 

 

Ali Rıza Özdemir ve Oktay Öksüzler(2006) turizm ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik 

ilişkisi, Türkiye için 1963-2003 dönemine ait turizm gelirleri, GSMH ve reel döviz kuru 

değişkenleri kullanılarak araştırmak istemişlerdir. Kullanılan değişkenlerin birim köke sahip 

olmaları ve durağan olmamaları nedeni ile Johansen tekniği uygulanmıştır. Değişkenler koentegre 

bulunduğu için vektör otoregresyon modeli (VAR) yerine vektör hata doğrulama modeli (VECM) 

kullanılarak nedensellik araştırılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda, hem kısa hem de uzun dönemde 

turizmden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Özlem Kızılgöl ve Erman Erbaykal(2008) Türkiye’deki turizm gelirleri ile ekonomik büyüme 

arasındaki nedensellik ilişkisini Toda-Yamamoto yöntemi ile 1992:01–2006:02 dönemlerini 

kapsayan üçer aylık verilerle analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda ekonomik büyümeden turizm 

gelirlerine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır. Bu da, 

Türkiye’nin daha fazla turizm geliri elde etmek için sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlaması 

gerektiği söylenebilir. 

 

3. VERİ SETİ VE YÖNTEM 

 

Çalışmada 2003–2016 dönemine ait Euro ve Dolar döviz kurlarıyla yıllık dönem sonu verileri 

kullanılarak Türkiye’de turizm geliri ile arasındaki ilişki araştırılmıştır. Veriler, Dolar döviz kuru, 

Euro döviz kuru, Türkiye turizm geliri olup Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği TÜRSAB ve 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB’den elde edilmiştir. Araştırmadan daha sağlıklı 

sonuçlar alabilmek için verilerdeki yıllara göre değerlerde artış ve azalış olduğundan ilk verilerin 

logaritması alınmıştır. Bağımlı değişkenler ve bağımsız değişkenler belirlenip çoklu regresyon 

denklemi kurulmuştur. 

                                       

   𝑌 = ß0 + ß1𝑋1 + ß2𝑋2 +𝑈 
Değişkenler arasındaki ilişkiler araştırılmak amacıyla EKK (En Küçük Kareler) yöntemi ile model 

kurulmuştur. Analizlerde Eviews 8.1 programı kullanılmıştır. 

 

4. UYGULAMA SONUÇLARI 

 

Bu çalışmada, 2003-2016 yılları arasındaki yıllık dönem sonu verilerinden Turizm geliri, Dolar 

kuru ve Euro kurundan yararlanılmıştır. 

 

Çoklu regresyon denklemi kurarak yaptığımız analizin sonucuna göre; 
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Tablo 1: En Küçük Kareler Yöntemi ile Sınanma  

 

Uygulanan Yöntem: En Küçük Kareler Yöntemi   

   

     
     

Değişkenler   

        

Katsayılar 

          Standart  

             Hata  

         T-

İstatistik               

Değeri 

         Olasılık  

           

Değeri   

     
     EUROLOG 2.988544 0.819233 3.647978 0.0038 

USDLOG -1.891652 0.655233 -2.886993 0.0148 

C 15.58382 0.329856 47.24429 0.0000 

     
     R-squared 0.682264     Mean dependent var 16.98515 

Adjusted R-squared 0.624494     S.D. dependent var 0.261913 

S.E. of regression 0.160497     Akaike info criterion -0.633677 

Sum squared resid 0.283351     Schwarz criterion -0.496737 

Log likelihood 7.435742     Hannan-Quinn criter. -0.646354 

F-statistic 11.80996     Durbin-Watson stat 1.989211 

Prob(F-statistic) 0.001825    

     
      

 

 

Türkiye’nin turizm geliri =(15.58)+(2.98)Euro kuru +(-1.89)Dolar Kuru  

EKK yönetiminin sonucuna göre; 

Euro kuru prob. = 0.0038 çıkmıştır 0.05 anlamlılık düzeyine bakılarak sınadığımızda |th|>|tt|  

olduğundan anlamlı bir etkiye sahiptir. Sadece Euro kurunu ele aldığımız zaman Dolar kuru sabit 

tutulmak şartıyla Euro kurundaki 1 birimlik artış Türkiye turizm gelirinde ortalama 2.98 artışa 

neden olacaktır.  

Dolar kuru prob. = 0.0148 çıkmıştır.0.05 anlamlılık düzeyine bakılarak sınadığımızda |th|>|tt|  

olduğundan anlamlı bir etkiye sahiptir. Sadece Dolar kurunu ele aldığımız zaman Euro kuru sabit 

tutulmak şartıyla Dolar kurundaki 1 birimlik artış Türkiye turizm gelirinde ortalama -1.89 azalışa 

neden olacaktır.  

Modelin tümünün anlamlılığı Prob(F-statistic) değeri 0.05 anlamlılık düzeyinden küçük olduğu için 

istatistiksel olarak model tümüyle anlamlıdır.  

Durbin-Watson sonucuna göre de modelde otokorelasyon sorunu bulunmamaktadır. 

R-squared değeri modeli %68 oranında açıklamaktadır. Yani kurmuş olduğumuz çoklu regresyon 

denklemi Türkiye’nin turizm gelirini %68 oranında açıklamaktadır. 

Johansen Çoklu Eşbütünleşme Testi 

Johansen eşbütünleşme yöntemi, birden çok açıklayıcı değişken olduğunda, bu seriler arasındaki 

birden fazla eşbütünleşme ilişkilerini tespit etmede güçlü kabul edilmektedir. 

 

Tablo 2: Euro Döviz Kuru için Birim Kök (ADF) Testi 

 

DEĞİŞKEN 

 ADF TESTİ KRİK DEĞER 

 TEST 

İSTATİSTİĞİ 

   %1   %5  %10 Olasılık 

Değeri 

Euro Döviz Kuru 0.323661 -4.121990 -

3.144920 

-2.713751 0.9685 
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ΔEuro Döviz Kuru -3.960675 -4.121990 -

3.144920 

-2.713751 0.0130 

ΔΔEuro Döviz Kuru -5.787976 -4.200056 -

3.175352 

-2.728985 0.0010 

 

Birim kök testine tabi tutulduğu durumda durağan olmadığını ADF test istatistiği test sonucu 

0.323661 değerinin kritik değerlerden mutlak olarak küçüktür. Durağan hale getirebilmek için 

2.mertebeden farkı alındığı durumda elde edilen sonuca göre ikinci mertebeden durağanlık 

seviyesine ulaşmıştır. 

 

Tablo 3: Dolar Döviz Kuru için Birim Kök (ADF) Testi 

 

DEĞİŞKEN 

 ADF TESTİ KRİK DEĞER 

 TEST 

İSTATİSTİĞİ 

   %1   %5  %10 Olasılık 

Değeri 

Dolar Döviz Kuru  2.706074 -4.121990 -

3.144920 

-2.713751 0.9999 

ΔDolar Döviz Kuru -0.144597 -4.297073 -

3.212696 

-2.747676 0.9179 

ΔΔDolar Döviz Kuru -6.599184 -4.297073 -

3.212696 

-2.747676 0.0005 

 

Tablo 3’deki sonuçlara bakıldığında serinin düzey değerinde durağan olmadığı, ikinci farkı 

alındığında durağan hale geldiği yani I (2) olduğu görülmektedir. 

 

 

Tablo 4: Turizm Geliri için Birim Kök (ADF) Testi 

 

DEĞİŞKEN 

 ADF TESTİ KRİK DEĞER 

 TEST 

İSTATİSTİĞİ 

   %1   %5  %10 Olasılık 

Değeri 

Turizm Geliri -2.434090 -4.057910 -

3.119910 

-2.701103 0.1520 

ΔTurizm Geliri 1.293889 -4.297073 -

3.212696 

-2.747676 0.9958 

ΔΔTurizm Geliri -5.181755 -4.200056 -

3.175352 

-2.728985 0.0082 

 

Tablo 4’deki sonuçlara bakıldığında serinin düzey değerinde durağan olmadığı, ikinci farkı 

alındığında durağan hale geldiği yani I (2) olduğu görülmektedir. 

       

5.SONUÇ 

Sonuç olarak Euro kurunun Türkiye turizm geliri payındaki anlamlılık düzeyi dolar kuruna göre 

daha etkindir. Döviz kurlarının artmasıyla Türkiye turizminin daha ucuz hale gelmesinden dolayı 

Türkiye turizmine yönelik turizm gelirlerinde bir artış olduğu tespit edilmiştir fakat 2014 yılından 

sonraki dönemlerde döviz kurlarında artış olmasına rağmen turizm gelirlerinde azalış olduğu, bu 

nedenle değişkenlere Birim Kök testi(ADF) yapılmıştır. Yapılan ADF test sonuçlarına göre döviz 

kurları ile turizm geliri aynı mertebeden yani I(2) seviyede durağanlaştığı gözlemlenmiştir. 
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MODERN ECONOMIC DIPLOMACY: EVIDENCE FROM DEVELOPED COUNTRIES 
 

Aboubakari MOUSSA80 

ABSTRACT 

Nowadays globalization is become an essential tool for cooperation in the world and it is remarkable 

in many aspect, characterized by economic interdependence of states. Economical diplomacy 

became a precious element in foreign mutual relation. This paper discusses the evidence of modern 

economic diplomacy within an environment of economic interdependence and how it seen in third 

world countries. I investigate also the relation between Africa continent and the rest of the world as 

well. The predominant actors in this modern economic diplomacy are developed countries. As we 

may all expect, countries will expect that their economic diplomacy and commercial diplomacy will 

serve their national interest in the economic and business sphere. With the increasing complexity 

of international economic relation, the traditional state-to-state diplomacy is no longer accurate and 

has been fragmented making more complex due to the growing of non-state actors in the 

international economic relations. What is the role of those non-state actors in international economic 

and diplomatic cooperation? The participation of these non-state actors in the modern economic 

diplomacy will be discussed in this paper as well. 

 

KEYS WORDS: Economic diplomacy, globalization, developing countries, developed countries,  

Introduction 

There is no doubt that economic is become the core and ultimo motivation in the international 

cooperation. First states strength their economic power and then use this power as a mean to 

influence their diplomatic relations vis-à-vis of the others nations. Even thought that economic is 

not the only mean to achieve diplomacy, it comes out to be a necessary condition to the achievement 

of inter-states relations. The success of economic allow nations to deploy military power, influence 

the capacity to project soft power and become attractive in investment. The United State of America 

has a long track record of enlighten and projecting their foreign policy, their key cultural industry, 

and their values (Rana, 2007). The cooperation of international economic has make possible the 

relation that nation hold today. Although, they have differences in many subject the only thing that 

matter is the national interest. But further it seems like we have news agents in the sphere of 

international cooperation and these agents are the non-governmental organization and multinational 

companies. The traditional bilateral relations that we knew before between states have changed and 

brought new agents who seem to have more power than the sovereign states. This diversification in 

the international cooperation has been possible thank to globalization and the leadership of nations 

to keep their borders safe and protect their interest abroad, that is the diplomacy. And as Baranay 

(2009) say: “Economic Diplomacy assumes the diplomatic official activities that are focused on 

increasing exports, attracting foreign investment and participating in work of the international 

economic organizations”. In this environment of oversea economic cooperation, the developed 

countries take advantage over developing countries. Further, non-states actors take a proportional 

role in inter-states bilateral relation and directly become a third party.   

 

Economic diplomacy: view from developed countries 

Today’s if we look to the international cooperation environment we will certainly notice that the 

only or most present actors in the field are the developed countries. They have mastering their 

interaction with the external world to the point where they actively make investment, building 

business partnership, off-shore banking and a whole range of services and that through their 

multinational companies. The developed countries are the more participant in the interdependence 

world dominate by the economic interdependence, trade with the creation of World Trade 

Organization (WTO). Even the military cooperation became an important tool in diplomacy 
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particularly in the Middle East because of their security instability. In the periphery, we have the 

developing states who either confront severe scarce of resource, or are frequently in the internal 

conflict and weak governance, which let them without any issue and the only thing for them to do 

is to be woefully dependent on foreign aid (Rana, 2007 ). Thus, they want to influence the Least 

Developed Countries (LDC) in all aspect of cooperation. France, England and the others countries 

colonizer carry on a huge influence over their former colony.  

Economic diplomacy is the way through which nations states cooperate to tackle the outside world 

with the aim of maximizing their national interest in all domain of cooperation such as trade and 

investment and all sort of economic gain and protect their sovereignty (Rana, 2007). It is a means 

to stimulate the openness of companies to international level. When we look widely it seems like 

the modern economic diplomacy is nothing else then the commercial diplomacy. In that sense, the 

diplomacy can be a foreign policy design to ensure the economic cooperation of the country. US 

have a long record of strategies that have effectively brought together economic, strategic and soft 

power in the face of key challenge regardless of their others competitors in the international 

cooperation sphere (Martin, 2015). The most evident example of the US economic diplomacy as 

part of a clear agenda may be the Marshall plan and that is just in Europe. Washington almost 

defines the destiny of the world, the internal and external policy of many countries through the 

World Bank and others international organizations where they have a huge influence. In this 

economic interdependence environment, developed countries strength their influence over the 

international economic standard setting like World Trade Organization (WTO), International Labor 

Organization (ILO), the World Bank, the International Monetary (IMF) as they are the large 

contributor to these organizations, by expecting these organizations to serve their national interest 

in the economic and business sphere.  

Beside the United State, there is also France who strength his position in Africa especially in the 

francophone countries because of the colonial history which connects them since 1960. The 

influence of France over its former is still ongoing. If today France is developed, Africa is the cause. 

Their diplomacy in Africa is purely guide by self-interest like other developed nations. Through 

political, security, economic and cultural connections, France has attempted to maintain a 

hegemonic foothold in Francophone Africa, both to serve its interests and maintain a last bastion of 

prestige associated with a legacy of past mastery (Benneyworth, 2011). All the big company 

intervening in those France former possessions are own by France people. British which is also has 

former possession in Africa and in Asia exert the same influence over those countries through his 

economic, cultural and political diplomacy.  Today if we look globally, we will certainly see that 

the most influential countries by level of diplomatic relations development are the United States, 

China, Russia, the EU countries, and BRIC countries who are mainly developed and emerging 

countries. China and the new emerging countries in Asia start also an offensive economic diplomacy 

in Africa and the other developing countries it is the case of Turkey. 

 

Globalization and the economic diplomacy 

From the mid of 20th century globalization has transformed the international economic relations 

around the globe by impacting the economic, social and political sphere. It is a natural phenomenon 

in process and seems to be unstoppable. It is remarkable by the interconnection of each other within 

different aspect of cooperation and trade with a growing number of actor’s willing to influence and 

shape their competitors and have a significant influence in the outcome of their cooperation (Saner 

and Yiu, 2003). The interdependence between states is the core of international economic relations 

and it makes possible the competition among states in order to have influence over the others 

competitors. The advent of globalization is seen by many actors as a chance for a better economic 

and cultural integration in the world. It allowed the diplomacy to be inclusive and effective. It 

foreseen the domination of economic interdependence among nations. If today economic diplomacy 

is becoming successful is because of the globalization maturity. 
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‘’Globalization is not a phenomenon. It is not just some passing trend. Today it is an overarching 

international system shaping the domestic politics and foreign relations to virtually every country, 

and we need to understand it as such’’ (Friedman 2000) 

Globalization is not only a question of trade it is also involving interrelationship in: culture, politics, 

finance, national security and transferring of technologies. It embrace all aspect of cooperation 

which may result to a mutual gain to a point where countries became interdependent. According to 

Kanishchenko and Mamalyg (2015) globalization direct economic diplomacy to move in line with 

the changing structure of the world international economic relations that means to respect 

effectively, adequately and rapidly to the transformation of geopolitics, economic situations to 

encounter the new age of international cooperation that is manifesting. And Parkinson, (2015) to 

say that interdependence, as a result of globalization of trade, capital and labour markets, brings 

with it great benefits for the global economy but also creates new complexities for countries in the 

pursuit of their national interests. To integrate the world economic, states are constraint to 

interconnect with the new market brought by the globalization; as the international partnership 

became a sine qua non conditions to benefit from the trade in the contemporary world. 

 Furthermore, globalization brought new challenge to the economical diplomacy cause by the 

complexity and the important numbers of actors in the international economic cooperation at the 

same time it turns out to be an opportunity to others states to interconnect with others states in the 

global market. For instance through globalization, the new developing countries can easily integrate 

the market dominated by developed countries. Economic diplomacy stands to be a mean to solve 

global political and economic problem. With globalization north-south cooperation became 

effective in the world of global trade.  

 

Non-states actors in the arena of economic diplomacy 

If the international economic cooperation is became complex today it is because of the new actors 

in the arena of economic diplomacy like the NGOs and multinational corporation firms. The rules 

in terms of economic and social cooperation in world have been widely eroded by the rise of private 

actors but doesn’t mean in any way that the traditional actors (states) will disappear. According to 

Saner and Yiu (2003), enterprise and government need to find way to interact effectively with the 

non-states adversaries, faced with growing economic and interdependencies of markets and states. 

By introducing non-state actors into the international cooperation framework through, for example, 

the concept of ‘catalytic diplomacy’, some scholars of economic diplomacy have been able to bring 

to our attention the contests between competing social forces at the domestic and systemic level 

(see for example Hocking 1999a, 2004; Lee & Smith 2008; Pigman 1998). And for Saner and Yiu 

(2003), to say again that these increasing competent and networked non-states actors like NGO 

group supervise and evaluate the performance of governments and enterprises and demand greater 

accountability and fairness of their actions. Besides their role of supervisor in the government 

actions, they should be impartial without taking side. In this environment of international economic 

cooperation dominated with economic and leadership competition, the non-states actors have a 

tremendous influence over the sovereign states. For instance within the context of international 

organization like IMF, WTO and World Bank, the NGOs and civil society are adding their voice in 

different policy undertake by these organizations. They are present in almost all country and 

intervening in different sectors.  

Since the economic globalization became an evidence and dominant --it was just a simple trade of 

goods in exchange of commodities between two party without pursuing extra interest-- states almost 

disappear in the behave of multinationals and the international economic cooperation became 

widely diversify and embrace all economic and socio-cultural sectors. However, states remain an 

important actors and even multinational enterprises retain a strong anchorage with their territory of 

origin in structuring areas (Chavagneux, 1999). Thus, Denemark and Gil-Egui (2010) say that 

“diplomacy is not confined to inter-state relations in an international system, but also involves the 
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social, economic, cultural and political relations among networks of political actors in formal and 

informal domestic and systemic environments”. Cross-border trade and competition has been 

intensify since then both for the firms and governments. Stopford, Strange and Henley (1991) show 

the relationship between government and firms. This relationship is shown in the figure 1 where we 

have cooperation among governments, cooperation between governments and firms and then 

cooperation among firms. The relationship challenge between governments and firms is the 

competitively of territories and the monitoring of firms activities. While states when to benefit from 

the globalization and labor force mobility, multinationals firms try to handle their production 

process.          

 

Figure 1: Triads of relationships 

 
Source: Stopford, Strange and Henley (1991) 

 

 

Africa continent in the viewfinder of the rest of the world 

As firms try to maximize their profit, nations in other hand accumulate wealth and maximize their 

national interest abroad through their diplomatic relations. We are living now in a competitive 

world, a globalized economy dominated by the economic interdependence and diplomatic 

cooperation. The economic organization like the G8 and G20 decide the path that will take the world 

economic and in which sense it will converge. In this ambiance of cooperation, Africa continent 

which has been qualify by experts as the most dynamic and fastest-growing region came out to be 

the new market to conquer by the rest of the world who are engaged in an offensive economical 

diplomacy which has been possible thanks to the globalization. An empirical evidence to illustrate 

this is the creation of trade agreement with the Africa continent and organization of economic 

summit with the continent by the developed countries. Almost all developed and emerging 

economic have a yearly economic summit with the Africa continent. For instance African-Arab 

Summit, Africa leader’s summit held in USA, India-Africa Forum Summit, Forum on China-Africa 

Cooperation, France-Afrique summit and so on. All these summit and forum have a common point 

which is economic and diplomacy cooperation. 

 Africa is a rich continent full of different natural resource but don’t have necessary and sufficient 

materials to transform the row materials. The natural and human resources are abundant and diverse. 

The developed countries through their multinational companies interfere in the natural resource 
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management of the continent. The north-north cooperation is not any prioritize in international trade 

instead there have been the enforcement of north-south globalization in the recent years. Africa is 

now in an impressive surge of growth. Developed countries and new emerging market invade the 

continent with their companies to explore investment opportunity. Beside the multinational 

companies, there are also humanitarian organization from developed countries who hide behind the 

idea of ‘help’ to impose themselves to the sovereign state. In front of the developed countries, Africa 

lost its force because of their economic and diplomacy supremacy. Africa has never been in the 

position of domination when making a trade deal with their westerner partner.  

 

New emerging economic diplomacy: The example of Turkey 

In the recent years Turkey emerge in the sphere of international cooperation and diplomacy. Turkey 

strength his position in the Middle East, Asia, the Arab world and Europe through an offensive 

diplomacy which has been very successful. It has ambitious foreign policies which payoff. Osman 

Can a senior official focusing in the democracy issues for Justice and Development Party (AKP, 

Adalet ve Kalkınma Partisi) said that “for Turkey, the Middle East is very important, and it is also 

very important that the Middle East becomes democratic. We can establish good relationship with 

peoples, bot with the regime of the Middle East” (Trofimov, 2014). Although there are some explicit 

political and security dimensions to Turkish foreign policy in the Gulf region, the overall rationale 

is economic (Hürsoy, 2013). Economic factors have been an important driving force behind the 

expansion of Turkey’s relations with the Gulf Co-operation Council (GCC) countries and the 

Middle East thanks to their diplomacy in that area. The influence of Turkey in the Middle East is 

unprecedented and it is still ongoing. The Turkey new diplomacy approach has been primarily an 

enormous accomplishment for its business sector.   

In his way to enlarge his influence in the world, Turkey through the leadership of the president 

Recep Tayyip Erdogan developed a strong economic diplomacy. Since the AKP party is in power 

the economic diplomacy of turkey has improve, the bilateral and multi-lateral relations increase 

beyond the traditional neighbors. The Turkish brand has been exported everywhere through their 

multinational companies. The Turkish airline which has recently been award the best airline 

company in Europe opened news line everywhere with a particular concentration in Africa. The 

company has a total of 276 destination in 110 countries with a total number of flights to 48 

destinations in 31 African countries. Businessman encourage by the government are investing in 

many projects as much as in humanitarian help.  

In Africa, Turkey-Africa relation has emerge in the recent years and constitutes one of the prime 

orientations of Turkey foreign policy. The number of embassies newly opened in Africa by Turkey 

has increased considerably. In 2009 the number of Turkish embassies in African countries was just 

12 with 5 of them in North Africa and now we count 39 Turkish embassies in African countries81. 

This offensive diplomacy has make possible the economic diplomacy of Turkey in Africa. With the 

increasing of diplomatic representative in African countries, turkey has opened commercial 

consulates in 26 African capitals. In addition, Turkish Foreign Economic Relations Council 

established business councils with 19 Sub-Saharan African countries (Minister of foreign affairs)82. 

Since the declaration of Turkey as a strategic and privilege partner of the Continent by the African 

Union in January 2008, their relations have gained a substantial momentum. In the same like 

developed countries, Turkey also organized trade and economic cooperation summit. The first 

Africa-Turkey Cooperation Summit held in 19 August 2008 and the second in 2014. 

 

Conclusion 

It is clear that the developed countries are the principle actors in the international economic 

cooperation due to their financial capacity. As we may all expect, countries will expect that their 

                                                                 
81 http://www.mfa.gov.tr/turkey-africa-relations.en.mfa 
82 http://www.mfa.gov.tr/turkey-africa-relations.en.mfa 
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economic diplomacy and commercial diplomacy will serve their national interest in the economic 

and business sphere. Globalization has make everything in the trade and economic cooperation 

possible. It came as a chance in this world dominated by economic interdependence. The developing 

countries in this schema of cooperation appear like the observers without any considerable power. 

Besides, there are new actors who emerged as a very crucial partners in the multilateral cooperation 

between states. The non-governmental organization and transnational cooperation companies are 

the interfering in the inter-government cooperation as shown by Stopford, Strange and Henley 

(1991). Economic diplomacy has spread everywhere in the world dominated by western countries 

and the new emerging countries.  
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Özet: Tüketiciler, daha fazla sağlık bilincine kavuşmaları ve iyi bir şekilde bilgilenmeleri 

sonucunda tedavi sürecine ilişkin kararlara katılımda pasif konumdan daha aktif bir konuma 

geçmişler ve sağlık kuruluşunun seçiminde etkin rol almaya başlamışlardır. Sağlık hizmetleri 

yöneticileri artan rekabet ortamında tüketiciler/hastalar tarafından tercih edilen bir hastane olmak 

istiyorlarsa hastaların satın alma davranışlarını, hastane seçiminde karar vericilerin ve karar 

üzerinde etkili olan kişilerin kimler olduğunu, tercihlerini etkileyen faktörlerin neler olduğunu 

analiz etmek zorundadırlar. Bu doğrultuda hastaların hastane seçim kararları üzerinde hasta-hekim 

iletişiminde etkili olabilecek faktör ve önem derecesi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, 

Sakarya ilinde bir kamu hastanesinde poliklinik hizmeti alan 142 sağlık hizmeti kullanıcısına anket 

uygulanmıştır. Sağlık hizmeti tüketicilerinin sosyo-demografik özelliklerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı analiz edilmiştir. Araştırmanın analiz kısmında değişkenler arasındaki ilişkinin 

araştırılması amacıyla ilk olarak birim Anova ve T-testleri yapılmıştır ve daha sonra değişkenler 

arasındaki ilişki Pearson Korelasyon ve Regresyon analizi yöntemi ile incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hasta- hekim iletişimi, Sağlık Hizmetleri, Hastane, Hastane Tercihi 

Giriş 

İletişim, gönderici ve alıcı konumundaki bireyler arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve 

bilgi alışverişidir. Bir başka tanıma göre iletişim, bireyin kendisini beden dili veya birtakım seslerle 

başka bireylere ifade etme çabasıdır (Bhala, 2011: 6). Geçer ve Dikmen (2015:518) iletişimi bireyin 

iç dünyasının pozitif veya negatif olarak dış dünyaya yansıması olarak nitelemektedirler. İletişimi, 

bireyin iç sesinin dış dünyaya açılan penceresi olarak ifade etmektedirler. Bütün bu tanımların ortak 

noktasında, iletişimin bireylerin duygu ve düşüncelerini başka bireylerle paylaşması yatmaktadır. 

İletişim son dönemde oldukça popüler hale gelmiştir. Sağlık hizmetleri sunumu özelinde 

düşünüldüğünde,  sunulacak hizmetin belirlenebilmesi için öncelikle sağlık hastaların başvuru 

nedenlerini, ne tür problemleri olduğunu, bu problemlerin tedavisi sırasında beklentilerinin ne 

olduğunu ve uygulanacak tedavilerin bireylerin kültürlerine ve inançlarına uygun olup olmadığını 

belirlemek için iletişim, anahtar rolü oynamaktadır. Başvuran hasta ya da sağlığını kontrol ettirmek 

isteyen kişi ancak etkili bir iletişimle anlaşılabilir ve kişinin ihtiyaçlarına uygun hizmet sunulabilir. 

Ayrıca sağlık sektöründe hizmet sunumu tek taraflı bir çaba ile gerçekleştirilebilecek bir olgu 

değildir. Zira hekim hastaya bir takım tedavi yöntemleri önermekte ya da çeşitli ilaç ve uygulamalar 

vermektedir. Bu önerilerin gerçekleşmesi ya da verilen ilaç ya da tedavilerin uygulanması, hasta ya 

da kişinin hekim ve hastaneye olan güveni ile gerçekleşebilir ki, burada anahtar sözcük yine 

iletişimdir.  

Hasta hekim iletişimi, sağlık hizmeti almak isteyen ile sağlık hizmetinin sunumunu sağlayacak olan 

ve sunulacak hizmetin niteliğini ve içeriğini belirleyecek olan hekimlerin etkileşimidir. Etkili bir 

iletişim, hastaların tedaviye katılımlarını ve aldıkları hizmetten memnuniyetlerini artırabilir ve 

tedavi sonuçlarını olumlu yönde etkileyebilir (Chen ve diğerleri, 2007: 339). Bu nedenle hasta 

hekim iletişimi sağlık kuruluşlarının önem vermesi gereken bir konudur. Hastalarla etkili iletişim 

kuran hekimler bir sağlık kuruluşuna kaliteli sağlık hizmeti sunumundan çok daha fazlasını 

kazandırabilirler. Kurulan etkili hasta hekim iletişimi bireylerin kendilerini rahat hissetmelerine, 

mailto:elvany@sakarya.edu.tr
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tedaviye katılmalarına, daha başarılı ve pozitif bir tedavi süreci geçirmelerine ve olumlu tedavi 

sonuçları ile birlikte hizmet sunucusuna güven duymalarına yol açacaktır (Desmond ve Copeland; 

2010: 2; Street, 2003: 74). Bu memnuniyet ve güven ise bireylerin hizmet sunan kuruluşa ve hekime 

bağlılık duymasını sağlayacaktır.  

Sağlık hizmetleri yöneticileri artan rekabet ortamında tüketiciler/hastalar tarafından tercih edilen 

bir hastane olmak istiyorlarsa hastaların satın alma davranışlarını, hastane seçiminde karar 

vericilerin ve karar üzerinde etkili olan kişilerin kimler olduğunu, tercihlerini etkileyen faktörlerin 

neler olduğunu analiz etmek zorundadırlar (Tengilimoğlu, 2001:13).  

Hastalar hastane seçim karar sürecinde bazı girdiler kullanmaktadırlar. Seçim sürecinde kullanılan 

girdiler ihtiyacın aciliyetine ve talep edecekleri hizmetin türüne göre değişmektedir. O nedenle 

sağlık hizmetlerinde pazarlama yöneticileri hastaların hastane seçim kararını nasıl verdikleri 

konusunda yapacakları araştırmada tüketicilerin satın alma davranışları yanında hizmetlerin 

özellikleri hakkında da bilgi sahibi olmak durumundadır. Bu araştırma, hastaların hastane seçim 

kararları üzerinde hasta-hekim iletişimi etkili olabilecek faktör ve önem derecesi belirlenmeye 

amaçlamaktadır. 

Hasta-hekim iletişimi 

İletişim kavramı yaşamımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Sağlık sektörü, insana hizmet 

sunulan sektörler arasında karmaşıklık düzeyi yüksek seviyede olanıdır. Çünkü sağlık hizmetlerinde 

birçok farklı gruba, birçok farklı meslek mensubu ile hizmet sunulmaktadır. Farklı yaş, meslek, 

eğitim, gelir, çevre, vb. özelliklere sahip bireylere hizmet sunmak göründüğünden daha da zor 

olabilir. Bu durum, sağlık hizmetleri sunumunda iletişimi daha önemli hale getirmektedir. Hasta ve 

hasta yakınları ile etkili iletişim kurulamaması, sağlık kuruluşları açısından birçok olumsuz sonuç 

doğuracaktır. Çünkü hastalarla iletişim kurmak sağlıklı bireylerle iletişim kurmaktan daha zordur. 

Bireyler hastalıkları nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşamaktadır ve bu sıkıntılara bağlı olarak 

yaşadıkları belirsizlikler nedeniyle stres altında kalmaktadırlar. Bu durum da iletişim 

bozukluklarına neden olabilmektedir. Bu durumu anlamak ve iyi yönetmek bireylerin streslerini 

ortadan kaldırdığı gibi, hekime ve hastaneye duyulan güven sonucunda önerilen tedavinin iyi 

uygulanması, tedavinin başarısını da doğrudan etkileyebilmektedir (Ünal, 2016: 65). 

Hasta-doktor görüşmelerinde iletişimin önemi tartışılmazdır. Doğru bir iletişim kurulamazsa hasta-

hekim arasında sorunlar yaşanabilir. Bu da tedavi sürecini fazlasıyla olumsuz bir yönde etkiler. 

Tanı, tedavi ve tıbbi bakım sürecinin en temel öğesi hastayla hekim arasında uygun bir ilişkinin 

kurulmasıdır. Bunun için bu aşamada da hastaların hekimini özgürce seçebilmesinin sağlanması 

önemlidir. Hekimini bilerek seçen bir hasta ona güvendiği için önerilere uymada istekli 

davranacaktır. (Uludağ, 2011: 88) Hekimler, hastayı anlayıp ona göre iletişime geçerek gereken 

tıbbi girişimleri uygulamak ve ardından da kişiye önerilerini aktarabilmek için aktif dinleme ve 

empati yöntemlerini kullanabilir. Yine hekim, hastaya dönük açık uçlu sorulardan gerektiği gibi 

yararlanma, gerektiğinde sessiz kalabilme, sabırla dinleme, tekrar etme, söylenilenin anlaşılıp 

anlaşılmadığını kontrol etme, elde edilen bilginin kalitesini ve miktarını arttırabilecek girişimlerdir. 

(Uludağ, 2011: 89) Hekim, sadece hastalığı ve semptomları değil, hastanın bunlarla ilgili algılarını, 

duygu ve düşüncelerini (endişe, korku, önemsemezlik, inkar, depresyon, anksiyete, panik, vb) de 

öğrenmeli ve bunları düzeltmek için de çaba sarf etmektedir. (Özlü, 2016: 60)  

Hekimlik uygulamasının hiçbir zaman teknisyenlik düzeyine indirgenmemesi gerekir. Hekimlik 

aynı zamanda bir iletişim sanatı olup, hasta ile kurulan ilişkinin niteliği hasta yararını, hastanın 

memnuniyet düzeyini ve tedaviden yanıt alınmasını etkilemektedir ( Atıcı, 2007:55).  Beklenti 

düzeyine göre de hastanın memnuniyeti ortaya çıkmaktadır. Aynı davranışa ve aynı hizmete maruz 

kalan hastalardan birisi memnun olurken, bir diğeri ise bazı şikayetlerde bulunabilmektedir. İşte 

oluşan bu farkı anlayabilmek, hasta memnuniyetini arttıracaktır (Uludağ, 2011:86). Yani bir ilişki 

modelinin uygulanabilirliği hastanın durumuna (kişiliği, eğitim düzeyi, yeterliliği, anlama 

kapasitesi gibi) ve hastalığın özelliğine (hastalığın akut ya da kronik bir seyir izlemesi, hasta 

yaşamını etkileme düzeyi gibi) göre değişebileceği unutulmamalıdır (Atıcı,2007:55). Sağlık hizmeti 
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sunulmasında hekimlerin rolü büyüktür. Özellikle klinisyen uzman hekimler, hastaların doğrudan 

hizmet aldığı çoğu tıbbi girişimi gerçekleştiren gruptur. Bu nedenle uzman hekimlerin hastalarla 

kurduğu iletişim, tedavinin başarısı ve memnuniyetin arttırılması açısından oldukça önemlidir 

(Uludağ, 2011:86). Hatta “Amerika’da yapılan bir araştırmada, hastanelerdeki yüksek kalite 

hizmetini etkileyen 10 faktör içinde doktorların tutum ve davranışlarının” 2. Sırayı aldığı 

belirtilmiştir” (Aydoğan, 2005:11).  

Hastane seçiminde kullanılan kriterler 

Hastane seçimi, bir tüketicinin/hastanın veya onun bakımından sorumlu olan kişinin, seçim 

olanağına sahip olması durumunda sağlık kuruluşları arasından birisini tercih etmesidir. Hastaların 

hastane seçim kararı üzerinde etkili olan çeşitli faktörler bulunmaktadır. Berkowitz ve Flexner’e 

(1981:25) göre tüketicilerin hastane seçim kararı verirken dört faktör üzerinde odaklaştıklarını 

belirtmektedir. Bunlar; (1) sağlık bakımının kalitesi, (2) fiziki olanakların mevcudiyeti ve temizliği, 

(3) hastane personelinin tutum ve davranışları, (4) hastanenin şöhret ve imajıdır. Boscarino ve 

Steiber (1982:23) hastane seçiminde kullanılan kriterleri detaylandırmış ve önem derecesine göre şu 

şekilde sıralamıştır. 

Hastanın evine yakınlık 

Muayene olduğu doktorun tavsiyesi  

Uzman doktor bulunma durumu 

İyi araç, gereç ve teknolojiye sahip olma 

Bina, tesisat ve araçların kalitesi  

Hastane personelini tanıma veya onlardan memnun olma 

Geçmiş deneyim  

Daha ucuz olması 

Hastanenin büyüklüğü 

Dini ilişki ve yakınlık  

Hastane seçiminde hekimler önemli bir kriter olmasına rağmen bu araştırmada birinci sırada yer 

almaması ayrıca hekim tavsiyesinin diğer faktörlerden sonra gelmesi dikkate değer bir bulgudur. 

Wolinsky ve Kurz ise yaptıkları araştırmada hastaların hastane seçiminde dokuz kriteri 

kullandıklarını belirlemiş ve bu kriterleri; "bilgi", "fiyat", "kalite" ve "tavsiye" olmak üzere dört 

grup altında toplamıştır (Wolinsky ve Kurz, 1984, 58-67). ABD de Ulusal Araştırma Kuruluşu ( 

The National Resarch Corporation : NRC) 1984-1986 yılları arasında üç yıl boyunca her yıl bin kişi 

olmak üzere toplam üç bin kişi üzerinde yaptığı araştırmada hastane seçiminde etkili olan 14 kriteri 

önem derecesine göre şu şekilde belirlemiştir (Lane ve Lindquist, 1994:106-107) 

Tıbbi personelin kalitesi 

Acil servis hizmetlerinin kalitesi 

Hemşirelik bakım kalitesi 

Her türlü hizmetin bulunabilirliliği 

Doktor tavsiyesi 

Modern ekipman 

Çalışanların kibarlığı 

Çevre ve fiziki koşulların iyi olması 

Hastaneyi daha önce kullanmış olması 

Hizmetlerin fiyatı  

Aile tavsiyesi 

Eve yakınlık 

Özel oda imkanı 

Arkadaş önerisi 

Boscarino ve Steiber hastane seçiminde hastanenin sunduğu hizmetin türünün önemli olduğunu ve 

seçim kriterlerinin "genel hasta bakım hizmetleri", "özel hasta bakım hizmetleri" ve "acil servis 

hizmetleri" için değişebileceğini belirtmiştir. Araştırmacılar her bir hizmet türü için 12 kriter 
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belirlemiştir. Her bir hizmet türü için kullanılan ilk beş kriter aşağıda sıralanmıştır (Boscarino ve 

Steiber, 1982:23). 

Genel Hasta Bakım Hizmeti: (1) Eve yakınlık /kanaat (2) Doktor kullanımı/tavsiye     (3) 

Geçmiş hastane deneyimi, (4) Hastane personelini tanıma, (5) Fiziksel imkanların kalitesi. 

Özel Hasta Bakım Hizmeti: (1) İyi uzman doktorların bulunması, (2) Doktor tavsiyesi,        (3) 

Geçmiş hastane deneyimi, (4) İyi ekipman ve teknolojiye sahip olma, (5) Eve yakınlık. 

Acil Servis Hizmeti : (1)Eve yakınlık, (2)Geçmiş hastane deneyimi, (3)Doktor tavsiyesi, 

(4)Personeli tanıma ve hoşlanma, (5)Fiziksel olanaklar ve kalitesi. 

Yapılan araştırmalar incelendiğinde; bazılarının belirli bir sağlık hizmeti türü için, bazılarının belirli 

bir coğrafi bölge için ve bazılarının da belirli sağlık kurumları için yürütülmüş ve farklı bulgularla 

sonuçlanmıştır. Tengilimoğlu (2001) hastane seçiminde etkili olan faktörleri araştırdığı 

araştırmasında hizmetin sunulduğu ortamın, teknolojik ekipmanın yeterli olup olmamasının önemli 

etkenler olduğunu ortaya koymuştur.  

Ulusal Araştırma Kurumunun (NRC) "Tüketici Sağlık Bakım Karar Süreç Modeli" (Consumer 

Health Care Decision Process Model) konulu bir araştırmasında seçim kriterlerinin tedavi türüne 

göre (hastalık, kaza ve cerrahi durumlara göre) değişebileceği ifade edilmektedir (Lane ve Lindquist, 

1994:106-107).  

Sağlık kuruluşunun seçiminde nihai karar vericinin kim olduğunun belirlenmesi pazarlama çabaları 

açısından önemlidir. Lane ve Lundquist (1988) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, hastaların 

% 22’si hangi hastaneye gitmeleri gerektiğine hasta olmadan önce (boş zamanda karar) bizzat 

kendilerinin karar verdikleri, % 52’sinin ise hekimlerin sunduğu alternatifler arasından seçim 

yaptıkları görülmüştür (Lane ve Lundquist,1988:5-21). Smith ( 1994) tarafından yapılan başka bir 

araştırmada ise hastane seçim kararını hasta adına çoğunlukla hekimlerin (% 62.5'i) verdiği, 

%32.7’si hasta ve hekimlerin beraber, yalnızca % 2.1' inde hastaların kendilerinin verdiği 

görülmüştür(Smith ve Clarke,1994: 390). Yine Ulusal Araştırma Kuruluşu tarafından 1986 

yılında yapılan başka bir araştırmaya göre ise hastane seçiminde karar vericilerin hastalık şiddetine 

göre değiştiği görülmüştür(Lane ve Lindquist, 1994:121). 

Karafakioğlu tarafından nakledilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir başka 

araştırmada ise, "Neden bu hastaneyi seçtiniz?" sorusunu hastaların sadece %50`si "doktorum 

seçti" şeklinde cevaplandırmış ve bunların %42'si diledikleri hastaneye gidebilmek için doktorların 

değiştirdiklerini ifade etmişlerdir (Karafakioğlu, 1998: 84). Hastanın seçim özgürlüğünü 

kısıtlamamak koşulu ile hekimin hastanın kararında aktif bir rol alması, özellikle acil 

müdahaleleri gerektiren durumlarda zorunlu olabilir. 

Türkiye'de hastaların sağlık kuruluşlarından hizmet satın alımında ve hastane seçiminde etkili olan 

faktörler üzerinde yapılan araştırmalar çok sınırlıdır. Daloğlu (1991:20) tarafından Ankara da iki 

özel hastanede yatan 200 hasta üzerinde yapılan bir anket araştırmasında hastaların hastane 

seçim kararını % 54 'ü doktorlarının, % 33 'ü kendilerinin, % 13’ü ise arkadaşlarının verdiği 

görülmüştür. Yine aynı araştırmada özel hastane tercihinde etkili olan faktörler yoğunluk 

katsayısına göre sıralandığında ilk iki sırayı tedaviye kısa sürede başlanması ve hasta hekim ilişkisinin 

aldığı görülmektedir. Bunlar; 

Tedaviye kısa sürede başlanması 

Hasta-hekim ilişkisinin iyi olması 

Hemşirelik hizmetlerinin kaliteli olması 

Personel davranışının iyi olması 

Hastane yemek, temizlik vb. hizmetlerinin iyi olması 

Refakatçi kolaylığı  

Ziyaret saatlerinin geniş olması 

Ayrıca hastalar, yukarıda sıralanan faktörlere ilave olarak aradıkları zaman doktoru bulabilme, 

insana saygı gibi faktörlerin de tercihde etkili olduğunu belirtmişlerdir (Daloğlu, 1991: 22). 
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ARAŞTIRMA 

 

Araştırmanın amacı 

Bu araştırmanın amacı, hekim-hasta iletişiminin hastane tercihine etkili olup olmadığını 

belirtmektir. Yapılan bu araştırmada, hekim-hasta iletişimi hakkında konunun taraflarının iletişim 

sorunları ve çözümleri üzerine saptamalarının tespiti amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde 

hekimlere ve hastalara ayrı ayrı ancak aynı doğrultuda, yorumlanabilecek sorular yöneltilmiş ve 

yanıtlar aranmıştır. Daha sonrasında ise hasta ve hekim iletişiminin iyi olmasının hastane tercihine 

nasıl etkili olacağı incelenmektedir.  

Bu araştırmada hasta doktor iletişiminde hasta açısından önemli olan faktörlerin ortaya konulması 

amaçlanmaktadır. Ayrıca hasta-hekim etkileşimi, hastanın klinik durumuna uygun olan, sağlığa 

ilişkin değerlerin en iyisinin belirlemesine ve seçmesine yardımcı olacaktır. Bu sonuca ulaşmak için 

hekim, hastanın klinik durumu hakkındaki bilgileri ortaya koyarak ve eldeki seçeneklerini açığa 

kavuşturmada yardımcı olacaktır.  

      4.2 araştırmanın önemi  
Hekim, problemin teşhisinde doğru iletişim kurmanın önemini benimsemiş ise, hastaların, hekimin 

ne ölçüde ilgi göstereceğini bilmedikleri duygusal kaynaklı problemlerini ortaya koymak 

konusunda istekli olmamaları nedeniyle kaçıracakları değerli ipuçlarını yakalama ve 

değerlendirmesinde kullanma imkanına sahip olur. Hastalarıyla yakından ilgilenen ve dikkatli olan 

hekimler bu tür ipuçlarından yararlanabilirler. Ancak sağlık hizmeti alımı sürecindeki hekim-hasta 

ilişkisinde bazı iletişim ve güven sorunlarının yaşandığı da yadsınamaz bir gerçektir.  Yapılan bu 

araştırma, söz konusu sorunların bilimsel verilere dayalı olarak ortaya konulması açısından önem 

arz etmektedir. 

Hekimlerin ve hastaların arasındaki ilişki iyileştirildiğinde, hizmet alan hastalar aldığı tedaviden 

memnun kalır. Aynı zamanda bu ilişkinin artışı, tedavinin sonuçlarına pozitif bir şekilde tesir 

etmektedir. Bu araştırma hastaların hastane tercihinde hekimlerin hastalara davranışının ve 

iletişiminin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Bu araştırma yapılarak, hasta-hekim iletişiminin hastane tercihine etki edip etmediği belirlenerek; 

etkisi varsa hasta-hekim iletişiminin seviyesini yükseltebilmek için hekim-hasta iletişimin ne 

ölçüde olması ve nasıl davranılması gerektiği belirlenmektedir. Bunun sonucunda ise hastanın 

hastaneyi nasıl seçtiğinin tespitinin yapılması amaçlanmıştır. Bu anlamda gerek yönetim 

uygulamalarına katkı sağlamak, gerekse eğitim müfredatlarında konunun yer almasında farkındalık 

oluşturmak bakımından araştırmanın önemli olduğu düşünülmektedir.  

 Araştırmanın varsayımları 

Araştırmanın varsayımları şunlardır:  

a. Hasta-hekim iletişiminin hastane tercihine etki edip etmediğini amacıyla hazırlanmış olan anket 

sorularının, Sakarya ilinde bir kamu hastanesinde poliklinik hizmeti alanları tarafından okunarak ve 

dürüst cevaplar verilerek yanıtlanacağı varsayılmıştır.  

b. Araştırmanın konusu hakkında yapılmış olan literatür taramasının, araştırmanın geçerliliği 

hususunda yeterli olduğu varsayılmıştır.  

c. Oluşturulan anket sorularının, araştırmada elde edilmesi amaçlanan bilgiyi doğru bir şekilde ele 

aldığı varsayılmıştır.  

d. Araştırmada yapılmış olan tüm atıflar, bilimsel kabul ve geçerliliğe sahiptir.  

e. Araştırma sahibinin amacının ve sonuçlarının, kullandığı anket ve izlediği yöntemlerce 

anlaşılabilir olduğu varsayılmıştır. 

     4.4. Araştırmanın sınırlılıkları 

Araştırma, 2017 yılında Sakarya ilinde bir kamu hastanesinde poliklinik hizmeti alan 142 

katılmacının aldığı bir örneklem ile sınırlı tutulmuştur. Ayrıca araştırma sonuçları da 

genellenmemiş, sadece bu araştırma ile sınırlı tutulmuştur. Araştırmaya konu olan hasta-hekim 

iletişiminin hastane tercihine etkisi, veri toplama yönteminde yer alan değişkenlerle sınırlıdır.  
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4.5. Araştirmanin evreni ve örneklemi 

Araştırmanın evrenini, Sakarya ilinde bir kamu hastanesinde 1 Mart-31 Mart 2017 tarihleri arasında 

poliklinik hizmeti alan tüm hastalar oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında herhangi bir örneklem 

seçilmemiş olup; ilgili tarihler arasında poliklinik hizmeti alan tüm hastalara ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Araştırma kapsamında toplam 142 adet geçerli ve kullanılabilir anket araştırmacılar 

tarafından hastalarla yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. 

    4.6. Araştırmanın hipotezleri 

Araştırmanın amacı doğrultusunda, araştırmayı karşılayabilecek iki adet hipotez oluşturulmuştur. 

Bu hipotezler şunlardır;  

H1 = hekim-hasta iletişiminin hastane tercihine etki eder. 

H2 = hekim-hasta iletişiminin hastane tercihine etki etme durumunu hekimin iletişimi 

belirtmektedir. 

 

   4.7. Araştırmanın yöntemi 
Bu araştırmada yöntem olarak literatür taraması, kaynak araştırmaları ve anket yöntemleri 

kullanılmıştır. Anketler objektif bir şekilde hazırlanmış ve yüz yüze görüşme yöntemi ile 

uygulanmıştır. Anket formunda hekim-hasta iletişiminin hastane tercihine etki edip etmediğini 

tespitine yönelik 13 adet soru sorularak ve ifadelerin karşısında “Kesinlikle katılmıyorum, 

Katılmıyorum, Fikrim yok, Katılıyorum, Kesinlikle katılıyorum” biçiminde derecelendirilmiş beşli 

likert ölçeği bulunmaktadır. Elde edilen veriler, ‘SPSS 22.0 Windows’ bilgisayar programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan anket için güvenirlik analizi yapılmıştır. 

Genel olarak 0-1 aralığında değişen güvenirlik katsayıları (R) için yorum yapılmasında yaygın 

olarak kullanılan sınırlar ise tablo 1’de göstermektedir (Baş, 2013: 156). 

Tablo 1. Güvenirlik Analizi 

Güvenirlik Yorum 

R ≥ 0,9 Mükemmel (Yüksek –Riskli testler 

için) 

0,7 ≤R <0,9 İyi (Düşük Riskli Testler için) 

0,6 ≤ R< 0,7 Kabul Edilebilir 

0,5 ≤R<0,6 Zayıf 

R <0,5 Kabul Edilemez 

 

Güvenirlik analizi neticesinde, 13 ifadeden oluşan hekim-hasta iletişiminin hastane tercihine etki 

edip etmediğini tespitine yönelik anketinin iyi derece güvenilir (α=0,846) olduğu saptanmıştır 

(Tablo 2). 

Tablo 2. Ölçeği Güvenirlik Analizi Bulguları 

Güvenirlik Analizi 

                    Cronbach's Alpha Değeri N 

0,846 13 

Veriler SPSS for Windows programına aktarılarak, analizler yapılmıştır. Anketten elde edilen 

veriler değerlendirilirken, frekans ve yüzde dağılımları hesaplanmıştır. Ayrıca Sakarya ilindeki 

Eğitim ve Araştırma hastanesinde poliklinikten hizmet alan müşteriler, ankette yer alan 

ifadelere katılma derecelerine ilişkin olarak, ortalama skoru, standart sapma ve medyan 

değerleri hesaplanmıştır. Örneklem verilerinin normal olasılık dağılımına uyumluluk gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla Kolmogorow Smirnow testi yapılmıştır. Yapılan 

Kolmogorov Smirnow testi sonucu ölçek ortalaması verilerinin normal dağıldığı saptanmıştır 

(z=0,000; p<0,05).  
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Araştırmanın bulguları 

Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel analizleri yapılarak, şekiller ve 

tablolar yardımıyla açıklanacaktır. 

Tablo 3’te de görüldüğü gibi; araştırmaya katılanların 63’ü erkek, 79’u kadındır. Katılımcıların 19’u 

25 yaş altında (%13,4), 85’i 26 ile 45 yaş arasında (%59,9) ve 34’ü 46 yaş üstünde (%23,9) olduğu 

görülmektedir. Araştırmaya katılanların % 74,6’sı evli, % 25,4’ü bekar olduklarını belirtmişlerdir. 

Katılanların önemli bir çoğunluğu (% 41,5) ilköğretim mezunudur. Lise mezunu olanların oranı % 

30,3, üniversite mezunu olanların oranı % 18,3, lisansüstü eğitim almış olanların oranı da % 9,8’dir. 

Araştırmaya katılanlar meslekleri açısından değerlendirildiğinde; 34’ü memur, 20’si işçi, 12’sı 

emekli, 14’ü serbest meslek sahibi, 29’u ev hanımı, 19’u öğrenci ve 14’ü de işsiz olduklarını ifade 

etmişlerdir. Katılımcıların %96,5’inin sosyal güvencesi var iken 5 tanesinin herhangi bir sosyal 

güvencesi olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, araştırmaya katılan kişilerin % 3,5’inin 1000 

YTL’den  daha  az  gelire  sahip  olduğu  görülmektedir.  Diğer katılımcıların yarısından fazlası (% 

57,8) 1001-2000 YTL arası gelire sahiptir. 2001-3000 YTL  gelire sahip olan kişilerin sayısı ise 

37’dir. 3001 YTL ve üzeri gelire sahip olan kişilerin sayısı ise 18’dir Hastaların hizmet aldıkları 

polikliniklere göre dağılımı Tablo 4’te görülmektedir. Katılımcıların çok büyük kısmı (%96,5) 

sağlık sigortasına sahiptir. Araştırma kapsamında yer alan kişilerin %60’ının son bir yılda hastaneye 

2-10 kez, %22,3’ünün 1 kez ve %17,7’sinin ise 11 kez ve daha fazla gittiği görülmektedir.    

Tablo 3. Araştırmaya Katılanlar Hakkında Genel Bilgiler 
 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan hastaların en çok hizmet aldıkları poliklinikler göğüs, 

kalp damar cerrahi, üroloji ve kardiyoloji poliklinikleri iken en az hizmet aldıkları poliklinikler 

kulak-burun-boğaz, göz ve dermatoloji poliklinikleridir. 

 

 

 

 

Cinsiyet Sa

yı 

Yüz

de 

Yaş Sa

yı 

Yüz

de Erkek 63 44,4 25 yaş ve 

öncesi 

19  13,4 
Kadın 79 55,6 26-45 85 59,9 
Toplam 64 100,

0 

45 yaş ve üstü 34 23,9 
Medeni Durumu Sa

yı 

Yüz

de 

Toplam 14

2 

100,

0 Evil 10

6 

74,6 Eğitim 

Durumu 

Sa

yı 

Yüz

de Bekar 36 25,4 Ortaokul ve 

Altı 

59 41,5 
Toplam 14

2 

100,

0 

Lise 43 30,3 
Meslek Sa

yı 

Yüz

de 

Üniversite 26 18.3 
Memur 34 23,9 Lisans üstü 14 9,8 
İşçi 20 14,1 Toplam 14

2 

100,

0 

 

 

 

Emekli 12 8,5 Son Bir Yılda 

Hastaneye 

Başvuru 

Sıklığı 

Sa

yı 

Yüz

de 

Serbest Meslek (Esnaf, 

Sanayici..) 

14 9,9 1 kez 

 

32 22,3 
Ev Hanımı 29 20,4 2-5 kez 50 35,2 
Öğrenci 19 13,4 6-10 kez 35 24,8 
İşsiz 14 9,9 11 kez ve daha 

fazla 

25 17,7 
Toplam 14

2 

100,

0 

Toplam 14

2 

100 
Gelir Sa

yı 

Yüz

de 

Sosyal 

Güvencesi 

Sa

yı 

Yüz

de 
1000 YTL’den az 5 3,5 Var 13

7 
96,5 

1001-2000 YTL 82 57,8 Yok 5 3,5 
2001-3000 YTL 37 26,1 Toplam 14

2 

100,

0 3001 YTL ve üstü 18 12,7 
Toplam 14

2 

100,

0 
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Tablo 4. Araştırmaya Katılan Hastaların Hizmet Aldıkları Polikliniklere Göre Dağılımı 

Poliklinikler Hasta 

Sayısı 

Poliklinikler Hasta Sayısı 

Göğüs Hastalıkları 

Polikliniği 

20 Endokrinoloji 

Polikliniği 

11 

Kalp Damar Cerrahi 

Polikliniği 

18 Diabet Polikliniği 9 

Üroloji Polikliniği 18 Nöroloji 

Polikliniği 

8 

Kardiyoloji Polikliniği 17 Dermatoloji 

Polikliniği 

6 

Gastroenteroloji 

Polikliniği 

16 Göz

 Hastalıkla

rı Polikliniği 

4 

Ortopedi ve 

Travmatoloji Polikliniği 

12 KBB Polikliniği 3 

Toplam Hasta Sayısı 142 

Tablo 5’te en son başvurulan hastanenin neden tercih edildiğine ilişkin sorulmuş olan soruya 

katılımcıların verdikleri cevapların frekans analizi sonuçları bulunmaktadır. Bu sonuçlara göre 

hastane tercih sebeplerinde ilk sırayı katılımcıların %12,5’inin katılımıyla hastanenin ulaşımının 

kolaylığı alırken ikinci sırayı %11,7’lik bir katılımla “doktorumun o hastanede çalışıyor olması” 

seçeneği almıştır. Bu seçeneği doktorların müşterilerle iletişimi seçeneği %10,7’lik bir oranla takip 

etmektedir. Bu frekans analizi sonuçları incelendiğinde, bireylerin hastane tercihlerinde ulaşımın 

kolaylığı en önemli etken olarak bulunurken, hizmet alınan doktorun çalıştığı kurumun seçilmesi 

ikinci sırayı almıştır. Yani bireyler daha önce hizmet alıp, güvendikleri doktorlardan tekrar hizmet 

alabilmek için aynı kuruluşu tercih etmektedirler. 

Tablo 5. En Son Başvurulan Hastanenin Tercih Sebebine İlişkin Frekans Analizi 

Nedenler Sayı Ort. Yüzde 

 

. 
Ulaşım kolay olması 

 

89 12,5 

 

 
Doktorun o hastanede araştırması 83 11,7 

Doktorların müşterilerle iletişimi 76 10,7 

3 Sosyal güvenlik kurumu anlaşmasının 

olması 

73 10,3 
Hastanenin imajı 71 10,0 
Çevrenin tavsiyesi (aile, akraba, dost,eş)  60 8,4 
Hastanenin teknolojik altyapısının 

yeterliliği 

58 8,1 
Hastanenin hizmet kalitesi iyi olması 50 7,0 

 Hastanenin hijyen ve temizliği 42 5,9 
Fiyatlarının uygunluğu 38 5,3 
Hastanede çalışan doktorların daha bilgili 

olması 

34 4,7 
Hastane personelinin nezaketi 22 3,0 
Hastanenin tanıtım ve  reklâm etkinlikleri 16 2,4 
Toplam 712 100 

 

Araştırmaya katılan hastaların hastaneyi tercih etme nedenleri değerlendirildiğinde; önemli 

etkenlerden bir tanesi sağlık sigortanın (%10,3) olması görülmektedir.  

Bu araştırmaya katılan hastaların, hizmet aldıkları hastaneleri tercih etmelerini etkileyen diğer bir 

önemli sebep çevrenin tavsiyesidir (%8,4) (eş, dost, akraba, komşu, arkadaş gibi). Sadece sağlık 

sektöründe değil, genel anlamda hastanın davranışı açısından da satın alma kararının verilmesinde 

çevrenin tavsiyelerinin etkili olduğu görülmektedir (Tengilimoğlu, 2001:12). Aynı zamanda, yine 

gündelik yaşamda hastaların satın alma kararlarını etkileyen faktörlerin başında gelen fiyatların 

uygunluğunun diğer nedenlere göre daha düşük (%5,3) olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan 

142 hastanın neredeyse tamamına yakın bir kısmının (5 hasta dışında) herhangi bir sağlık sigortanın 

olması, fiyatların uygunluğunun düşük düzeyde etkili oluşunu açıklayabilir. Hastalar, devlet 

hastanelerinde hiçbir ücret ödemeden tüm işlemlerini gerçekleştirebilirlerken bazı özel hastanelerde 

düşük sayılabilecek miktarlarda bir katkı payı ödemektedir. 
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Araştırmaya katılan hastaların, hastanelerin tanıtım ve  reklâm etkinliklerinden etkilenme düzeyleri 

diğer nedenlere göre oldukça düşüktür (2,4). Bu durum son yıllarda özellikle özel sağlık 

kuruluşlarının pazarlama faaliyetlerine büyük önem vermelerine karşın, hastaların bunu doğru 

algılama ve bundan etkilenme düzeyinin düşük olması ile ilişkilendirilebilir. 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, araştırmaya katılan hastaların hizmet aldıkları doktorlarla ilgili en çok 

memnun oldukları faaliyetlerin sırasıyla “Doktorun söylediklerini anlamadığım zaman daha fazla 

bilgi vermesini isterim (3,64)”, “Doktorumdan gelecekte de hizmet almaya devam edeceğim 

(3,61)”, “Doktorumun tutum ve davranışları beklentilerimi karşılıyor (3,59)” ve “Doktorumun 

kararlarına güvenirim (3,58)” olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, hastaların doktorlarla ilgili 

olarak diğer faaliyetlere kıyasla nispeten daha az memnun oldukları değerlendirmeleri; “Doktorum 

hastalığım hakkında bana yeterli bilgi verir” (3,35), “Doktorumun muayeneme ayırdığı süre 

yeterlidir” (3,25) ve “Doktorum problemlerimin çözümünde samimi bir ilgi göstermektedir” (3,23) 

şeklindedir. Özellikle anketin uygulandığı kamu hastanesinde hizmet alan hastalar; doktorların 

“kendilerini dinlemedikleri ve yeterince zaman ayırmadıkları”  konularında (1,41) şikâyet 

etmektedir. Hastanede yatan hastalarda ise daha çok uygulanan tedavi ve tedavinin seyri konusunda 

doyurucu bilgilerin verilmediğini ifade etmişlerdir.   

 

Tablo 6. Araştırmaya Katılan Hastaların Doktorlarla İlgili Aldıkları Hizmetin Kalitesine 

İlişkin Algılama ve Değerlendirmeleri 

No Sorular 

Ortalama 

Std. 

Sapma 

1 Doktorun söylediklerini anlamadığım zaman daha fazla bilgi 

vermesini isterim 
3,6452 1,36265 

2 Doktorumdan gelecekte de hizmet almaya devam edeceğim. 3,6129 1,15969 

3 Doktorumun tutum ve davranışları beklentilerimi karşılıyor. 3,5967 1,39467 

4 Doktorumun kararlarına güvenirim. 3,5806 1,21707 

5 Doktorumun sunduğu hizmet tatmin edicidir. 3,5161 1,27186 

6 Aldığım sağlık hizmetinin kalitesi memnun edicidir. 3,4648 1,26973 

7 Doktorumun muayene ve tedavi sırasındaki davranışları 

memnun edicidir. 
3,4516 1,24518 

8 Hekimler, her zaman kendi bilgi ve gayretlerinin en iyisini 

hastaları için kullanırlar. 
3,4516 1,29637 

9 Doktorum sağlığım ile ilgili sorularıma anlaşılır cevaplar 

verir. 
3,4194 1,26938 

10 Doktorunuzun  nazik ve güler yüzlüdür. 3,3732 1,25822 

11 Doktorum hastalığım hakkında bana yeterli bilgi verir.  3,3548 1,36265 

12 Doktorumun muayeneme ayırdığı süre yeterlidir. 3,2581 1,41921 

13 Doktorum problemlerimin çözümünde samimi bir ilgi 

göstermektedir. 
3,2324 1,38720 

Not: (i) n=142; (ii) ölçekte 1 “hiç memnun değilim”, 5 “çok memnunum” anlamındadır; (iii) 

Friedman çift yönlü Anova testine göre (χ2=548,227 ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan 

anlamlıdır. 

 

Hekim-Hasta İletişiminin Hastane Tercihi Arasındaki İlişkiye Ait Bulgular 

 

Araştırma kapsamında hekim-hasta iletişimi ve hastane tercihi arasındaki ilişki Pearson Korelasyon 

analizi yöntemi ile incelenmiştir. Hekim-hasta iletişiminin hastane tercihine ölçeklerinin arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olup olmadığı Pearson Korelasyon yöntemi kullanılarak analiz 

edilmiştir (Tablo 7). Analiz sonuçlarına göre, hekim-hasta iletişimi ve hastane tercihi arasında 
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(r=0,846) anlamlı ve güçlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu durumda hekim-hasta iletişimi arttıkça 

hastaların o hastaneyi tekrar tercih ettiği görülebilir. 

 

Tablo 7. Hekim-Hasta İletişiminin Hastane Tercihi Arasındaki İlişkiye Ait Bulgular 

 

BOYUTLAR 1 2 
Hekim-Hasta İletişimi  1  

Hastane Tercihi 846** 1 

** p<0,01 düzeyinde anlamlı korelasyon , * p<0,05 düzeyinde anlamlı korelasyon 

 

Hekim-Hasta İletişiminin Hastane Tercihi Arasındaki İlişkisine Ait Bulgular 

Korelasyon analizi ile değişkenler arasındaki ilişkiler ortaya koyulduktan sonra, bu ilişkileri test 

etmek amacıyla bir regresyon modeli geliştirilmiştir. Hekim-hasta iletişimi ve hastane tercihine  

etkisinin ölçümü için yapılan regresyon analizi Tablo 8’de verilmiştir. Hekim-hasta iletişimi ve 

hastane tercihi arasındaki ilişkini incelemek amacıyla yapılan regresyon analizinde, hekim-hasta 

iletişimi olumlu ilişkinin hastane tercihi üzerinde pozitif yönde etkisi olduğu saptanmıştır 

(β=0,846). Tablo 8’de yer alan regresyon modeli (F=353,695; p=0,000<0,05) istatistiksel açıdan 

anlamlıdır. Bu durumda, hekim-hasta iletişimi olumlu etkisinin hastane tercihi istatistiksel açıdan 

anlamlı ve olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Aşağıdaki tabloda yer alan 0,716’lık düzeltilmiş 

R2 değeri hekimlerin hastalara davranışı yaşanan % 7,16’lık bir değişimin hekim-hasta iletişiminin 

olumlu etkisi vasıtasıyla açıklandığını göstermektedir. Etkinin derecesinin güçlü olduğu 

görülmektedir. Bu doğrultuda, etki derecesi güçlü de olsa, hekim-hasta iletişimi düzeyleri arttıkça 

hastane tercihi gösterme düzeylerinin de etkileneceği söylenebilir. 

Tablo 8. Hekim-Hasta İletişiminin Hastane Tercihi Arasındaki İlişkisine Ait Bulgular 

Model Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standardize 

Edilmiş 

Katsayılar 

t P 

β Std. Hata β 

Sabit 1,040 ,135  7,703 ,000 

Hekim-Hasta 

İletişimi Olumlu 

Etkisi 

0,724 ,038 ,846 18,807 ,000 

R ,846 R2 ,716 F 353,695 P ,000 

Bağımlı Değişken: Hastane Tercihi 

 

 

Sonuç 

Eğer hastane yöneticileri sağlık hizmetleri pazarında etkin bir hizmet vermek istiyorlarsa 

tüketicilerin/hastaların hastane seçim şansına sahip olduğu durumlarda hastane seçimine etki eden 

faktörleri bilmek zorundadırlar. Buna ilave olarak karar verme sürecinde kimlerin etkili olduğunu 

ve bunun önemini anlamak durumundadır. 

Hastaların sağlık kuruluşu seçiminde önemli bir karar verici olduğu unutulmamalıdır. Geçmiş 

yıllarda çoğunlukla hasta adına sağlık kuruluşunun seçimini hekimi yaparken günümüzde hastanın 

seçim sürecine katıldığı ve hekimle birlikte karar verdikleri veya hekimin kendisine sunduğu 

alternatifler arasından hastanın seçim yaptığı görülmektedir. Hatta bazı ciddi olmayan 

rahatsızlıklarda ve sağlık kontrolleri için sağlık kuruluşlarının seçim kararını kendileri vermektedir. 

Gerek diğer ülkelerde yapılan araştırmalarda (Boscarino ve Steiber, 1982) gerekse yaptığımız 

araştırma sonuçlarına göre hastaların hastane seçiminde etkili olan faktörlerin başında hizmetlerin 

kolay erişilebilir olması gelmektedir. Özellikle bu durum acil servislerde ve genel hastane 
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hizmetlerinin seçiminde çok önemli bir kriterdir. O nedenle hastane kuruluş yeri seçiminde 

tüketicilere/hastalara yakınlık ve ulaşım imkanları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Tüketicilerin/hastaların hastane seçim kararını ve hizmetten yararlanma sürecindeki deneyimini 

etkileyen bir diğer faktör ise hizmetin sunulduğu ortam; (muayene odası, hasta odaları, bekleme 

salonlarınin temizliği ve konforu), modern makine ve teçhizata sahip olma ve diğer fiziksel 

koşuların (binanın görünüşü, asansör, otopark vb) yeterliliğidir (Tengilimoğlu, 2001:95). O nedenle 

hastane yöneticileri hasta memnuniyeti üzerinde de etkili olan fiziksel koşulları iyileştirmeli ve 

tıbbi teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmelidir. Özellikle spesifik hizmet sunan (kalp 

damar cerrahi merkezleri, kardiyoloji ve beyin cerrahi üniteleri vb) merkezler için ileri teknolojik 

cihazlara sahip olma yanında ve tanınmış uzmanları çalıştırma da hastane seçimde önemli bir 

faktördür. Hastane seçim kararında etkili olan bir diğer faktörün ise hastanenin imajı olduğu 

(%10,0) görülmüştür. Bu nedenle hastane yöneticileri gerek personel ve gerekse hasta ve toplum 

üzerinde iyi imaj bırakmak için imaj geliştirme araştırmaları sürdürmelidir. Iyi tanınma ve olumlu 

bir imaj ister örgüt düzeyinde isterse toplumsal düzeyde olsun bir hastane için önemli bir değerdir. 

Yapılan araştırma incelendiğinde, hastane seçiminde en fazla önem verilen faktörler sırasıyla 

ulaşım kolay olmasını, doktorların tutum ve davranışları, hastanenin tıbbi ve teknik donanımı, 

personelin tutum ve davranışı ve hastanenin güvenirliği olarak tespit edilmiştir. Çiftçi (2010) 

tarafından Kırıkkale ili merkezinde yaşayan sağlık hizmetlerinde tüketicileri üzerinde 

gerçekleştirilen araştırmada benzer şekilde hastane seçiminde en fazla önem verilen faktörler 

hastanenin hijyen ve temizliği, doktorların ve personelin tutum ve davranışı, hastanenin güvenirliği 

şeklinde tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına benzer bulgulara ulusal ve uluslararası 

araştırmalarda ulaşıldığı görülmektedir. 

Araştırmaya katılan sağlık hizmeti kullanıcılarının çeşitli değişkenlere göre hastane tercihinde etkili 

olan boyutlara ilişkin puanlarının cinsiyet, yaş, eğitim ve aylık gelir düzeyinin hastane tercihini 

istatistiksel olarak anlamsız düzeyde etkileyen değişkenler  olduğu tespit edilmiştir. Fakat Çiftçi 

(2010) tarafından yapılan araştırmada hastane tercihinde etkili olan faktörlerin algılanmasında 

eğitim ve aylık gelir düzeyinin farklılık yaratan değişkenler olduğu saptanmıştır. 

Erdem (2007) tarafından yapılan araştırmada ise doktorların beceri ve iletişim düzeyleri, sağlık 

personelinin dinleme ve iletişim becerisi, hastanenin fiziki unsurları en fazla önemli görülen 

faktörler olarak belirlenmiştir. Yurtdışında araştırmalar incelendiğinde, sağlık hizmeti 

tüketicilerinin sağlık kurumu  seçiminde önem verdikleri faktörler sırasıyla doktorların tedavi 

edebilme becerisi, sağlık kurumunun büyüklüğü ve uzmanlık alanı olarak saptanmıştır (Jung et al. 

2012). Özel sağlık kurumları ile ilgili olarak yürütülen bir araştırmada öne çıkan faktörler sağlık 

hizmetlerinin kalitesi, sağlık kurumunun güvenirliği ve sağlık hizmetinin fiyatı olarak tespit 

edilmiştir (Pentescu et al. 2013). 

Kısacası, buraya kadar yapılan kuramsal ve görgül araştırma bulguları ışığında şöyle 

değerlendirmeler yapılabilir: hastanedeki ortamın gürültüsüz olması, hastanenin genel temizliği, 

hasta odalarının aydınlatılması ve hastanenin iletişim olanakları hastalar tarafından yeterli 

görülmektedir. Bununla birlikte, muayene olabilmek için beklenilen süre, laboratuar ve diğer tıbbi 

hizmetlerden kolayca yararlanma ve kayıt işlemlerinin kolay ve hızlı gerçekleşmesi açısından 

iyileştirici önlemlerin alınması gerekmektedir.  

Sakarya ilindeki hastanede doktorların kontrolleri,  doktorlara  güven duyma, doktorların saygı, 

nezaket ve anlayışları ve doktorlarla görüşme kolaylığının algılanan hizmet kalitesi açısından 

olumlu etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Ancak, tetkik ve tedavinin doğru yapıldığına ilişkin 

güven, doktorların dinlemek için ayırdığı zaman ve doktorların uygulanan tedavi, tetkikler, ilaçlar 

ve hastalık hakkında yaptıkları bilgilendirme konularında hasta odaklı ya da hastaya duyarlı 

katılımcı ve çağdaş bir çözüm arayışına gitmek gerekmektedir. Doğru uzman ya da muhatap olmasa 

da karşısındaki sağlık görevlisini “çözüm bulucu” olarak gören/görmek isteyen hastanın dinlenmesi  

ve çözüm bulma yönünde arayış içine girilmesi önemli bir hizmet kalitesi unsuru haline gelmiştir. 
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Bu araştırma, Sakarya ilindeki bir hastaneyi kapsama, araştırma tarihinde ulaşılan sağlık hizmetleri 

hastalarının görüşlerini yansıtma gibi bazı sınırlılıklara sahiptir. Bundan sonra yapılacak yeni 

araştırmalarda daha fazla sayı ve türde hastanenin ve hastaların araştırma kapsamında yer alması 

önerilebilir. Hatta özel ve kamu hastanelerinin hizmet kalitesinin ölçümlerinin karşılaştırmalı olarak 

analiz edileceği araştırmalar da gerçekleştirilebilir.  
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Özet 

Türkiye’de sosyal politika, ilgili dönemlerde ekonomik konjonktüre uyumlu bir şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık göstermekle birlikte ülke 

ekonomilerinde genelde etkinliğe, adalete göre daha fazla önem verildiği görülmüştür. Özellikle 

vurgulanması gereken husus gelişmiş ülkeler, diğer bir ifadeyle belli bir refah düzeyine erişmiş olan 

ülkelerin adaleti ön planda tuttuğu fakat gelişmekte olan ülkelerin ise daha fazla etkinliğe önem 

verdiği söylenebilir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde geçmişten günümüze uygulanan ekonomi 

politikaları adalet ve etkinlik açısından değerlendirilmesi ve yorumlanması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Adalet, Etkinlik, Ekonomi 

 

1.Giriş 

1929 Buhranı ile piyasa ekonomisinin ekonomik hayatı düzenleme işlevi kesintiye uğramaya 

başlamıştır. Bunun sonucunda oluşan piyasa başarısızlıkları devletin ekonomiyi düzenleme 

ihtiyacını artmıştır. Böylece ekonomide kamu kesiminin ağırlığı artmaya başlamıştır. Bu artış 

piyasa ekonomisi sürecinde yaşanan sorunlara benzer sonuçları beraberinde getirdiği görülmüştür. 

Bu gelişmeler bir ekonomide piyasa ekonomisi veya kamu ekonomisi arasında hangisine ağırlık 

verilmesi gerektiği sorusunu gündeme getirmektedir. Böyle bir soruya genel olarak karma ekonomi 

olarak adlandırılan piyasa ekonomisi ve kamu ekonomisinin birlikte yer alması gerekliliği cevabı 

verilmektedir. Ancak bu ülkelerin gelişmişlik düzeyine ve ülkenin ekonomik konjonktürüne göre 

farklılıklar gösterebilmektedir. Türkiye ekonomisi karma bir ekonomik siteme sahiptir. Şüphesiz 

her devletin ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması yanında gelir dağılımında adaletin 

sağlanması da amaçlarının arasında yer almaktadır. Bu noktada adalet ve etkinlik tartışması ortaya 

çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle her ikisinin birlikte sağlanıp sağlanmadığı, sağlanamadığı 

durumlarda hangisinin tercih edilmesinin daha doğru olduğu oldukça önem arz etmektedir. Buradan 

hareketle bu çalışmada Türkiye’de politikaların belirlenmesi sürecinde adalet ve etkinlikten 

hangisinin tercih edildiği ve bu tercihin neye göre değiştiği tespit etmek amaçlanmaktadır. 

Çalışmada öncelikle kamu ekonomisinde adalet ve etkinlik kavramları kısaca açıklanacaktır. Daha 

sonra 2000 yılı öncesi ve sonrası Türkiye’nin ekonomi tarihinde önem arz eden gelişmelere yer 

verilecektir. Bu gelişmelerin adalet ve etkinlik açısından değerlendirilmesi yapılacaktır. 

2. Kamu Ekonomisinde Adalet ve Etkinlik Çatışması 
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Piyasa ekonomisinde etkinlik, piyasanın işleyişini sağlayan fiyat mekanizmasıyla kendiliğinden 

gerçekleşmektedir. Ancak bu işleyişin kusursuz çalışması için önünde engeller bulunmaktadır. Bu 

durumun sonucu devletin ekonomide yer alması gerekliliğidir. 

Kamu ekonomisinin işleyişinde devlet ise kaynakların tahsisi, gelir dağılımının yeniden dağıtımı, 

ekonomide istikrarın sağlanması ve piyasanın düzenlenme ve denetlenmesi işlevlerini yerine 

getirmek amacıyla politikalarını yürütmektedir. Bu politikalarla gelir dağılımında adaletin 

sağlanması ve zaten kıt olan kaynakların etkin kullanılması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bunların 

aynı anda gerçekleşmesi her zaman mümkün değildir. Etkinliği amaçlayan politikaların gelir 

dağılımını bozduğu veya küçülttüğü ya da gelir dağılımının yeniden dağıtılması amacıyla 

uygulanan politikaların kaynak kullanımında etkinliği bozduğu veya milli geliri küçülttüğü sonuçlar 

ortaya çıkabilmektedir(Savaşan, 2016: 20-26). Bu şekilde kamu ekonomisinde etkinlik ve adalet 

çatışmasına vergi teşvikleri üzerinden bir örnek verebiliriz. Devlet uyguladığı vergi teşvikleriyle 

üreticide vergi yükünün azalmasını bunun üretimi arttırılmasıyla ekonomide etkinliğin sağlanması 

amaçlarken bir taraftan da üreticiye uygulayacağı vergi oranlarındaki artışlarından elde edilen vergi 

gelirlerinin gelirden en az pay alanlara yeniden dağıtılmasıyla da gelir dağılımında adaletin 

sağlanmasını amaçlamaktadır. Görüldüğü üzere devletin vergi oranlarının azaltılması veya 

arttırılması ile uygulayacağı politikalar adalet ve etkinlik çatışmasının en net örneklerinden biridir. 

Bu durum adalet arayışının bir etkinlik maliyetinin olduğunu göstermektedir. Devletin hangisini 

seçmesi gerektiği ise ekonomik şartların o anki gerekliliklerine göre değişecektir. Genellikle 

gelişmiş ülkelerde belli bir refah seviyesine ulaşmış olduklarından adaleti gözeten politikalar 

önceliklidir. Gelişmekte olan ülkelerde ise öncelik etkinliğin sağlanması ancak adaletin de göz ardı 

edilmemesi üzerine politikalar uygulanmaktadır. 

3.Türkiye Ekonomisinin Tarihi Gelişimi 

3.1. 2000 Yılı Öncesi Ekonomik Gelişmeler 

Türkiye Cumhuriyeti 10 yıllık bir savaş sonucu ağır kayıplar vermiş bir devlet olarak kurulmuştur. 

Kurulduğunda Osmanlı’dan kalma 129 Milyon TL dış borcu ödemekle yükümlü iken ihracat geliri 

51 Milyon TL, ithalat geliri 87 Milyon TL’dir. Dış ticaret açığı ise 37 Milyon TL civarında idi.  

Genç nüfusunun çoğunu savaşta kaybetmişi, 13 Milyon nüfusa sahip geri kalmış bir tarım ülkesi 

olarak nitelendirilen feodal bir ekonomik sisteme sahip bir ülke olarak kurulmuştur. 1923 yılı 

itibariye gayri safi milli hasılası 570 Milyon Dolar iken kişi başına düşen milli gelir ise sadece 45 

Dolar civarındadır(Akyıldız ve Eroğlu, 2004: 44-45). 

Böylesine karamsar bir tablonun varlığında tabi ki de ekonomide etkinliğin sağlanması devletin 

birincil amacı olacaktır. Çok partili sisteme geçişle birlikte siyasi yapılanmadaki özgürlükçü 

politikaların ekonomi sistemine de yansıdığı ve liberal bir ekonomik sistemle bu tabloyu 

iyileştirmenin sağlanacağı öngörülmüştür. Bu bağlamda daha çok piyasanın var olduğu ancak 

devletinde kalkınmada rol üstlendiği bir karma ekonomi sistemi benimsenmiştir. 

1923-1929 yılları arasında uygulanan ekonomi politikalarıyla kalkınmanın ve kaynakların etkin 

kullanılmasının sağlanması için ilk başarımlar elde edilmiştir. Bu dönemde ilk iş Duyun-u 

Umumiyenin kaldırılması olmuştur. Böylece devletin gelir toplamasının devlete ait olduğu anlayışı 

gerçekleştirilmiştir. 1923’de toplanan 1. İktisat Kongresi ile liberal bir ekonominin temelleri 

atılmıştır. Kongrede alınan kararlar ise yerli sanayinin korunması, ticaret bankası ve borsaların 

kurulması, işçi haklarına ilişkin düzenlemeler, liberal ekonomi anlayışına ters düşen aşar vergisinin 

kaldırılması, yabancı sermayenin ülkeye zarar vermeyecek şekilde kabulü gibi hem ekonomik hem 

de toplumun zayıf kısmını korumaya yönelik sosyal amaçlı kararlardır. Ancak özel kesime sağlanan 

teşvik politikalarıyla bu dönemde yabancılara tanınan kapitülasyonların halen devam etmesi, 

sermaye kıtlığının olması, 1929 Buhranı’nın patlak vermesi gibi sebepleriyle istenilen sonuçların 

tam olarak elde edilmemesine neden olmuştur. 

Bu dönemde gayri safi milli hasıla 1.052 Milyon Dolar iken kişi başına düşen milli gelirin ise 74 

Dolara kadar çıktığı görülmüştür. 1930’larda bu rakamların tekrar düşmeye başladığı 

görülmektedir(Akyıldız ve Eroğlu, 2004: 48). 



 
                                                                                                                                                                                                           

285 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

1930-1949 yıllarını devletçilik dönemi olarak adlandırılmaktadır. 1929 Buhranı ile piyasanın 

ekonomik işlevi düzenlemede yetersiz kaldığının ortaya çıkmıştır. Oluşturulan Teşvik-i Sanayi 

Kanunu ile sanayileşmede özel kesimin ağırlığını devlet eline bırakmıştır. Böylece ekonomide 

devletçilik anlayışı hakim kılınmıştır. Bu dönemde de ekonominin halen kalkınmaya ihtiyacının 

olması nedeniyle devlet eliyle ekonomide etkinlik gözetilmiş olup Birinci Sanayi Planı, Merkez 

Bankasının kurulması, KİT’lerin oluşturulması uygulanan önemli ekonomi politikalardır. Bu 

politikalar kamu sektörünün gelişmesini sağlarken özel sektör için özendirici olmamıştır(Yavan, 

2010: 73). 1930 yılları itibariyle dış ticaretimiz ilk kez fazla vermiş olup %6 oranında ekonomide 

büyüme sağlanmıştır(Yavan, 2010: 49). Buradan hareketle uygulanan devletçilik politikasının 2. 

Dünya Savaşı’na kadar başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Savaş ile beraber ortaya çıkan savaş 

ekonomisi ekonomide kalkınmayı sekteye uğratmıştır. 

1950-1960 döneminde savaşın etkilerini yok etmek amaçlı alt yapı yatırımları hızlandırılmış, dış 

yardımlar yoluyla özel kesimin kredi olanakları arttırılmış, dış ticaret politikası yeniden 

düzenlenmiş, tarım sektörü arttırıcı fiyat politikalarıyla desteklenmiş ve ekonomide devlet eli 

sadece özel sektörün çekindiği alanlarda yer almıştır(Yavan, 2010: 76). Bu dönemde kişi başına 

düşen milli gelir 166 Dolardan 359 Dolara çıkmış, yıllık büyüme oranı %6,3 oranında gerçekleşmiş 

olup buna karşın dış ticaret açığı 1 Milyar 105 Milyon Dolar kadar olmuştur. Çalışma Bakanlığı’nın 

kurulması, sendika ve mesleki iş kazalarına ilişkin kanun ve sigortaların oluşturulması bu dönemde 

sosyal devlet anlayışının da geliştiğini göstermektedir(Yavan, 2010: 52). 

1960-1980 dönemi planlı dönem olarak adlandırılmaktadır. 1961 Anayasası ile sosyal devlet 

kavramı anayasamızda yer bulmuş ve planlı kalkınma dönemine girilmiştir. 5 yıllık düzenlenecek 

olan kalkınma planları ilk 1963 yılında uygulanmaya konulmuş ve başarılı da olmuştur. Bu 

dönemde yerli üretimi teşvik, sanayide kotalar ve ithalat yasaklarıyla sanayiyi dış rekabetten 

korumak amaçlanmış, ithal ikamesine dayalı sanayileşme politikası benimsenmiştir. 

Türkiye’de bu döneme kadar gelir dağılımına ilişkin bir çalışmanın olmadığı görülmektedir. Gelir 

dağılımına ilişkin ilk çalışmalar 1963 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılmıştır. 

 

Tablo 1: Çeşitli Araştırmalarda Gelir Gruplarının %20’lik Dilimlere Göre Karşılaştırılması 

 
Kaynak: Sami Güçlü ve Mahmut Bilen, 1995: 168 

Tablo 1’e göre en düşük %20’lik gelir grubunun gelirin %4,5‘ini, ikinci grup %8,5’ini, üçüncü grup 

11,5’ini, dördüncü grup %18,5’ini, en yüksek gelir grubunun ise %57’sini almakta olduğu görülmüş 

ve Gini Katsayısı da bu dönemde 0,55 olarak ölçülmüştür. Bunun ardından 1968 ve 1973 yıllarında 

da birer ölçüm yapan Devlet Planlama Teşkilatı’na göre 1968’de en alt % 20’lik grup gelirin %3, 

ikinci grup %7, üçüncü grup %10, dördüncü grup %20, en yüksek grup ise %60’nı paylaşmakta 

olup bu dönemde Gini Katsayısı 0,56 olarak ölçülmüştür. 1973 yılındaki ölçüm sonucunda da en 

alt grup gelirin %3,5, ikinci grup %8, üçüncü grup %12,5, dördüncü grup %19,5, en yüksek grup 

ise %60’nı paylaşmaktadır ve bu dönemde Gini Katsayısı ise 0,51 olarak ölçülmüştür(Güçlü ve 

Bilen, 1995: 168). Bu ölçümlerin yapılması bu dönemde devletin ekonomik kalkınma ve etkinlik 

amaçlarının yanında adaleti de düşünmeye başladığını göstermektedir. Ancak ölçümlerin sonuçları 

ise 0 ile 1 arasında olması gereken ve 1’e yaklaştıkça adaletsiz bir gelir dağılımının olduğunu 

gösteren Gini Katsayısının Türkiye ekonomisinde gelirin pekte adaletli dağılmadığını göstermiştir. 

Bu dönemin ilk ölçümü olan 1963 Gini Katsayısının 1987 yılında yapılan son ölçümle 0,12 oranında 



 
                                                                                                                                                                                                           

286 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

düşürüldüğü görülmektedir. Bu da bu tarihler arasında devletin geliri yeniden dağıtma işleviyle 

uyguladığı adil bir gelir dağılımına yönelik politikalarının işe yaradığını göstermektedir. 

1980-1983 dönemine Türkiye 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarıyla girmiştir. Bu kararlar 

enflasyonu düşürmek, piyasayı hareketlendirmek ve dışa açık ekonomik politikalarıyla döviz 

gelirlerini arttırmak hedefleri çerçevesinde alınmış olup daha çok istikrar niteliğinde kararlardır. 

Böylece Türkiye ithal ikameden ihracata dayalı sanayileşme politikalarına geçerek uluslararası 

ekonomi ile entegrasyon sürecine girmiştir. Bu dönemde gelir dağılımında adaletin iyiye gittiği, 

ekonomide buna yönelik politikaların da uygulandığı buradan anlaşılmaktadır. Ancak dönemde 

yaşanan yüksek enflasyon sorunuyla birlikte sendikal hareketlerin baskı altına alınmasıyla ücret ve 

maaşlarda hızlı düşüşler meydana gelmiş ve bu durumda gelir dağılımında orta kesimin erimesine 

yol açmıştır(Erkan, 2017: 11). 

1984-1989 yılları arasında batı ekonomilerindeki canlanmalar ülkemizin izlediği ihracata dayalı 

büyüme politikalarıyla örtüşerek ekonomimizde dönemin ilk yarısında canlılık ikinci yarısında 

durgunluk yaşanmıştır. 1986 yılında iç talepteki artış, petrol fiyatlarındaki düşüşün katkısıyla uzun 

dönemde hedeflenen büyümeden daha çok büyüme gerçekleşmiştir. 1987 yılında kamu açıklarının 

artması ve enflasyonun yükselmeye başlaması mali piyasalarda dengesizliklerin artmasına neden 

olmuş ve TL’den kaçma eğilimini ortaya çıkmasana sebep olmuştur. Şubat 1988’de buna karşı 

önlemler alınmış ve TL’ye olan talebin arttırılması, ihracatın yeniden canlandırılması, ithalatın 

frenlenmesi, kamu harcamalarının kısılmasına yönelik politikalar izlenmiştir(Gülşen, 2011). 1989 

Türk parası kıymetini korumaya yönelik alınan 32 Sayılı Karar ile Türkiye finansal serbestliğe 

adımını atmış ve ardından 1990 yılında dünya konjonktürüne damgasını vuran spekülatif sermaye 

hareketlerinin gelişmekte olan ülkelere yönelmesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durum yatırımların 

reel sektördense finansal sektöre kaymasına ve TL’nin yabancı paralar karşısında değer 

kazanmasına sebep olmuştur. Ayrıca ihracat ürünlerinin dış pazarlardaki fiyatlarının arttığı ve 

ithalatın ucuzladığı görülmüştür. Böylece ihracatçı sektörler rekabet gücünün azalması nedeniyle 

ithalatla rekabet eden sektörler ise ürün ithalatın ucuzlaması nedeniyle yatırımlardan 

uzaklaşmışlardır. Ayrıca yabancı sermaye sadece reel yatırımlara yönelmekle kalmamış kısa vadeli 

kazançlara yönelmiştir. Bu da yatırımların getirisini azaltmamış aksine arttırmıştır. Faiz oranlarının 

düşmesi beklentisi de gerçekleşememiştir.  

1991 yılında Körfez Savaşı’ndan da etkilenen ekonomimiz tıkanmaya başlamış ve siyasi 

sebeplerden uygulanamayan önlem paketleri sebebiyle 1994 yılında bir kriz ortamına girmiştir. Bu 

krizin sonuçları ise uzun bir süre istikrarlı görünen Dolar-TL paritesinin ciddi şekilde bozulması, 

enflasyonist beklentilerin büyük ölçüde artması, hazinenin içeride borçlanamaz duruma gelmesidir. 

ABD’li kredi derecelendirme kurumlarının Türkiye’nin kredi derecesini arka arkaya düşürmesiyle 

de dış kredi bulma imkânı da kalmayan siyasal iktidar bir ekonomik istikrar paketi oluşturmuştur. 

Ardından da IMF ile 14 aylık stand-by anlaşmasına gidilmiştir. İyici bozulan gider-gelir dengesi dış 

açıkları iyice artırmış, enflasyon üç haneli rakamlara ulaşmıştır. Önlem olarak alınan 5 Nisan 1994 

istikrar paketiyle artan enflasyonun durdurulması, dış açığa ve gelir-gider dengesizliklerine çözüm 

bulunması, sürdürülebilir büyümenin sağlanması amaçlanmıştır. Böylelikle KİT’lerin 

özelleştirilmesi, tarımsal destekler, bankacılık alanında yapısal değişikliklere gidilmiştir. İlke olarak 

sıkı maliye ve para politikaları uygulanması benimsenmiştir. Ancak paketin sermaye hareketlerinin 

serbestiliği altında uygulanması yani dış kaynakların güvence altında olmadan uygulanması 

sebebiyle başarısına engel olmuştur(Gülşen, 2011: 64). 90’lı yıllarda ekonomideki kriz ve dış 

etkenler sebebiyle yaşanan bunalımlar gelir dağılımında adaleti olumuz etkilemiştir. Dönemde 

yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlar ekonomideki etkinliğin sağlanmasını öncül hale getirmiş ve 

bu yönde politikalar uygulanmasını zorunlu kılmıştır. 

 

3.2. 2000 Yılı Sonrası Ekonomik Gelişmeler 

2000’li yıllara gelindiğinde, 2001 yılı Türkiye ekonomisinin en kötü yıllarından biri olarak 

değerlendirebiliriz. Bu yıl büyüme %-9,5, Enflasyon %68’lerde, Milli gelir 240 Milyar TL olup 
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Toplam borcumuz 190 Miyar TL civarındadır. Bu büyüme oranı 1945’ten beri en büyük küçülmeyi 

ifade etmektedir. Toplam borcun Milli gelir düzeyine yaklaşması da toplanan tüm vergilerin 

nerdeyse tamamının faiz giderlerine gittiğini göstermektedir(Acar, 2013: 15). Böylesine bir kriz 

ortamında devletin ekonomide adaleti etkinliğe tercih etmesi kaçınılmaz bir durumdur ve nitekim 

buna yönelik politikalar izlenmiştir. Bu dönemde IMF ve DB istikrar programlarıyla yönetilen bir 

ekonomik sürece girilmiştir. Buna bağlı olarak IMF ile 2000-2002 yılını kapsayan 3 yıllık ‘’ 

Enflasyonla Mücadele, Yeniden Yapılanma ve Reform Programı’’ stand-by anlaşması yapılmıştır. 

Bu programın bütçe dayanağında vergi gelirlerinin arttırılması yoluyla faiz dışı fazlanın 

yükseltilmesi ve Hazine’nin iç borçlanma yükünün ve dolayısıyla faizlerin düşürülmesi temel 

yaklaşım olmuştur(Acar, 2013: 16).  Böylelikle güçlü bir ekonomiye geçiş için Türkiye’nin dış 

borçlara muhtaç kalmadan uzun vadede makroekonomik dengenin kurulması amaçlanmıştır. Bunun 

için de kısa dönemli bir daralma süreci kabul edilmiştir. Enflasyon hedeflemesi programına dönüşen 

istikrar programı ile yapısal düzenleme ve reformlara imza atılmış, ekonomide etkinliğin 

sağlanmasına yönelik politikalar izlenmiştir. 2004 yılı itibariyle ihracat sayesinde enflasyonda 

düşüşler başlamış ve istikrarlı büyüme dönemine girilmiştir.  

Tablo 2: 2002-2005 yılları arası Gini Katsayısı 

 
Kaynak: http://www.mahfiegilmez.com/2013/09/gini-siseden-ckt.html 

2002’de 0,44 olan Gini Katsayısı 2004’de 0,40, 2005’de 0,38 seviyelerine düşmüş ve gelir 

dağılımında adaletin arttığı gözlemlenmiştir. Ancak bu düzelme 2001 yılında gerçekleşen krize 

bağlanmaktadır, kriz döneminde üst gelir gruplarının daha fazla gelir kaybetmesi bu sonucu ortaya 

çıkarmaktadır. Sonraki yıllarda Gini katsayısının eski seyrinde devam etmesi bunu 

doğrulamaktadır(Eğilmez, 2013). 

2001 yılı sonrası alınan tedbirlerle 2002-2007 yılları arası büyüme oranlarında artış elde  edilse de 

2007 yılının ortalarında dünyada baş gösteren küresel krizden Türkiye’de etkilenmiş olup büyüme 

rakamlarında düşüşler başlamış ve reel sektörde bundan etkilenmiştir. Bunun sonucu olarak 

2009’da %-4,7 oranında bir büyüme gerçekleşmiştir. Alınan tedbirler uygulanan mali disiplin 

sonucu 2010’da %10,3 büyüme ile Türkiye bu krizden en çabuk kurtulan ülkelerden biri 

olmuştur(Acar, 2013: 19). 

Tablo 3: 2006-2015 Yılları Gini Katsayısı 

  Yıllar 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gini 

Katsayısı 

0,428 0,406 0,405 0,415 0,402 0,404 0,402 0,400 0,391 0,397 

Kaynak: TÜİK (Erişim 2017) 

 

2006’da Gini Katsayısı 0,43’e yükselmiş olup 2007’de 0,41,  2008’de 0,40,  2009’da tekrar 0,41, 

sonraki üç yıl boyunca da 0,40 seviyelerinde ölçülmüştür. 2014 ve 2015 yıllarında 0,39 civarına 

düşmüştür. 

2010’dan itibaren küresel dengesizliklerin ekonomimizdeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 

yeni bir politika izlenmiştir. Bu politikada fiyat istikrarı önceliğini korumuş ve finansal istikrar da 

destekleyici bir amaç olarak gözetilmiştir. 2010 yılının son çeyreğinde yaşanan enflasyondaki düşüş 

finansal istikrara daha fazla ağırlık verilmesine imkan sağlamıştır. Kişi başına düşen milli gelir 

artmış gelir dağılımında adaletin sağlanmasına yönelik politikalar oluşturulmuştur. Sosyal 

yardımların arttığı ve 2008 krizine rağmen sürekli büyümenin yaşandığı bir döneme girilmiştir. 
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Şekil 1: Yıllara göre Büyüme oranları (%) 

 
Kaynak: TÜİK(2012) 

2008 küresel krizinin etkisi ülkeler arası farklılık göstermekte olup Türkiye bu krizden az etkilenen 

ülkeler arasındadır. Türkiye’de krizin etkisi 2008 yılının son çeyreğinde başlamıştır. 2009 yılını 

%4,8 oranında küçülme ile kapatmıştır. Kriz sürecinde belirsizliklerin azaltılması yönünde faiz 

oranlarının düşük tutulması ve kredi genişlemesi sonucu Türkiye 2010 ve 2011 yıllarında yüksek 

büyüme performansı yakalamıştır(Abdou, 2013: 11). 2011 yılında oluşan cari açığın kontrol altına 

alınması ve dengeli büyümenin sağlanması adına 2012 yılının ilk üç çeyreğinde büyümede yumuşak 

inişe geçilmiştir. 2005 yılında TL’den altı sıfır atılmasıyla geçilen tek haneli enflasyon dönemi 2008 

küresel kriziyle bozulsa da 2012 yılında %6,16 olarak 1968’den beri tarihinin en düşük oranında 

gerçekleşmiştir. IMF’ye olan borcumuz da 2013 yılında tamamen sıfırlanmıştır(Karagöl, 2013: 25-

62). 

 

Şekil 2: Türkiye de sosyal harcamalar (Milyon TL) 

 
Kaynak: SYGM 

 

2000 yılı sonrası sosyal devletin işleyişi takip eden yıllarda kamu düzenin bu konuda işbirliğini 

sağlamak üzerine yapılan yeniliklerle oluşturulmuştur. Bu konuda yasalar çıkartılmış, Sosyal 

Güvenlik reformları gerçekleştirilmiştir. Türkiye İş Kurumu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

gibi kuruluşlarla sosyal yardım sisteminin günün şartlarına göre yeniden düzenlenmiştir. 2005 

yılında belediyelere sınırları içerisinde sosyal yardım ve hizmet yetkisi verilmesiyle bölgelerarası 

eşitsizliğin giderilmesi amaçlanmıştır. Bu gelişmeler ve Şekil ikide görüldüğü gibi artan sosyal 

harcamalarla hükümet artık gelir dağılımında adaleti de gözeten politikalara yer vermektedir. Bu 

bağlamda hızlı ve istikrarlı büyümenin katkısıyla da Gini katsayısının daha adil bir duruma geldiği 

de yapılan araştırmalardan görülmektedir.  

 

 



 
                                                                                                                                                                                                           

289 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Türkiye Cumhuriyeti bir savaş ekonomisi altında kurulmuştur. Bu nedenle ekonominin yeniden 

yapılandırılması gerekliliği üzerine devlet politikalarında etkinlik ilkesi öncül durumdadır. Bu 

amaçla kalkınma ve etkinlik üzerine oluşturulan politikaların başarısı yaşanan siyasi, sosyal ve 

küresel etkilerle sürekli zedelenmiştir. Henüz gelişmemiş, kalkınmanın sağlanmadığı bir 

ekonomide gelir dağılımında adaletin sağlanması için önce ekonomide etkinliğin sağlanması 

gerekmektedir. Yavaş yavaş ilerleme kaydeden Türkiye ekonomisinde 1961 Anayasası ile sosyal 

devlet anlayışı gündeme gelmiştir. Bu bağlamda 1963’te gelir dağılımının ve Gini Katsayısının bir 

ölçümü yapılmıştır. Bu durum adaleti önemseyen bir yapının olduğunu gösterse de yaşanan krizler 

ve etkileriyle bu alanda somut adımlar atılamamıştır. 

Ekonomide etkinlik ve kalkınmanın sağlanmasına yönelik atılan en önemli adım 1980’lerde alınan 

ihracata dayalı büyüme modeline geçiştir. Bu bağlamda benimsenen dışa açık ekonomi ile 

ekonominin canlanması bir nebzede olsa sağlanmıştır. 2000 yılına kadar etkinlik arayışında olan 

Türkiye 2001 Krizi sonrası güçlü bir ekonomiye geçiş süreci başlatılmıştır. 2008 küresel krizden 

her ne kadar olsa da etkilenen ekonomimiz bu krizi alınan tedbirlerle en kısa sürede atlatan ülkeler 

arasında olmuş ve sürekli büyüme sürecine girmiştir. Bu durumda 2000 yılı öncesi yaşanan siyasi 

istikrarsızlıkların 2000’li yıllarda son bulmasının da etkisi büyüktür. Sosyal yardımların arttığı 

2000’li yıllarda devlet gerek gelirin yeniden dağıtılması gerekse kamu harcamaları aracılığıyla gelir 

dağılımında adaleti artırıcı politikalar izlemiştir. Sosyal devlet rolünün en etkin kullanıldığı bu 

yıllarda sosyal yardım sistemi için yasal düzenlemeler yapılmış ve ilgili kuruluşların işbirliği 

halinde çalışmalarını sağlayacak yeni yapılanmalara gidilmiştir. Yapılan bu reformlarla gelir 

dağılımında adaletin iyileştirildiği görülmektedir.  

Sonuç olarak Türkiye, ekonomisinde kalkınma sorunu yaşarken, etkinliği adalete tercih eden 

politikalar izlemiştir. Güçlü ekonomiye geçiş ile birlikte kalkınmanın sağlanmasıyla adaleti gözeten 

politikalara da yer vermiştir. Vatandaşın refah seviyesini arttırıcı birçok yasal ve mali 

düzenlemelere gidilmiştir. Günümüzde her ne kadar siyasi, küresel ve sosyal sorunlarla karşılaşılsa 

da ekonomimizin bu sorunları kaldırabilecek bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Artık etkinliğe 

ilişkin politikalar kalkınmanın sürdürülebilirliği için uygulanmaktadır. Sosyal devlet anlayışının da 

tarihimizde en etkin şekilde uygulandığı bir dönemde olduğumuz gerek yapılan sosyal harcamaların 

büyüklüğüne gerekse gelir dağılımına bakıldığında görülmektedir. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GIDA ÜRÜNÜ SATIN ALMALARINDA BESİN 

ETİKETİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA 

ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

 

Dilek AK85, Doç. Dr. Fatih Yardımcıoğlu86 

 

GİRİŞ 

Araştırmanın Problemi  

Bireylerin beslenmesine yönelik doğru besinleri tercih etmelerini sağlayabilmek amacıyla 

geliştirilen stratejilerden biri gıda etiketi bilgilerinin etkin bir şekilde kullanımının 

artırılmasına yönelik yapılan çalışmalardır. Besin etiketlemesinin gıda üreticisine ve 

tüketiciye yönelik olmak üzere iki amacı vardır. Besin etiketlemesinin gıda üreticisine yönelik 

amaçları; gıda üreticisinin ürettiği gıdanın, ulusal ve uluslararası ticarette rekabet edebilme 

şansı yaratması; uluslararası ticaret standartlarına uyma zorunluluğu getirmesi; gıda 

endüstrisine güvenin artmasını sağlaması; gıda endüstrisini daha besleyici gıdalar üretmeye 

teşvik etmesidir. Besin etiketlemesinin tüketiciye yönelik amaçları ise; tüketicinin dengeli ya 

da özel bir diyet oluşturmada ve gıdayı satın alma sırasında en besleyici gıdayı almasına 

yardımcı olmak, tüketicilerin beslenme konusunda eğilimine katkıda bulunmak ve doğruyu 

bilmelerini sağlamaktır (Kavas ve Kınık 2000, aktaran: Çinpolat,2006, s.4).  

Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA)’ne göre, besin etiketleri üzerinde bir takım düzenlemeler yapılarak 

birçok hastalığın önlenmesi ve azalması sağlanabilecektir. Özellikle bu etiketler üzerinde yapılacak 

bilgilendirmelerin kalp damar hastalıkları, kanser, yüksek tansiyon, besinlerden dolayı oluşan 

allerjik etkiler, kemik erimesi, şişmanlık ve diğer birçok hastalığın azalması ve önlenmesinde etkili 

olduğu belirtilmektedir. (Mermelstein, 1993,aktaran: Özgen, 2007, s119).  

Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin gıda ürünü satın almalarında besin etiketi okuma 

alışkanlıklarının olup olmadığının araştırılmasıdır. Üniversite öğrencilerinin söz konusu etiket 

bilgilerini ne sıklıkta okudukları; besin etiketlerini okuma sıklığını etkileyebilecek durumlar ve 

satın almada en çok etkilendikleri hususların neler olduğu; etiket bilgilerini okuma sıklığının sosyo-

demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

 

 

Araştırmanın Önemi 

 

Günümüzde bireylerin doğru beslenebilmesi için besin etiketlerinin okunması ile ilgili diğer 

ülkelerde birçok çalışma yapılmasına rağmen ülkemizde bu konu ile ilgili çalışmalar yetersizdir. 

Besin etiketinde yer alan ürünün bileşimi, üretim ve son kullanma tarihi ile besleyici değeri gibi 

birçok bilgiler tüketicilerin sağlıklı ve doğru seçimler yapabilmesi açısından önemlidir. Etiketleme 

bilgilerinin uygulanması firmalar açısından da önemlidir. Çünkü firma, tüketicinin etiketleme 

bilgilerinin istekleri doğrultusunda ürünü piyasaya sürdüğü zaman ürünlerinin daha fazla 

satılmasını sağlayacaktır. Tüketicilerin besin etiketi okumaları saptanması ile üretici firmalara 

tüketici isteklerine, yaklaşımlarına göre etiketleme konusunda fikir verebilir.  

Ayrıca besin etiketi okuma alışkanlığının artırılmasına yönelik uygulamalar yukarıda da belirtilen 

birçok hastalığın önlenmesi ve azalmasına da sağlıklı bireyler ve daha sağlıklı bir toplumun 

                                                                 
85 Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bölümü, Yüksek Lisans 
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oluşması sağlanacak, bu da hem ekonomik, hem sosyal hem de kültürel anlamda ülke kalkınmasına 

katkı yapacaktır.  

 

Araştırmanın Yöntemi  

Üniversite öğrencilerinin gıda ürünlerini satın almasındaki besin etiketi okuması ile ilgili bilgi 

edinmek için sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan anket yönteminden yararlanılmıştır. Hazırlanılan 

ankette, araştırılmak istenen konunun amacını en iyi yansıtacak sorular hazırlanmaya çalışılmıştır. 

Tasarlanan anket Sakarya Üniversitesinde eğitim gören 431 öğrenciye uygulanmıştır. 

Anketlerde elde edilen veriler, SPSS for Windows 21 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Tüketicilerin gıda ürünlerini satın almasındaki besin etiketi okuması ile ilgili bilgi edinmek 

amacıyla gerçekleştirdiğimiz anket çalışmamızın ana kütlesi Türkiye genelindeki öğrencilerdir.  

Kaynakların kısıtlı olması nedeniyle ana kütlenin tamamına ulaşmak mümkün olmadığı için ana 

kütleyi temsil edecek öğrenciler arasından olasılık hesabına dayanmayan örnekleme 

tekniklerinden "kolayda örnekleme" yöntemi ile örnek kitle oluşturulmuştur. Evrenin tamamına 

ulaşmanın kısıtlı zaman ve yüksek maliyet nedeniyle mümkün olmadığı durumlarda deneklerin 

araştırmacı tarafından seçildiği bir yöntem olan kolayda örnekleme sosyal bilimlerde sıkça 

kullanılmaktadır.  

Araştırma Sorusu, Varsayımları ve Hipotezleri 

Bu çalışmanın araştırma sorusu “Üniversite öğrencilerinin gıda ürünü satın almasındaki besin 

etiketi okuma alışkanlıkları var mıdır?” şeklindedir. Çalışmanın ana hipotezi ise “Üniversite 

öğrencilerinin gıda ürünü satın almasındaki besin etiketi okuma alışkanlıkları yoktur” şeklindedir. 

Bu bağlamda çalışmanın alt hipotezleri aşağıdaki şekilde belirtilebilir; 

H1: Üniversite öğrencileri besin etiketi üzerindeki görmek istedikleri bilgiyi kolaylıkla bulamazlar. 

H2: Üniversite öğrencileri besin etiketi üzerindeki bilgilerin doğruluğuna güvenmezler. 

H3: Satın alınan ürünün ambalajı üzerindeki bilgiler üniversite öğrencilerinin ilgisini çekmez. 

H4: Üniversite öğrencileri satın alınan ürünün ambalajı üzerinde besin etiketlerinin olması 

gerektiğini düşünürler. 

H5: Besin etiketlerinin üzerinde beslenme bilgilerinin olması üniversite öğrencilerinin satın alma 

kararını etkilemez. 

H6:Üniversite öğrencileri besin etiketleri üzerindeki beslenme bilgilerini kolaylıkla anlayamazlar. 

H7:Üniversite öğrencileri sağlıklı beslenme için besin etiketleri üzerindeki beslenme bilgilerinin 

olması gerektiğini düşünürler. 

H8:Sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem vermedikleri için besin etiketlerini okumazlar. 

H9: Üniversite öğrencileri gıda ürünü satın alırken kendi bilgilerine güvenirler içeriğinde ne 

olduğunu belirten besin etiketlerine bakmayı tercih etmezler. 

H10: Üniversite öğrencilerinin genel beslenme bilgileri besin etiketini anlamak için yeterli düzeyde 

değildir. 

 

Araştırmanın İçeriği 

3 bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde beslenme, sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenmede 

besin etiketinin önemine ilişkin kavramsal bilgiler verilecek, ikinci bölümünde besin etiketi okuma 

alışkanlığına yönelik literatür çalışmalarına yer verilecek, üçüncü bölümde “Sakarya üniversite 

öğrencilerinin gıda ürünü satın almalarında besin etiketi okuma alışkanlıklarına ilişkin yapılmış 

saha araştırması sonuçlarına yer verilecektir. Sonuç ve değerlendirme bölümünde araştırma 

sonucunda elde edilen bulgular sunulacak ve bu bulgular değerlendirilecektir. 

 

1. Kavramsal Çerçeve: Besin Etiketi 

1.1. Besin Etiketi Tanımı 
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Etiket; bir ürünün özelliklerini ve kalitesini belirtmek için söz konusu malın ambalajının 

üzerine yazılan yazı ya da çizilmiş grafik olarak tanımlanmaktadır (Kavas ve Kınık 2000).  

Besin etiketlemesi ise; ambalajlanarak tüketiciye sunulan bir gıdanın, laboratuar analizi ile 

saptanmış besin ögelerinin (protein, yağ, vitamin, mineral vb.) miktar ve/veya günlük 

alınması gereken miktarı karşılama yüzdesi olarak, ambalaj üzerinde belirli formatlara 

uygun yazılmasıdır (El ve Kavas 1994,aktaran: Çinpolat,2006,s.4). 

Etiketleme, tüketicilerin dikkatini çekmenin yanında, tüketicilerin kolaylıkla ve süratle karar 

vermelerini sağlayacak bilgileri de içermelidir. Etikette yer alan bilgi ve işaretlerden bazıları 

satışı desteklemek, bazıları ise bilgi vermek amacını taşımalıdır (Kavas ve Kınık, 2000) 

Etiket üzerindeki besin değeri bilgileri düzenlenirken genel olarak o ürünün, önce toplam ve 

bir porsiyonluk miktarları daha sonra ayrıntılı besin ögesi bilgileri verilmektedir (Özgen 

2004). Besin etiketlemesinde standart iki tip format geliştirilmiştir. Basit tip formatta bir 

porsiyonun miktarı ve paketteki porsiyon sayısı; içerdiği enerji (kkal); protein (g); 

karbonhidrat (g); yağ (g); sodyum (mg) miktarı ve/veya bu miktarların, günlük gereksinimi 

karşılama yüzdesi verilir. Tam formatta, bunlara ek olarak, bir porsiyonun günlük önerilen 

miktarların yüzdesi olarak sağladığı toplam yağ içeriğindeki doymamış yağ asitleri ve 

kolesterol, toplam karbonhidrat içeriğindeki diyet lifi ve şeker, A vitamini, C vitamini, 

kalsiyum ve demir minerali verilir (El ve Kavas 1994, aktaran: Çinpolat,2006,s.5). Besin 

etiketindeki besin ögelerinin günlük gereksinimi karşılama oranları değişik şekillerde 

sunulmaktadır. Bunlar sıfatsal (düşük, orta ve yüksek olarak) ifade edilir ya da günlük 

gereksinimi karşılama oranları  (yüzde) olarak verilir. Bazen bu oranları grafikle belirten 

türleri de bulunmaktadır (Özgen 2004).  

1.2. Besin Etiketinin Tarihçesi 

Tarihte ilk etiketler, ürünleri tanıtmak için elle yazılmıştır. Eczacılar‘‘tie-on’’ şeklinde ifade edilen, 

kavanoz ya da şişe omuzlarına iple tutturulan kağıt şeritler yapmıştır. İlaç ve giysi ambalajları için 

kullanılan ve üzerinde grafik tasarımları olan ilk etiketler ise 18. yüzyıl başlarında devreye girmiştir. 

Bu dönemler, aynı zamanda şarap etiketlerinin de ilk olarak kullanılmaya başlandığı zamanlardır. 

Alois Senefelder tarafından 1797 yılında icat edilen “Lithografi’’ ve 1799 yılında icat edilen sürekli 

kağıt kopyalama makinası ile ilk etiket üretimi başlamıştır. On dokuzuncu yüzyıl ortalarıyla birlikte, 

geliştirilen çok renkli baskı sistemi, baskılı etiketin çok geniş bir kullanım alanı bulmasını 

sağlamıştır. Dört renkli ofset baskı teknolojisi ile de etiket üretim maliyeti 1920’li yılların 

ortalarında çok azalmıştır.  Etiketlerde ki en önemli gelişmelerden birisi 1935 yılında Amerikan R. 

Stanton Avery tarafından geliştirilen kendinden yapışmalı etiketin icadı ile olmuştur. Günümüzde 

de halen geçerli olan bu tür etiketlerin önemli avantajları, kuru uygulanması, her yüzeye kolayca 

yapışması, basit üretim tekniği olarak sayılabilir ( Wolf, 1990, aktaran: Özgen,2004,s.13,14 ).   

2. Literatür Özeti  

Özgen (2004) Isparta ilinde yapmış olduğu çalışmada tüketicilerin besin etiketi okuma 

alışkanlıklarını incelemiştir. Yazar tüketicilerin besin etiketi okuma alışkanlıkları, besin ve 

beslenme etiketinde tercih ettikleri bilgiler, besin ambalaj tercihleri, bir besin için özel etikette 

istenen bilgiler ve tüketiciye ait genel bilgilerin araştırılmasında tüketicilerin %75,7’sinin bazen, % 

24,3’ünin ise her zaman besin etiket bilgilerini okuduğu, ürün etiket bilgilerini ise genellikle % 

80,9’u ürünü alırken, % 7,5’i evde ve %11,6’sı hem ürünü alırken hem de evde okuduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. 

Çinpolat (2006) Ankara ilinde yapmış olduğu çalışmada besin etiketleri üzerindeki bilgilere ilişkin 

tüketicilerin tutum ve davranışlarını belirlemeye çalıştığı çalışmasında tüketicilerin %98,2’sinin 

besin etiketlerini gerekli bulduğu, besin etiketlerinde yer alan ifadelerden en çok yazılı ifadelerin 

(%68,2) anlaşıldığı ve besin etiketlerinin tüketicilerin %36,8’inin satın alma kararını sık sık 

etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Karabiber (2007) Ankara ilinde yapmış olduğu çalışmada tüketicilerin bilgi kaynağı olarak gıda 

ürünlerindeki etiketi okuma ve anlamada karşılaştıklarını ve mecvut sorunları incelemiştir. Yazar 
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tüketicilerin en çok ürün içindeki katkı maddelerinin belirtilmemesi, kaliteli ürünlerin ambalajının 

taklit edilmesi, ambalaj üzerindeki bilgilerin okunamayacak kadar küçük olması ve çabuk silinmesi, 

ürünün içeriği hakkındaki bilgilerin teknik olması, ürünün içeriği hakkındaki bilgilerin yetersiz 

olması sorunlarınının n plana çıktığını belirtmektedir. 

Özgen (2007) Ankara ilinde yapmış olduğu çalışmada tüketicilerin besin etiketi tercihlerinde 

cinsiyet ve eğitim düzeyi değişkenlerinin farkı önemsenmeden besin etiketi bilgileri konusunda 

beslenme eğitiminin ve bu eğitimle tüketicilerin etiket okuma bilgilerinin arttırılmasına yararlı 

olacağını belirtmiştir.  

Bozkır (2009) Balıkesir ilinde yapmış olduğu çalışmada yetişkin tüketicilerin besin satın alma 

davranışı üzerine etiket bilgilerinin etkisini incelemiştir. Araştırmasında bireylerin demografik 

özelliklerinin, besin etiketlerini okuma ve besin satın alma davranışları üzerinde etkili olduğu 

sonucuna ulaşmıştır.  

Norgaard ve Brunso (2009) yaptıkları çalışmada ailelerin gıda etiketlerindeki besin değeri bilgisini 

kullanırken ne kadar ilgili ve yetkin oldukları araştırmışlardır. Çalışmada ailelerin yoğun bilgi akışı, 

teknik bilgi ve enerji dağılımı sorunlarıyla uğraşmak yerine az ama öz bilgi ve enerji dağılımını 

görsel anlatım ile tanımlayan ürünleri tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Barreiro-Hurle ve ark. (2010) İspanyada yaptıkları bir çalışmada besin etiketi kullanımı ile 

tüketicilerin daha sağlıklı gıda ürünü satın almaları arasındaki ilişkiyi, besin değeri tablosu ve 

besin/sağlık beyanı olarak 2 tür etiketlemeyi dikkate alarak incelemişlerdir. Araştırma sonucunda 

daha sağlıklı gıda ürünlerinin seçiminde her iki etiketlemenin tüketiciyi aynı oranda etkilediği 

belirtilmektedir. 

Aygen (2012) İstanbul ilinde yapmış olduğu çalışmada tüketicilerin besin etiketi incelenmesi 

konusundaki tutum ve davranışlarını incelemiştir. İncelenen demografik değişkenlerden sadece 

“yaş” ve “eğitim seviyesi” ile “katılımcıların etiket bilgisi okuma sıklıkları” rasında farklılıklar 

olduğunu belirtmiştir. 

Özdemir (2013) İstanbul ilinde yapmış olduğu çalışmada tüketicilerin gıda etiketi konusunda bilgi 

düzeylerini belirlemeye çalışmıştır.  Çalışmasında kadınların gıda etiketlemesi konusunda 

erkeklerden daha bilgili ve duyarlı olduğunu, tüketicilerin yaş değişkeni açısından etkisi 

incelendiğinde ise 41 yaş ve üzeri tüketiciler gıda satın alırken fiyata daha fazla önem verdiği, ancak 

besin değeri tablosunu daha az bildikleri belirtimektedir. 

Coşkun ve Kayışoğlu (2016) Tekirdağ ilinde yapmış oldukları çalışmada besin etiketi okuma 

alışkanlıklarına tüketici yaşının etkisini incelemişlerdir. Çalışmada yaş aralığı arttıkça besin 

etiketini okumak için geçirilecek zamanın fazla geldiği, etiketi okumanın kolaylaştırılması için 

etiketlerde düzenleme yapılmasının ve tüketicilerin bilinçlendirilmesinin önemli olduğu 

belirtilmektedir.  

3. Üniversite Öğrencilerinin Gıda Ürünü Satın Almasındaki Besin Etiketi Okuma Alışkanlıklarına 

Yönelik Anket Bulguları Ve Değerlendirilmesi 

3.1. Demografik Göstergeler 

Çalışmanın bu kısmında Sakarya Üniversitesinde bulunan ve ankete katılan 431 öğrenciye ilişkin 

cinsiyet, yaş,  gelir düzeyi, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu sunulmaktadır. 

Tablo 1: Demografik Göstergeler 

Özellikler Seçenekler Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet  

Erkek 204 47,3 

Kadın 227 52,7 

Toplam 431 100,0 

Yaş  

18-21 267 61,9 

22-25 153 35,5 

26 yaş ve üzeri 11 2,6 

Toplam 431 100,0 

Gelir Düzeyi 500 TL ve altı 160 37,1 
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501-1000 TL 171 39,7 

1001 TL ve üzeri 66 15,3 

Kayıp Veri 34 7,9 

Toplam 431 100,0 

Vücut Ağırlığı 

65 ve altı  238 55,2 

66 ve 85 154 35,7 

86 ve üzeri  32 7,4 

Kayıp Veri 7 1,6 

Toplam 431 100,0 

Boy Uzunluğu 

165 ve altı 143 33,2 

166-185 259 60,1 

186 ve üzeri 23 5,3 

Kayıp Veri 6 1,4 

Toplam 431 100,0 

 

Ankete katılan Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. Ankete 

katılanların katılımcıların % 52,7’si kadın iken  % 47,3’ü de erkek katılımcıdır. Ankete katılan 

Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin % 61,9’u 18-21, % 35,5’i 22-25, % 2,6’sı de 26 yaş ve üzeri 

yaş gurubundandır. Ankete katılan Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin % 37,1’i 500 TL ve altı, % 

39,7’si 501-1000 TL arası, % 15,3’ü ise 1001 TL ve üzeri gelir düzeyine sahiptir. Ankete 

katılanların %55,2’si 65 ve altı, % 35,75’si 66-85 arası, % 7,4’ü 86 ve üzeri kiloya sahiptir. Ankete 

katılanların %33,2’si 165 ve altı , % 60,1’i 166-185 arası, % 5,3’ü 186 ve üzeri boya sahiptir. 

3.2. Araştırma Bulguları 

Çalışmanın bu kısmında araştırma sonucunda elde edilen bulgular sunulacaktır. 

3.2.1. Gıda Alışverişinin Yapılma Sıklığı İle İlgili Bulgular 

Grafik  1: Gıda alışverişlerişinizi ne sıklıkta yapıyorsunuz? 

 
Katılımcılara gıda alışverişlerinin yapılma sıklığı sorulduğunda %52,0’si haftada bir kez, % 28,9’u 

her gün, %7,2’si haftada birkaç kez, % 11,8’i ise ayda bir kez gıda alışverişi yaptığını söylemiştir. 
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3.2.2. Katılımcıların Gıda Ürünleri Satın Alırken Dikkat Ettikleri Faktörler İle İlgili Bulgular 87 

Ankete katılan öğrencilere gıda ürünleri satın alırken dikkat edilen bazı faktörler verilmiştir. Bu 

faktörlerden hangilerine ne derece önem verdikleri araştırılmıştır.  

 

 

 

 

 

Grafik 2: Fiyat Faktörü (%) 

 
Katılımcıların %88,8’i gıda ürünleri satın alırken fiyatın önemli olduğunu, %7,4’ü kararsız 

kaldıklarını ve %3,7’si önemli olmadığını düşünmektedir. 

Grafik 3: Kalite Faktörü (%) 

 
Katılımcıların %95,6’sı gıda ürünleri satın alırken kalitenin önemli olduğunu, %3,2’si kararsız 

kaldıklarını ve %1,2’si önemli olmadığını düşünmektedir. 
                                                                 
87 Söz konusu sekiz faktörün Cronbach’s Alpha değeri 0,806’dir. Bu anlamda ilgili faktörlerin iç tutarlılığa sahip 
olduğu belirtilebilir. 
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Grafik 4: Marka Faktörü (%) 

 
Katılımcıların % 67,7’si gıda ürünleri satın alırken markanın önemli olduğunu, %25,8’i kararsız 

kaldıklarını ve %6,5’i önemli olmadığını düşünmektedir. 

Grafik 5: Ambalaj Faktörü (%) 

 
Katılımcıların % 57,3’ü gıda ürünleri satın alırken ambalajın önemli olduğunu, %27,6’sı kararsız 

kaldıklarını ve %11’i önemli olmadığını düşünmektedir. 
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Grafik 6: Reklam Faktörü (%) 

 
Katılımcıların % 30,7’si gıda ürünleri satın alırken reklamın önemli olduğunu, %39,3’ü kararsız 

kaldıklarını ve %29,9’u önemli olmadığını düşünmektedir. 

Grafik 7: Helal Sertifikası Faktörü (%) 

 
Katılımcıların % 83’ü gıda ürünleri satın alırken helal sertifikasının önemli olduğunu, %9,3’ü 

kararsız kaldıklarını ve %7,7’si önemli olmadığını düşünmektedir. 

 

 

 

Grafik 8: İçindekiler Faktörü (%) 
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Katılımcıların % 78,6’sı gıda ürünleri satın alırken içindekilerin önemli olduğunu, %16,5’i kararsız 

kaldıklarını ve %5,3’ü önemli olmadığını düşünmektedir. 

 

Grafik 9: Enerji ve Besin Öğeleri Tablosu Faktörü (%) 

 
Katılımcıların % 60,9’u gıda ürünleri satın alırken enerji ve besin öğeleri tablosunun önemli 

olduğunu, %25,4’ü kararsız kaldıklarını ve %13,8’i önemli olmadığını düşünmektedir. 

Grafik 10: Üretim ve Son Kullanma Tarihi Faktörü (%) 
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Katılımcıların % 95,1’i gıda ürünleri satın alırken üretim ve son kullanma tarihinin önemli 

olduğunu, %3’ü kararsız kaldıklarını ve %1,7’si önemli olmadığını düşünmektedir. 

Grafik 11: TSE Belgesi Faktörü (%) 

 
Katılımcıların % 74,9’u gıda ürünleri satın alırken TSE belgesinin önemli olduğunu, %20,2’si 

kararsız kaldıklarını ve %4,9’u önemli olmadığını düşünmektedir. 

 

Grafik 12: T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Onay Belgesi Faktörü (%) 
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Katılımcıların % 73,3’ü gıda ürünleri satın alırken T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onay 

belgesinin önemli olduğunu, %20,1’i kararsız kaldıklarını ve %6,6’sı önemli olmadığını 

düşünmektedir. 

Grafik 13: Kullanma Talimatı Faktörü (%) 

 
Katılımcıların % 61,9’u kullanma talimatının önemli olduğunu, %26,7’si kararsız kaldıklarını ve 

%11,4’ü önemli olmadığını düşünmektedir. 
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Grafik 14: Türk Malı Olması Faktörü (%) 

 
Katılımcıların % 55,6’sı gıda ürünleri satın alırken kullanma talimatının önemli olduğunu, %24,8’i 

kararsız kaldıklarını ve %19,4’ü önemli olmadığını düşünmektedir. 

3.2.3. Katılımcıların Besin Etiketi Okuma Davranışına İlişkin Bulgular  

Grafik 15: Gıda ürünleri satın alırken Enerji ve Besin öğeleri tablosununu okuma alışkanlığı 

 
Katılımcılara gıda ürünleri satın alırken enerji ve besin öğeleri tablosunu okuyup okumadıkları 

sorulduğunda katılımcıların %48,1’i Hayır, %51,9’u ise Evet cevabını vermiştir. 

 

 

3.2.4. Katılımcıların Enerji Ve Besin Öğeleri Tablosunda Yer Alan Bilgileri Okuma Davranışına 

İlişkin Bulgular 88 

Ankete katılanların “Gıda ürünleri satın alırken Enerji ve Besin öğeleri tablosunu okur musunuz?” 

sorusuna evet cevabı verenlerin enerji ve besin öğeleri tablosunda yer alan bilgileri okuma sıklıkları 

Grafik 16 ve Grafik 17’de gösterilmiştir. (Enerji ve Besin öğeleri tablosunda yer alan bilgiler iki 

ayrı grafikte gösterilmiştir.) 

Katılımcıların %76,0’sı yağ miktarını, %75’i kalori (enerji) değerini, %74,5’i protein içeriğini, 

%71,2’si içerdiği vitaminleri, %69,0’u bir porsiyonundaki kalori, protein, yağ gibi beslenme 

                                                                 
88 Cronbach’s Alpha değeri 0,937’dir. Bu anlamda tüketicilerin Enerji ve Besin öğeleri tablosunda yer alan bilgilere 
bakışının iç tutarlılığa sahip olduğu belirtilebilir. 
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bilgilernii, %68,4’ü doymuş yağ miktarını, %68,4’ü trans yağ miktarını ve %65,7’si karbonhidrat 

oranını genel anlamda okuduklarını söylemektedir.  

Grafik 16: Enerji Ve Besin Öğeleri Tablosunda Yer Alan Bilgiler 

 
Grafik 17: Enerji ve Besin Öğeleri Tablosunda Yer Alan Bilgiler 

 
3.2.5. Ürüne Göre Enerji ve Besin Öğeleri Tablosunda Yer Alan Bilgileri Okuma Davranışına 

İlişkin Bulgular 89 
                                                                 
89 Cronbach’s Alpha değeri 0,932’dir. Bu anlamda tüketicilerin ürüne göre Enerji ve Besin öğeleri tablosunda yer alan 
bilgileri okuma davranışlarının iç tutarlılığa sahip olduğu belirtilebilir. 
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Ankete katılanların “Gıda ürünleri satın alırken Enerji ve Besin öğeleri tablosunu okur musunuz?” 

sorusuna evet cevabı verenlerin göre Enerji ve Besin öğeleri tablosunu hangi ürünlere göre okuyup 

okumadıklarını aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 

 

Grafik 18: Süt ve Süt Ürünlerinde Enerji ve Besin Öğeleri Okuma Davranışı 

 
Katılımcılar süt ve süt ürünlerinden %69,9’u süt, %72,2’si peynir, %78,5’i yoğurt, %53,2’si 

dondurma ve %49,5’i tereyağı alırken enerji ve besin etiketi öğeleri tablosunu okuduklarını 

söylemektedir. Katılımcıların %15’i ise terayağı almadıklarını söylemektedir. 

Grafik 19: Tatlılar ve Atıştırmalıklarda Enerji ve Besin Öğeleri Okuma Davranışı 

 
Katılımcılar tatlı ve atıştırmalıklardan %54,2’si kek, %60,5’i bisküvi, %42,3’ü cips, %65,6’sı 

çikolata,%45,3’ü şeker ve %59,3’ü kuruyemiş alırken enerji ve besin etiketi öğeleri tablosunu 

okuduklarınıı söylemektedir. Katılımcıların %14’ü ise cips almadıklarını söylemektedir. 

 

Grafik 20: İçeceklerde Enerji ve Besin Öğeleri Okuma Davranışı 
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Katılımcılar içeceklerden %22,4’ü alkollü içecekler ve %53,3’ü alkolsüz içecekler alırken enerji ve 

besin etiketi öğeleri tablosunu okuduklarını söylemektedir. Katılımcıların %45,5’i ise alkollü 

içecekleri almadıklarını söylemektedir. 

 

Grafik 21: Soslarda Enerji ve Besin Öğeleri Okuma Davranışı 

 
Katılımcılar soslardan %38,1’i mayonez, %41,7’si ketçap, %35,8’ salata sosları ve %30,1’i pasta 

sosları alırken enerji ve besin etiketi öğeleri tablosunu okuduklarınıı söylemektedir. Katılımcıların 

%22,1’i ise pasta sosları almadıklarını söylemektedir. 

Grafik 22: Bakliyat ve Unlu Gıdalar 
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Katılımcılar baklliyat ve unlu gıdalardan %61,2’si makarna, %56,6’sı ekmek, %54,2’si pirinç ve 

%55,8’i bakliyat alırken enerji ve besin etiketi öğeleri tablosunu okuduklarınıı söylemektedir.  

 

Grafik 23: Dondurulmuş Gıdalar, Konserve Gıdalar ve Kahvaltılık Tahıllarda Enerji ve Besin 

Öğeleri Okuma Davranışı 

 
Katılımcıların %53,1’i kahvaltılık tahılları, %42,6’sı konserve gıdları ve %53,1’i dondurulmuş 

gıdaları alırken enerji ve besin etiketi öğeleri tablosunu okuduklarınıı söylemektedir. Katılımcıların 

%19’u ise dondurulmuş gıdaları almadıklarını söylemektedir. 

 

3.2.6. Katılımcıların Besin Etiketi Okuma Alışkanlıklarına Yönelik İfadelere Katılım Derecelerine 

İlişkin Bulgular 90 

Grafik 24: Besin Etiketi Okuma Alışkanlıklarına Yönelik İfadelere Katılım Düzeyi 

                                                                 
90 Cronbach’s Alpha değeri 0,886’dır. Bu anlamda katılımcıların besin etiketi okuma alışkanlıklarına yönelik ifadelerin 
iç tutarlılığa sahip olduğu belirtilebilir. 
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Katılımcılar %59,72’si “Besin etiketi üzerindeki görmek istediğim bilgiyi kolaylıkla bulabilirim”, 

%61’i ” Besin etiketleri üzerindeki beslenme bilgilerini kolaylıkla anlayabiliyorum” ve %57,7’si 

“Genel beslenme bilgim besin etiketini anlamak için yeterli düzeydedir” ifadesine katılıyorum 

şeklinde düşüncelerini belirtmişlerdir.  

 

Grafik 25: Besin Etiketi Okuma Alışkanlıklarına Yönelik İfadelere Katılım Düzeyi 

 
Katılımcılar %54’ü “Satın alınan ürünün ambalajı üzerindeki bilgiler ilgimi çeker.”, %67,8’i ” 

Alınan ürünün ambalajı üzerinde besin etiketlerinin olması gereklidir.” ve %53,5’i “Besin etiketleri 

üzerindeki beslenme bilgileri satın alma kararımı etkiler.” ifadesine katılıyorum şeklinde 

düşüncelerini belirtmişlerdir.  

Grafik 26:Besin Etiketi Okuma Alışkanlıklarına Yönelik İfadelere Katılım Düzeyi 
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Katılımcılar %43,7’ü “Besin etiketi üzerindeki bilgilerin doğruluğuna güvenirim.” ve %49,8’i 

“Gıda ürünü satın alırken kendi bilgilerime güvenmektense içeriğinde ne olduğunu belirten besin 

etiketlerine bakmayı tercih ederim.” ifadesine katılıyorum şeklinde düşüncelerini belirtmişlerdir.  

Grafik 27:Besin Etiketi Okuma Alışkanlıklarına Yönelik İfadelere Katılım Düzeyi 

 
Katılımcılar %65,9’u “Sağlıklı beslenme için besin etiketleri üzerindeki beslenme bilgileri 

gereklidir.” ve %56,3’ü “Sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem verdiğim için besin etiketlerini 

okurum.” ifadesine katılıyorum şeklinde düşüncelerini belirtmişlerdir.  

3.2.6. Cinsiyeti ile Enerji ve Besin Öğeleri Tablosunu Okuma Alışkanlıkları Arasındaki Çapraz 

İlişki ve Ki Kare Testi 

“Gıda ürünleri satın alırken Enerji ve Besin öğeleri tablosunu okur musunuz?” sorusu ile cinsiyet 

değişkeni arasındaki ilişki ki kare analizi ile test edilmiştir.91 

                                                                 
91 Pearson Kikare katsayısı 0,2963 (p= 0.586)’dir. H0 hipotezi: Guruplar arasında ilişki vardır şeklindedir. Ki kare 
testine göre bu hipotez red edilmiş ve değişkenler arasında ilişki yoktur hipotezi kabul edilmiştir. 
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Ki kare testi sonucuna göre cinsiyetin satın almada Enerji ve Besin Öğeleri tablosunu okuma 

alışkanlığı ile arasında bir ilişki yoktur. 

SONUÇ 

Üniversite öğrencilerinin gıda ürünü satın almalarında besin etiketi okuma alışkanlıklarının olup 

olmadığının araştırmak amacıyla Sakarya Üniversitesi özelinde yapılan bu çalışmada aşağıdaki 

bulgulara ulaşılmıştır; 

Üniversite öğrencilerinin %51,9’u Enerji ve Besin öğeleri tablosunu okumaktadır.  %48,1’i ise 

okumamaktadır. 

Üniversite öğrencilerinin gıda ürünü alışveriş yapma sıklığına bakıldığında, katılımcıların 

yarısından çoğunun (%52) haftada bir kez alışveriş yaptığı görülmektedir. 

Gıda ürünü satın almada tüketiciler tarafından dikkat edilen faktörlerden Enerji ve Besin öğeleri 

tablosuna katılımcıların %31,5’i “çok önemli”, %29,4’ü “önemli”, %25,4’ü “ne önemli ne 

önemsiz”, %10,5’i “önemli değil” ve %3,3’ü “hiç önemli değil” şeklinde beyan etmişlerdir. 

Üniversite öğrencilerinin Enerji ve Besin öğeleri tablosunda yer alan bilgilerden en çok kalori 

(enerji) değeri ve yağ miktarı bilgilerini okudukları görülmektedir. 

Üniversite öğrencilerinin Enerji ve Besin öğeleri tablosuna ürüne göre baktıklarında, süt ve süt 

ürünlerinden süt, peynir ve yoğurta bakma oranı tereyağına bakma oranından daha yüksek olduğu 

görülmektedir. İçeceklerden alkollü içecekleri satın almanın az olduğu görülmektedir. 

Üniversite öğrencileri besin etiketi üzerindeki görmek istedikleri bilgiyi kolaylıkla 

bulamazlar hipotezi doğrulanamamıştır. Katılımcıların %59,7’si kolaylıkla bulabildiklerini 

beyan etmişlerdir. 

Üniversite öğrencileri besin etiketi üzerindeki bilgilerin doğruluğuna güvenmezler hipotezi 

kısmen doğrulanmıştır. Katılımcıların %43,7’si besin etiketi üzerindeki bilgilerin doğruluğuna 

güvendiklerini beyan etmişlerdir. %27’si kararsızdır. 

Satın alınan ürünün ambalajı üzerindeki bilgiler üniversite öğrencilerinin ilgisini çekmez 

hipotezi doğrulanamamıştır. Katılımcıların %54’ü ambalaj üzerindeki bilgilerin ilgilerini 

çektiğini beyan etmişlerdir. 

Üniversite öğrencileri satın alınan ürünün ambalajı üzerinde besin etiketlerinin olması 

gerektiğini düşünürler hipotezi doğrulanmıştır. Katılımcıların %67,8’i ürünün ambalajı 

üzerinde besin etiketlerinin olması gerektiğini beyan etmişlerdir. 

Besin etiketlerinin üzerinde beslenme bilgilerinin olması üniversite öğrencilerinin satın alma 

kararını etkilemez hipotezi doğrulanamamıştır. Katılımcıların %53,5’i besin etiketlerinin 

üzerinde beslenme bilgilerinin olması satın alma kararını etkilediğini beyan etmişlerdir. 
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Üniversite öğrencileri besin etiketleri üzerindeki beslenme bilgilerini kolaylıkla anlayamazlar 

hipotezi doğrulanamamıştır. Katılımcıların %61’i besin etiketleri üzerindeki beslenme bilgilerini 

kolaylıkla anlayabildiklerini beyan etmişlerdir. 

Üniversite öğrencileri sağlıklı beslenme için besin etiketleri üzerindeki beslenme bilgilerinin 

olması gerektiğini düşünürler hipotezi doğrulanmıştır. Katılımcıların %65,9’u sağlıklı 

beslenme için besin etiketleri üzerindeki beslenme bilgilerinin olması gereklidir şeklinde beyan 

etmişlerdir. 

Sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem vermedikleri için besin etiketlerini okumazlar hipotezi 

doğrulanamamıştır. Katılımcıların %56,3’ü sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem verdiğim için 

besin etiketlerini okurum şeklinde beyan etmişlerdir. 

Üniversite öğrencileri gıda ürünü satın alırken kendi bilgilerine güvenirler içeriğinde ne 

olduğunu belirten besin etiketlerine bakmayı tercih etmezler hipotezi kısmen doğrulanmıştır. 

Katılımcıların %49,8’i gıda ürünü satın alırken kendi bilgilerime güvenmektense içeriğinde ne 

olduğunu belirten besin etiketlerine bakmayı tercih ederim şeklinde beyan etmişlerdir. 

Üniversite öğrencilerinin genel beslenme bilgileri besin etiketini anlamak için yeterli düzeyde 

değildir hipotezi doğrulanamamıştır. Katılımcıların %57,7’si genel beslenme bilgim besin 

etiketini anlamak için yeterli düzeydedir şeklinde beyan etmişlerdir. 

Cinsiyetin satın almada Enerji ve Besin Öğeleri tablosunu okuma alışkanlığı ile arasında bir ilişki 

olup olmadığını test etmek için yapılan Ki kare testi sonucuna göre bir ilişki yoktur. 

Bu çalışmanın sınırlılıkları gelecekte yapılacak çalışmalar için bir motivasyon teşkil edebilir. 
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ABSTRACT: The Financial Crisis that knocked the world in 2008 has seriously affected the world 

economy and appears to be the worst that the Euro-Zone has experienced since its creation and it’s 

threatening till now its existence with the development of anti-globalization, nationalism, 

protectionism in some country members and even worst the BREXIT93. The Crisis has had dramatic 

consequences not only for the Euro-Zone but for the Majority of its financial and commercial 

partners such as the European Union (EU) as well as for the EU immediate vicinity: Turkey, the 

Middle East and Africa. This paper tries to highlight in details the main causes of the euro-zone 

crisis, how the area has been affected (consequences) and the different policies that have been 

undertaken to overcome that situation as well as lessons for Turkey to learn from the crisis. It is 

therefore the EU institutions repports, general researches and books on finance, banking and law 

related to the financial crisis that have mainly been able to provide information needed to elaborate 

this work. And the result shows the weaknesses existing in the Euro-Zone financial regulations, the 

limits and needs for a common action not only at the Euro-Zone level but at European including 

international level; it also reopened the debate on the responsibility and the role of public authorities 

in the economy. 

 Keywords: Financial Crisis, Euro Zone, Policy Responses. 

 

1- Introduction  

From the beginning, the European politician leaders idea of creating a European monetary union 

the Euro, like the Dollar in USA, didn’t please many economists like Robert Mundell and Jan 

Tinbergen both Nobel Prizes who were pessimistic about the idea because according to them, the 

existence of many barriers such as language diversities, differences in monetary and fiscal policies 

etc…will be a failure. But who could have thought, when the euro was introduced that, it would 

have  gained in value against the dollar and many other currencies and become second reference 

currency alongside the dollar, created  a common market with a single currency without exchange 

rate fluctuations, creating wealth and prosperity for all country members and strengthened the role 

of Europe as an economic power until the crisis of subprime “borrowers being approved for loans 

they could not afford”, which upsets in international finance since 2008, starting as a debt crisis in 

Greece in 2010 and as the crisis of public debt in Ireland, have firstly led to a  financial crisis  and 

then to  economic crisis in the Euro-zone and the whole European Union (EU), what confirms the 

fears of economists at the start point of the Euro project. The European Union financial regulation 

has been able to contain the crisis but not to solve it; furthermore the area has been facing a political 

crisis (disagreements among key policymaker over the appropriate crisis exist solution). 

Governments in several European countries have collapsed as a direct or indirect result of the crisis. 

We can therefore describe the Euro-zone crisis as a series of financial and political events that affect, 

since the beginning of subprime crisis, the economies of the 19 member states of EU whose 

reference currency is the Euro. 

                                                                 
92 Imanou AKALA: International Masters student in Business department: Accounting and Finance, in Sakarya 
University: imanou.akala2@ogr.sakarya.edu.tr 
93 British exit from the European Union by referendum on june 23, 2016 

mailto:imanou.akala2@ogr.sakarya.edu.tr
mailto:imanou.akala2@ogr.sakarya.edu.tr
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In this paper we will try to highlight in details the main causes of the euro-zone crisis, how the area 

has been affected (consequences) and the different policies that have been undertaken to overcome 

that situation as well as lessons for Turkey to take from the crisis. 

         1.1- Creation of the Euro-Zone94:  

 After the Second World War, the Treaty of Rome signed in 195795, is the starting point which set 

the noble objective for Europe to create a common market to increase economic prosperity 

contributing to an ever closer union between European people for an everlasting peace. However,the 

economic and monetary union and the single currency did not appear in the text. In 1992 the 

Maastrich treaty transformed the European Community into a full Economic and Monetary Union. 

Participants are requires a serie of Macroeconomic criteria that must be observed in order to become 

a member of the monetary union “ the Euro-Zone”. 

The Maastricht Treaty criteria96 (1- control of inflation, 2- control of public debt , 3- control of 

public deficit, 3- the stability of the exchange rate and  4- the convergence of interest rates) 

In 1995 a formal commitment of 15 member states in favor of a single currency adopted a timetable 

at Madrid European Summit, on the basis of Green Paper97 . 

 Until 2001 the Euro exists only in scriptural form (checks, transfers, bank cards). Tax and  

authorities salaries payement can be done in national currency or Euro; there were no prohibation 

or requirement to use the single currency. In 2002, the appearance of Euro (coins and notes), 

followed by early withdrawal of the national currencies marked the end of the dual circulation of 

Euro and national currencies. Slovenia  joined the Euro-zone in 2007, Cyprus  on January 1, 2008, 

Slovakia  in January 2009, then Estonia in January 2011 as the seventeenth member state 

participating in the Euro-zone; in January 2014, Latvia became the eighteenth Member to adopt 

Euro as currency. And the last country to adopt the euro is Lithuania on 1 January 2015. 

Countries member of the Euro-Zone: Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, 

Germany, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Mlata, Netherland, 

Portugal, Slovakia, Slovenia and Spain. 

2 – Causes of the Financial Crisis 

Before starting the analysis, it is important to clarify the meaning of a Financial Crisis. Accordingly 

financial crises can be very diverse according to the types of markets or financial institutions they 

affect. So there are crises affecting banking sector, real estate, stock market, currency, sovereign 

debt and many other crises98. The historian of economics, Charles P. Kindleberger, in his famous 

book “Manias, Panic and craches: a history of financial crises, defines a financial crisis as a brief 

but sharp deterioration of all or several financial indicators99. 

The financial crisis of 2008 being  a banking sector crisis which originated from subprime crisis: 

macroeconomic crisis (the default of poor households) and the microeconomic crisis (the 

bankruptcy of a financial institution), will spread to a significant part of the financial system, affect 

the real sector of economy which will totally change the stability of the global financial system.  

A study by the Center for Economic Policy Research (CEPR)100 says that, most of the financial 

crises including Euro-zone were caused, by imbalances between countries of the Euro-zone due to 

excessive debt (both public and private) which leads to public deficit. 

       2.1- Subprime 

                                                                 
94Creation of the Euro-Zone: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.1.1.html 
95 Access to EU Law: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3Axy0023 
96 Access to EU Law: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3Axy0026 
97 Green Paper: is a EU report and consultation document of policy proposals for debate and discussion without any 
commitment to action. 
98 Robert BOYER , The financial crises: report, Paris,  2004, p.13. 
99 Charles Poor KINDLEBERGER, Manias, panics and crashes: a history of financial crises, , 1989, p.6. 
100 http://cepr.org/data 
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The term Subprime refers to a type of mortgage which quality is considered to be the lowest among 

the three existing categories101, with the two others being Alternate (the least risky: -A) and Prime 

(medium risk: A-paper). 

The financial crisis began in the summer of 2007 by a slowdown in economic activity combined 

with an increase in interest rates contributed to the increase in the debt ratio of United States 

households. Indeed, the massive grant of loans to low-income households, which boosted purchases 

of real estate, led to an inflationary bubble phenomenon102  it has given an increasing number of 

people access to the property. At that time, the political will was clearly in favor of even granting 

loan to the poorest people, including the NINJA (no income, no job, no assets), acquiring real estate. 

But when small families found themselves unable to repay their loans, banks were no longer able 

to recover the funds lent in the subprime tranches, causing severe damage to financial institutions. 

To mitigate these credit effects, banks have securitized their  lending by transforming them in 

securities traded on financial markets. The massive use of that technique, which was supposed to 

better distribute risk, significantly increased the volume of credit available on the market and 

ultimately put enormous risk on lenders who thought they were investing in safe products rated by 

the rating agencies as triple A (AAA).  In a week, from August 9 to 16, 2007, the main European 

stock market indices experienced sharp downward corrections: " In the United Kingdom, FTSE 

100: - 8.37%, In Germany, Dax: - 4.42; In France, CAC 40: - 8.42%103. Thus, the initial banking 

crisis turned into a stock market crisis. The revelations of the deteriorated values of securitized 

products have caused contagion of this crisis to Europe and the rest of the world. 

2.2- Interest rate104 

After holding the interest rate at a very low rate and for an exceptionally long period (from the 

beginning of 2002 to the summer of 2004, see Figure 1), in June 2004 the FED105 began raising its 

key rate, from 1% to 5.25% within two years. This rate increase had a direct impact on the amount 

of monthly payments owed by debtors to banks after the reset period, leading the most fragile 

debtors of them to default. In spring 2006, as interest rates are still rising, real estate prices stabilize 

and then decline. Despite this context, subprime loans continue to be massively granted and 

derivatives derived from their securitization continue to be rated by rating agencies as very safe 

until spring 2007 

FIGURE 1: US FEDFUNDS AND REAL ESTATE PRICE INDEX106 

 (------FEDFUNDS --------- REAL ESTATE PRICE) 

                                                                   
Source: Federal Reserve Bank of St. Louis. 

                                                                 
101 Frederic S. MISHKIN: Money, banking and financial markets 2010, p. 276 
102 Goetzmann, Peng, Yen, The subprime Crisis and House Price Appreciation, Mai 2009 
103 Journal of the Net, Economic and Financial Crisis: Causes and Situation, 2010 
104 Federal Reserve Bank of New York 
105 US central-banking system comprising of 12 regional central banks called the FED (Federal Reserve Banks) 
106 Source : Federal Reserve Bank of St. Louis 
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After the significant decline in real estate prices (see Figure 1), banks were no longer able to sell 

the mortgaged homes to an amount that allows them to recover their loans. And due to the 

interdependancy of the Euro-Zone and US financial makets it almost had the same effect on the on 

the Euro-Zone’s financial market. 

In fact in the Euro-zone states, it is the private sector, companies and individuals who went into 

debt. Interest rates fell to historic levels since their adoption of the Euro, especially in the 

Mediterranean countries( Greece, Italy, Portugal, Spain). And this encouraged an economic boom 

based on debt. During that economic boom, salaries rose sharply in the area which has caused losses 

in banks, where the lowest annual results. 

       2.3- Leverage 
An additional factor that has also contributed to the subprime crisis is the use of leverage. This 

mechanism greatly boosts the return on equity invested by borrowing to finance the acquisition of 

securities. The greater the proportion of the loan, the better is the return. On the other hand, in the 

event of a decrease in the security, the losses will also be very large. The leverage effect is due to 

the fact that only a small amount of deposits is required. In the case where the market is falling and 

the valuation of the securities held results in a potential loss greater than the initial deposit, the 

lending bank will make a margin call in order to reconstitute its cushion of security. In practice, this 

means that when the amount of deposits made by the borrower is no longer sufficient to cover the 

loss recorded by the collateral, the lender will require the borrower to increase the deposit at least 

equivalent to the recorded loss. 

       2.4- Rating agencies 

Accounting standards and credit rating agencies have also helped to reinforce the belief that 

financial markets are self-regulating107. In principle, rating agencies aim to rate banks and their 

financial products impartially and fairly. However, some critics pointed out the possible conflicts 

of interest, leading rating agencies to issue biased opinions108.  

       2.5- Sovereign Debt Crisis 

To save banks from bankrupty, Euro-zone States had to help their banks, where the largest deficits 

and more debts. These negative effects have spread in several European countries.  

Which country respected the Maastricht Treaty criteria? 

The Italian government has consistently exceeded the 3% limit. In fact, Germany with Italy was the 

first large countries to violate the 3% rule. After that, it was the turn of France. Among the major 

economies of the Euro-zone, since the creation of the Euro-zone only Spain has respected the 3% 

rule until the financial crisis of 2008. But Greece is a particular case; it has never respected the 3% 

limit, instead of that, it has made up its accounts with the help of Goldman Sachs, to hide much of 

its debt, in order to be a member of  the Euro-zone. 

 

FIGURE 2: REAL GDP GROWTH RATE %109 

 ( ------- EU(27 COUNTRIES), -------- USA) 

                                                                 
107 Paul DE GRAUWE, « The Banking Crisis: Causes, Consequences and Remedies », November 2008, p. 5. 
108 Frank PARTNOY, « How and Why Credit Rating Agencies Are Not Like Other Gatekeepers », University of San Diego 
Legal Studies Research Paper Series, Research Paper No. 07-46, May 2006, p. 69. 
109 Source : Eurostat 
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Source : Eurostat. 

FIGURE 3: PUBLIC DEFICIT OF GDP %110 

(------EU (27 countries) ------ Euro-Zone (17 countries)) 

 
 Source: Eurostat. 

FIGURE 4: PUBLIC DEBT OF GDP %111 

(------EU (27 countries) ------ Euro-Zone (17 countries)) 

 
 Source: Eurostat. 

 

       2.6- European Monetary Union defects112 

According to some observers, this crisis has revealed many of the European Monetary Union 

defects. We can meet some like: 

A common monetary policy designed with European Central Bank (ECB) confined to monetary 

stability (dogma of inflation and prohibition to lend directly to States).  

The ECB monetary policy were applied to a set of economies that were very different one from the 

other. 

A lack of common fiscal, economic and tax policy what have created tax competition between 

States. 

                                                                 
110 Ibid. 
111 Ibid 
112 Menzie D. Chinn, (2012),The Euro-zone in Crisis: Origins and Prospects:  
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/10212562/34578/euro_crisis_for_lafollette_report.pdf?sequence=1  
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No specificity of the Euro-zone in the general functioning of the European Union. Although there 

is a Euro-zone, there is no coordination between countries and there is no solidarity between states. 

And loans of any country can be guaranteed only by the finance of the country concerned 

And finally as one of the reasons we can mention the fact that the area does not have a unified body 

to control the public budget of its country members. 

3- Consequences of the crisis  

The Euro-zone faces four major, and related, economic challenges, first: high debt levels and public 

deficits in some Euro-zone countries; second: weaknesses in the European banking system; third: 

economic recession113  and high unemployment in some Euro-zone countries; fourth and last 

persistent trade imbalances within the Euro-zone114 . 

As the main consequences of the Euro-zone financial crisis we can mention:  

High public deficits with a very difficult environment in the country forced to correct their public 

deficits (Greece, Portugal, Spain ...) which led to government’s changes. 

Very large current account deficit due to loss of competitiveness. 

Loss of growth and therefore job losses, low salaries, especially in Italy, Greece and Spain. Despite 

near-zero inflation, the purchasing power decreases, due to rising of unemployment, and the 

tendency to precautionary savings. Governments finances have also been affected due to the 

deterioration in the  received taxes; because when there is less or negative growth, the state receives 

less taxes and vice versa, and less people working is equal to less income tax and as a result less 

people spending which means less Value Added Taxes; and also less company profits leads to less 

corporation tax and so on..., and uncompetitive exports in countries most affected, countries like 

Greece, Italy and Spain 

Rising of defaults on mortgages is also both a consequence and a cause of the crisis. This 

phenomenon is observable in Spain. 

The valuation of banks losses due to defaults on subprime loans and the sharp decline in asset 

market prices such as corporate bonds, made financing and investment operations almost 

impossible. 

Recession: The consequences of this crisis were quickly felt on the real economy. Indeed, the 

decline in the value of movable and immovable assets has led households to reduce consumption 

and to save more. 

These negative consequences are quite systematic, and appear in all crises. But the particular 

characteristics of this crisis also show favorable consequences such as resetting financial systems 

for example funding or financing can be made with less debt leverage and more capital, which will 

reduce liquidity risks. Certainly the crisis is accompanied by an exaggerated rise in risk premiums 

on companies and banks, but one can reasonably think that after the crisis a reasonable level of risk 

premiums can be found, higher than too low and braking down securitization which will allowed 

more simplicity, transparency and liquidity in financial market  

5- Crisis exit policy 

« We have […] used an exceptional set of non-standard policy tools. These tools, combined with 

the bold action taken by euro area governments over recent months, have played an essential role 

in preventing a collapse of the financial system and in bolstering confidence »115.                                            

5.1- Euro-Zone states policy 

As a first plan, government in Euro-zone countries authorized the establishment of a special purpose 

vehicle or company whose statutes and officers are licensed by the government. The purpose of this 

                                                                 
113 Economic recession: a significant decline in economic activity, lasting more than a few months, normally visible in 
real GDP, real income, industrial production, and wholesale-retail sales 
114 Rebecca M. Nelson, ,Paul Belkin, Derek E. Mix & Martin  A. Weiss (2012) The Euro-zone Crisis: Overview and 
Issues for Congress: https://fas.org/sgp/crs/row/R42377.pdf 
115 Jean-Claude Trichet, President of the European Central Bank (ECB) Ceremony conferring the honorary title of 
Doctor Honoris Causa at the University of National and World Economy, Sofia, 12 June 2009. 
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company is to launch loans guaranteed by the government and lending to banks. Ultimately banks 

are refinanced by ECB and the reason why European banks prefer the special purpose company 

rather than directly refinancing their activity through the ECB is that first it is difficult in the current 

European institutional framework that banks take directly loan from the ECB, second is that it will 

lead to lowering  the rate level of securities , The last reason is that the contribution of government 

guarantees the transfer of risk from the ECB to the states.     

  5.1- ECB Policy 

From the start of the crisis, on 9 August 2007, a few hours after tensions were observed in the 

European financial markets following the collapse of US subprime mortgages, the ECB made a 

record injection of 94.8 billion Euros116, in the banking system. To prevent the crisis from 

worsening, it reduced its key rate by 0.5%117. Between that time and May 2009, it made seven 

successive declines and finally stopped at the rate of 1% in May 2009, its lowest level. These rescue 

actions were coordinated with the other major European Central banks. 

FIGURE 4: ECB INTEREST RATE EVOLUTION118 

 
 Source: Eurostat. 

 5.2- The European Council  
The Council ultimately managed to act in solidarity with the majority of the problems posed by the 

financial crisis. The Declaration on a Concerted Plan of Action of the Euro-zone countries was 

published at the Euro-zone Heads of State meeting in October 2008. This announcement expresses 

their willingness to adopt a coordinated approach, Agreement on the principles to be followed to 

counter the crisis: "ensuring sufficient liquidity for financial institutions; Facilitate the financing of 

banks which is currently constrained; Provide financial institutions with capital resources to 

continue to properly finance the economy; Provide sufficient recapitalization to banks in difficulty; 

Ensure sufficient flexibility in the implementation of accounting rules in the current exceptional 

circumstances; Strengthen cooperation procedures between European countries ".  

This coordinated approach has not only been confined to countries in the euro area; it was approved 

by the European Council, for all the Member States. The European Council has also shown 

solidarity with the new member countries whose economies have been severely hit by the recession. 

The amount of aid funds made available to Central for Eastern European countries (CEECs) in 

November 2008 amounted to EUR 12 billion and were subsequently raised to 50 billion in March 

2009.119 

       5.3- The European Commission 

The European Commission's action remained limited until the end of the summer 2008. It was the 

substantial aggravation of the crisis in September 2008 which ultimately prompted the institution 

to intervene. The commission was late on the diagnosis of the financial crisis: it has long believed 

that it was only an American crisis, while it was an American originated crisis. The inactivity of the 

Commission has also been justified by the lack of financial resources and skills to intervene in the 

                                                                 
116 Richard HIAULT, "Central banks to the rescue of the markets", August 10, 2007 
117 Claire GATINOIS, "The exceptional gesture of central banks does not calm markets", October 10, 2008 
118 Source: Eurostat 
119 EurActiv, 24 March 2009. 
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banking, monetary and economic management fields. Its narrow financial capacity substantially 

limits its scope because the EU budget which amounts to around 1% of the GDP of its Member 

States almost entirely finances specific policies such as agricultural expenditure. The Commission 

is not qualified to borrow or to provide credit guarantees.120  

       5.4- International and national policies 

As a response to the situation, international authorities such as the IMF, and national authorities 

have formulated reform recommendations that could be summarized by the formula "more 

transparency, more regulation, more competition." More transparency in financial information, to 

avoid the uncertainties, undermine confidence;  more regulation, that financial actors are not acting 

against the stability of the financial system; more competition for that financial information is more 

reliable and better used. The new focus is to analyze monetary policy and bank regulation together. 

The reason for this change is first the realization that traditional formal requirements for individual 

bank solvency are no longer seen as sufficient for systemic stability, and second there is also the 

realization that monetary policy should play a role to control systemic risks in the financial sector. 

The crisis has demonstrated that monetary policy influences the risks in the financial sector, and 

such risks have disruptive implications for output and price stability121. And to remedy to the budget 

deficits and the public debt government made a reform in tax policy by enforcing fiscal 

sustainability and increased tax levy in all its forms. 

 

We can summarize the evolution of the crisis in to the following sketch: 

Subprime crisis 

 

Banks loses and reduction of loans 

 

Rescue banks + stimulus plans = public debt (deficit) 

 

Lack of sufficient recovery 

 

Contagion of the crisis and the public debt crisis in Euro-zone 

 

Unconvincing successive plans leading to the worsening the situation, 

 

A new banking crisis because of the interdependence (bank / state) 

6- The financial crisis effects on Turkey 

The financial crisis that has developed in the United States and the European Union has had limited 

effects on the Turkish financial sector dominated by banks. It is rather the economic crisis that hit 

the  Turkish real sector that had repercussions on the country's banking system. However, the 

separation between deposit banks and investment banks and the regulation of their activities have 

made it possible to limit the negative effects of these spin-offs. 

As a result, the Turkish government has put in place a fiscal stimulus plan for the real sector. As for 

the central bank, it has taken measures to promote loans, in particular those to support foreign trade, 

and has attempted to influence the exchange rate in order to improve the international 

competitiveness of enterprises. This expansionary policy has deteriorated the budgetary balance, 

but Turkey have not faced  an insolvency problem, unlike some Euro-Zone countries such as 

Greece, Spain or Portugal, due to its low budget deficit in the run-up of the crisis. Thanks to this 

                                                                 
120 Marek DABROWSKI, « The Global Financial Crisis: Lessons for European Integration », CASE Network Studies and 
Analyses, 20 July2009 
121 Financial crisis: causes, policy responses, future challenges: Brigitte Young 2014 
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policy and the organization of the financial sector, Turkey was able to quickly overcome its crisis 

as early as 2010 and achieve a growth rate of more than 11% in the first two quarters of 2011122. 

And Turkey on its road to access to the EU membership should learn from the financial drama that 

has knocked down  the EU countrie members and settle financial regulation and policies like those 

undertaken by the area to overcome the crisis; and by doing that, it will create economics 

proximities between the two parts and much better facilitate the assesment of Turkey to the block.  

7- Conclusion: 

These financial crises have revealed many of the Euro defect and has opened a wide field of issues 

about the financial system and the operating system of banks and other financial institutions. 

Despite the various rescue policies implemented, especially those based on government support to 

financial institutions was aimed to contain, solve and recovery from the crisis, unfortunately these 

solutions have been ineffective because they have put countries in a bad situations such as debt, 

budget deficit and severe fiscal policy which moreover have created a doubt by worsening the 

situation which led to political crisis, development of nationalism and as a solution, some politicians 

are willing to withdraw their countries from the common currency and have the full control of their 

monetary policies (the National Front party in France directed my Marine LEPEN123) .  

By mobilizing public means to overcome the drama, the crisis has demonstrated that the EU is the 

only economic actor which, thanks to its much more powerful institutions and its own rationality 

which differently from private sector, is aimed at the general interest  can go backwards to take 

strict decisions when the  economy is on the decline. In addition, the crisis has challenged the ability 

of markets  to  self-regulate itself and stressed the need for an adequate legal framework, not only 

at the Euro-Zone level but at European including international level to limit the duration and the 

scale of the recession, and also to prevent another unexpected and deeper crisis from occuring. The 

crisis has then highlighted the limits and needs for a common European action, it also reopened the 

debate on the responsibility and the role of public authorities in the economy. 

But we think the real solution will be, to tight credit access conditions in the banks of the zone, 

reduce competition, act and collaborate for the common interest, it will also be important to 

strengthen the assessment models risks in financial institutions by introducing a notation system 

that fairly inform about the quality of risk assessment and finally reform the Euro-zone budget, 

fiscal, monetary policies and terms. Having a strong and unified financial regulation board to control 

the public budget of  country members of the area will definitely reduce deflection moreover regain 

stability and stimulate an economic growth and create wealthy for all members.  

Since its creation till now, the Euro is always under many critics from economists, political leaders, 

syndicates and civil society. we really wonder about the future of the Euro-Zone and also of 

European Union. 
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ÖZET: Tutumluluk, tüketicilerin uzun dönemli amaçlarına ulaşmaları için kısa dönemli arzularını 

öteleyerek kaynaklarını dikkatli kullanması olarak açıklanmaktadır. Farklı dinler materyalizme 

karşı tutumluluğun kurtuluşa giden yol ve erdemlilik olduğunu savunmaktadır. 

Tüketici psikologları ise tutumlu tüketiciyi uzun dönemli amaçlarına ulaşmak için ekonomik mal 

ve hizmetleri dikkatli ve ölçülü kullanma ve beceriklilik dereceleri ile tek boyutlu tüketici yaşam 

tarzı olarak karakterize etmektedirler. 

Tutumluluk tüketicilerin malları ve hizmetleri satın alma ve kullanma becerilerini gösteren 

davranışsal bir özelliktir. Bu açıdan tutumlu tüketiciden bahsedildiğinde kompulsif ve impulsif satın 

almaların karşısındadır. Yani tutumlu tüketiciler satın alma davranışını gerçekleştirirken bazı 

kısıtlamaları kendilerinde uyguladıkları görülmektedir. Dolayısıyla tutumluluğun etkisinin en güçlü 

olduğu nokta tüketicilerin gerçek davranışlarıdır. Bu noktada bilişsel tutarlılık ilkesi gereği tutumlu 

tüketicilerin düşünceleri, duyguları ve eylemleri arasında tutarlılık olması gerekmektedir. 

Çalışmamız bağlamında, bireylerin tutumluluk davranış şekillerini ortaya koyarken, değer bilinci, 

fiyat bilinci ve tüketim davranışı arasında pozitif yönde ilişkiler olması beklenmektedir.  

Bu çalışmada, tutumluluk ile ilgili ifadeler Lastovicka ve diğerlerinin (1999) yapmış oldukları 

çalışmadan, değer, fiyat bilinci ve tüketim davranışı ifadeleri ise Shoham ve Brenčič’in (2004) 

yapmış oldukları çalışmadan alınarak soru formu oluşturulmuştur. Soru formu kolayda örnekleme 

yöntemi kullanılarak gönüllü katılım esası ile 350 kişiden geçerli veri elde edilmiştir. Verilerin 

analize hazırlanması aşamasında, öncelikle kayıp verilerin çözümüne çalışılmıştır. Kayıp veri 

probleminin çözümünden sonra verilerin dağılımları incelenmiştir. Araştırma verilerine ait 

değişkenlerin basıklık ve çarpıklık değerleri sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiği tespit 

edilmiştir.  

Veri analizinde literatüre uygun olarak boyutlar belirlenmiştir. Analiz sonucunda tüketim davranışı, 

tutumluluk, değer ve fiyat bilinci arasında istatistiki açıdan anlamlı orta düzeyde pozitif bir ilişki 

bulunmuştur. Ayrıca tüketim davranışı üzerinde tutumluluk, değer bilinci, fiyat bilincinin etkisi 

bulunmaktadır.  

 

ANATAR KELIMELER: Tutumluluk, Fiyat Bilinci, Değer Bilinci, Tüketim Davranışı 

1.Giriş 

Tüketim olgusu yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Tüketim bireyin fizyolojik 

ihtiyaçlarını gidermesi ve aynı zamanda yoğun bir biçimde de psikolojik tatmin, çevre ve dış dünya 

ile kurulan bir iletişim aracı olarak görülmektedir. Kısacası birey artık soğuktan korunmak ya da 

örtünmek için değil ya da sadece karın doyurmak için yemek yememektedir. Bu bağlamda günümüz 
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dünyasında insanlar sadece yaşamak için değil kendilerini tanıtmak içinde bir tüketim psikolojisi 

içerisinde yer almaktadır. Bu süreçte tüketici ihtiyaçlarını giderecek birçok alternatiflerde piyasada 

yerine almaktadır ve sistemde bireyin daha çok tüketmesini öğütlemektedir. 

Bireyin tükettikçe mutlu olduğunu söylemek pek mümkün görünmemektedir. Gelişmiş ülkelerdeki 

tüketim insanları mutlu etmemektedir. Seçeneklerin çokluğu insanlar için kafa karıştıran, karmaşık 

bir aktivite haline gelmektedir. Bir satın alma kararı için binlerce seçeneğin çeşitli özelliklerini 

dikkate alarak karşılaştırılması, tüketicinin değer algısına uyup uymadığı gibi birçok konuyu 

gündeme getirmektedir. 

Günümüzün yeni trendleri arasında olan gönüllü sadelik, yeni tutumluluk ya da tutumlu harcama 

alışkanlıkları olarak anılan kavramlar daha az tüketmeye yöneliktir. Bu çalışma ile tüketim 

davranışı üzerinde etkisi bulunabilecek tüketicilerin tutumluluk, fiyat ve değer bilinci kavramlarını 

irdelemek ve tüketim davranışı üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır.  

2. Literatür taraması  

2.1 Tutumluluk 

Tutumluluk, tüketicilerin uzun dönemli amaçlarına ulaşmaları için kısa dönemli arzularını 

öteleyerek kaynaklarını dikkatli kullanması olarak açıklanmaktadır. Psikologlar da tutumlu olmayı 

yaşam tarzından ziyade bir kişilik özelliği olarak tanımlamaktadırlar. Farklı dinler ise materyalizme 

karşı tutumluluğun kurtuluşa giden yol ve erdemlilik olduğunu savunmaktadır125. 

Türk Dil Kurumu tutumlu kavramını aşırı harcamalardan kaçınarak tasarruflu hareket etme, diğer 

bir deyişle savurgan olmama durumu olarak açıklamaktadır126. Oxford İngilizce Sözlüğünde ise, 

sahip olunan malların kullanımını ve harcamaların kısıtlanmasını tutumlu olma özellikleri olarak 

nitelenmektedir. Tutumluluğun olumlu kullanımı; dikkat, özen, önlem, tedbir iken olumsuz olarak 

kullanımı cimrilik, hasislik, pintilik ve değersizliktir. Tüketici psikologları ise tutumlu tüketiciyi 

uzun dönemli amaçlarına ulaşmak için ekonomik mal ve hizmetleri dikkatli ve ölçülü kullanma ve 

beceriklilik dereceleri ile tek boyutlu tüketici yaşam tarzı olarak karakterize etmektedirler127. 

Tutumluluk; bireysel, sosyal grup ve din gibi farklı bakış açısıyla değerlendirilmesine rağmen, çoğu 

bilim dallarında çok az çalışma yapılmış bir konudur. Kişinin kendine yardım etme perspektifinden 

bakıldığında tutumlu; kaynakları dikkatli kullanan ve atıklardan kaçınan kişi olarak 

tanımlanmaktadır128.  

Farklı bakış açılarına göre tutumluluk tanımlanabilir ancak bu çalışmada temel nokta ekonomik 

bakış açısıyla tutumlu kişinin nasıl davrandığıdır. Bu açıdan bakıldığında kişilerin129;  

Beklenmedik olaylara karşı hazırlıklı olması,  

Daha büyük yatırımlar için riske karşı korunması,  

Gelirin azalacağı durumlarda kullanabilmesi ve  

Bağımsızlık, güç duygusundan hoşlanıldığı için tasarruf ettikleri açıklanmaktadır. 

Tutumluluk günümüz kapitalist sisteminin savunduğu tüketim davranışının tam tersini ileri 

sürmektedir. Çağdaş kapitalist sistem kişilere sahip olma hırsı teşvik etmektedir. Aslında bu 

duygular da doğuştan gelen insani özelliklerdir. Tutumluluk ya da para kazanma hırsı ise bireysel 

kişilik özelliklerinden daha farklı bir durumdur ve sahip olunanların/olunmayanların çevreye ilettiği 

farklı anlamları bulunmaktadır130.  

2.2 Değer Bilinci 

                                                                 
125 Sarah Todd and Lawson Rob, “Profiling The Frugal Consumer”, ANZMAC Conference Proceedings Adelaide 2003. p. 1-3.   
126 BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004.                   
127 Ronald E., Goldsmith, & Flynn, L. R. The etiology of frugal spending: a partial replication and extension. Comprehensive Psychology, 2015, 4, (4), 
p.1-7.    
128 De Young, R., “Encouraging Environmentally Appropriate Behavior: The Role of Intrinsic Motivation”, Journal of Environmental Systems, 15(4), 
1986, p. 281-291.           
129 Emine Gönen ve Emine Özmet, “Finansal Refah: Finansal Yönetim Sürecinden Duyulan Tatmin”, Finansal Davranışlar ile Öz-saygı Arasındaki 
İlişkinin İncelenmesi, Aile ve Toplum Yıl: 9 Cilt: 3, Sayı: 11, Ocak-Şubat-Mart 2007, p.57-69.   
130 Marsha L. Richins, Scott Dawson,“Measuring Material Values: A Preliminary Report of Scale Development”, Advances in Consumer Research, 17, 
1990,  p. 169-175.                    
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Değer bilinci, ödenen fiyata bakarak satın alınan kalite olarak tanımlanmıştır. Başka bir ifadeyle 

ödenenin karşılığını alma beklentisi olarak düşünülebilir131. Değer bilinci, literatürde, “ödenen 

fiyata karşılık alınan kalite ile ilgili endişe” olarak tanımlanmıştır.  

Değer gerek tüketiciler için gerekse pazarlamacılar için oldukça önemli ve stratejik bir kavramdır132 

. Çoğu tüketici harcadığı paraya karşı aldığı değeri maksimize etmenin yollarını aramakta, daha 

düşük fiyata daha yüksek kaliteyi talep etmektedir. Bu nedenle değer satın alma kararını etkileyen 

belirleyici bir faktör olup değer odaklı tüketiciler dağıtım kanalındaki unsurların toplam 

performansını biçimlendirmede büyük bir pazar gücü haline gelmektedir133 . 

Tüketicilere değerin kendileri için ne anlam ifade ettiğine yönelik yapılan keşifsel bir araştırmada 

değer kavramı dört ayrı kategoride ele alınmıştır134 ; 

· Değer düşük fiyattır. 

· Değer bir üründe olmasını istediğim her şeydir. 

· Değer ödediğim fiyata karşılık aldığım kalitedir. 

· Değer verdiklerime karşılık elde ettiklerimdir. 

Genel olarak ifade etmek gerekirse bir ürün diğer ürünlerden daha fazla değer sunuyorsa 

tüketicilerin bu ürüne yönelik satın alma niyetleri de daha yüksek olacaktır135. Birçok tüketici düşük 

fiyatlar ödeyerek karşılığında kaliteli ürünler talep etmektedir.  Yani değer bilinci yüksek olan 

tüketiciler için o ürünün sadece fiyatının düşük olması ondan değer sağladığı anlamına 

gelmemektedir.  

Tüketiciler ödedikleri fiyata karşılık elde ettiği faydaları kıyaslarlar ve bu da değerin algılanmasına 

yol açar. Bazı tüketiciler açısından fiyat algılaması bir satın alma işleminde alınan kaliteye karşılık 

ödenen fiyatın uygunluğuyla ilişkili olarak nitelendirilebilir. Değer bilinci, alınan kaliteye karşılık 

ödenen fiyat olarak ifade edilmektedir. Eğer tüketiciler fiyatı parasal bir feda olarak görürlerse değer 

hakkında daha bilinçli hale geleceklerdir. Pek çok araştırmacı değer kavramını bu bakış açısıyla 

tutarlı olacak şekilde tanımlamaktadırlar. Sonuç olarak değer bilinci ödenen fiyata karşılık alınan 

kaliteye yönelik ilgiyi yansıtmaktadır136  

Tüketicilerin değer algılamalarını iyileştirmek için aynı performansı gösteren ürünün fiyatını 

düşürmek ya da aynı fiyatta kalan ürünün performansını arttırmak gibi iki yol önerilmektedir137. 

Ancak tüketicilerin aldıkları kaliteye karşı ödedikleri fiyat olarak bilinen değer bilinci her ürünün 

muhakkak iyi bir değer sunacağı anlamına gelmemektedir. Örneğin düşük fiyatlı ürünler de belirli 

kalite standartlarını sağladıkları zaman tüketicilere iyi değerler sunabilir11. 

Benzer şekilde, bazı yazarlara göre tüketicilerin değer algılamalarını sadece kalite ve fiyat 

arasındaki kıyaslama temelinde ele almak değer kavramını oldukça basitleştirmektedir. Örneğin 

tüketiciye üstün bir değer sunmak için ürün kalitesi ve uygun fiyatla birlikte ekstra özellikler ve 

satış sonrası hizmetler gibi unsurlar da sağlanabilir138 . Yapılan bir çalışmada bir hizmetin değerinin 

büyük bir oranda kalite algısı ile tanımlandığı ortaya konulmuştur. Bu bağlamda hizmet tüketicileri 

hizmetin kalitesine, hizmeti elde etmek için katlandıkları maliyetlere nazaran daha fazla önem 

                                                                 
131 Yaraş, E., (2008). Tüketicilerin Fiyat Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, s.281-300. 
132 SWEENEY, Jillian C., Geoffrey N. Soutar ve Lester W. Johnson (1997), “Retail Service Quality and Perceived Value-A Comparison of Two Models", 
Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 4, No. 1, s. 39-48 
133 STERNQUIST, Brenda, Sang Eun Byun ve Byoungho Jin (2004), “The Dimensionality of Price Perceptions: A Cross-Cultural Comparison of Asian 
Consumers", Int. Rev. Of Retail, Distribution and Consumer Research, Vol. 14, No. 1, s. 83 
134 ZEITHAML, Valarie A. (1988), “Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence”, Journal of 
Marketing, Vol. 52, s.13 
135 BAO, Yeqing ve Carter A. Mandrick (2004), “Discerning Store Brand Users from Value Consciousness Consumers: The Role of Prestige Sensitivity 
and Need for Cognition”, Advances in Consumer Research, Vol. 31, s-707 
136 Geçti, Fatih, (2012). “Marka Bağlılığı Üzerinde Fiyat Algılamasının Rolünün İncelenmesi”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  
Doktara Tezi, S.66 
137 SWEENEY, Jillian C., Geoffrey N. Soutar ve Lester W. Johnson (1997), “Retail Service Quality and Perceived Value-A Comparison of Two Models", 
Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 4, No. 1, s. 40 
138 SWEENEY, Jillian C. ve Geoffrey N. Soutar (2001), “Consumer Perceived Value: The Development of A Multiple Item Scale", Journal of Retailing, 
Vol. 77, s. 204 
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vermişlerdir139 . Ayrıca ürün kalitesi ve fiyat algılamasının dışında tüketicilerin değer algılamalarını 

fonksiyonel hizmet kalitesi ile teknik hizmet kalitesi gibi faktörler de doğrudan etkilemektedir. 

2.3 Fiyat Bilinci 

Fiyat bilinci, alıcıların satın alacakları mallar ve bu mallara alternatif malların fiyatları hakkında 

sahip oldukları bilgi düzeyidir. Bir tüketicinin bir ürün için ne kadar ödeme yapmaya istekli olduğu 

veya daha fazla ödeme yapması, fiyat hassasiyetleri ve genel satın alma davranışları ve özellikleri 

ile büyük oranda ilişkilidir. 

Teorik olarak, bir tüketici ne kadar çok fiyat bilincine sahip olursa, bir ürün için daha fazla ödeme 

yapmaya istekli olmaz ve fiyat bilinci ile ödenecek isteklilik arasında negatif bir ilişki olduğunu 

varsayabilir. Benzer şekilde, araştırmalar, tüketicilerin fiyat noktalarını görüntüleme biçimlerinin, 

ürünler hakkında yapılan kalite çıkarımlarını etkileyeceğini önermektedir16. 

Fiyat bilinci müşterinin bir ürün veya hizmeti değerlendirirken fiyat faktörünün oynadığı rolü ifade 

etmektedir. Fiyat duyarlılığı yüksek olarak nitelendirilen bireyler karşılaştıkları kayıpları gidermek 

için daha çok çaba sarf edeceklerdir. Diğer taraftan eğer karşılaştıkları kayıpları gidermek için 

harcamaları gereken zaman, enerji ve diğer kaynaklar elde edecekleri kazançtan daha yüksek ise 

daha az şikâyet etme eğilimi gösterecekleri söylenebilir140. Fiyat bilinci bu çalışmada ikinci bir 

davranışsal özelliktir ve tutumlulukla ilgisi bulunmaktadır. Fiyat bilinci olan bir tüketicinin sınırlı 

fiyat araştırması, jenerik ürünlerin satın alınması ve özel satışlara tepki ile ilişkili olması gerektiği 

savunulmaktadır. Bu davranışlar tutumluluk ile de tutarlıdır. Örneğin, tutumlu bir tüketicinin fiyat 

bilgisini araması, özel ürünler için alışveriş yapması ve özel ürünlere cevap vermesi beklenir. 

Referans fiyat ve fiyat bilinci arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Fiyat bilinci yüksek olan 

tüketiciler bir indirim ya da referans fiyat reklamıyla karşılaştıklarında diğer tüketicilere oranla 

muhtemelen daha yüksek bir fiyat araştırması yapma niyetine sahip olmaktadırlar. Fiyat bilinci olan 

tüketiciler açısından tercih edilen ürün için düşük bir fiyat elde etmek fiyat bilinci olmayan 

tüketicilere göre çok daha önemlidir. Fiyat bilinci yüksek olan tüketiciler fiyat bilinci düşük olanlara 

göre fiyat karşılaştırmalarıyla daha fazla meşgul olurlar. Bu bağlamda yüksek düzeyde bir fiyat 

bilincine sahip tüketicilerin daha düşük düzeyde değer bilinci ve düşük yoğunlukta satın alma niyeti 

sergileyeceği ön görülmektedir141. 

Düşünceler, duygular ve eylemlerin tutarlılığı ve uyumu tüketicileri yönlendirir. Tüketiciler tutumlu 

olduğunda, fiyat bilincini buna göre değiştirme konusunda motive olacaklar ve bu da daha yüksek 

değer bilincine varmalarını sağlayacaktır. Bireyler tutumlu olduklarını belirlemek için fiyat bilinci 

tutumlarını kullanacaklardır. Son olarak, tutarlılık açıklayan teori, tutumsal bileşenler arasında 

pozitif bir ilişkiyi ima eder. Böylece, tutumlu tüketicilerin daha yüksek fiyat bilincine sahip 

oldukları ve tutumluluk ve fiyat bilinci arasında pozitif bir ilişki olduğu düşünülmektedir142. 

3. Veri ve Ekonometrik Metodoloji 

Verilerin toplanmasında bir soru formu oluşturulmuştur. Bu soru formunda tutumluluk ve tüketim 

davranışı ile ilgili ölçekte kullanılan ifadeler Lastovicka ve diğerlerinin143 1999 yılında yapmış 

oldukları çalışmadan alınmıştır. Fiyat ve değer bilinci ile ilgili ölçek ifadeleri ise Shoham ve 

Brenčič’in144 2004 yılında yapmış oldukları çalışmadan alınmıştır. 

Araştırmanın gerçekleştirilmesinde kolayda yoldan örnekleme yöntemi seçilmiştir. Soru formunun 

katılımcılara uygulanması Mart-Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 

                                                                 
139 CRONIN, Joseph JR, Michael K. Brady ve G. Thomas M. Hult (2000), “Assessing the Effects of Quality, Value, and Customer Satisfaction on 
Consumer Behavioral Intentions in Service Environments”, Journal of Retailing, Vol. 76, No. 2, s.209 
140 İsmail Gökdeniz, Tülin Durukan,  İbrahim Bozacı, Müşterinin Firmaya Şikâyet Etme Eğilimini Etkileyen Bireysel Faktörler Üzerine Uygulamalı Bir 
Çalışma, Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, Ocak 2012, Cilt: 4, Sayı: 1. 
141 Geçti, Fatih, (2012). “Marka Bağlılığı Üzerinde Fiyat Algılamasının Rolünün İncelenmesi”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  
Doktora Tezi, S.660 
142Shoham, A., & Brenčič, M. M. (2004). Value, price consciousness, and consumption frugality: An empirical study. Journal of International Consumer 
Marketing, 17(1), 55-69. 
143 Lastovicka, J. L., Bettencourt, L. A., Hughner, R. S., & Kuntze, R. J. (1999). Lifestyle of the tight and frugal: Theory and measurement. Journal of 
consumer research, 26(1), 85-98. 
144 Shoham, A., & Brenčič, M. M. (2004). Value, price consciousness, and consumption frugality: An empirical study. Journal of International 
Consumer Marketing, 17(1), 55-69. 
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katılmayı gönüllü olarak kabul edenlerle görüşülmüş, araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiş, 

onayları alındıktan sonra çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. Bu dönem zarfında 390 kişi ile 

görüşülmüş, ancak 350 soru form analize tabi tutulmuştur 

4. Amprik Analiz 

Araştırmaya katılanların demografik özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir. Tablo kısaca 

değerlendirildiğinde, büyük çoğunluğunun kadın (%58,6), lise mezunu (%26,6), 4001+ ₺ ve üstü 

gelire sahip (%30,6) kişilerden oluşmaktadır. Son olarak katılımcıların meslek durumunu 

değerlendirildiğinde %13,1’i işçi, %18,3’si ev hanımı, %5,4’ü esnaf, %10,9’ü memur, %8,3’İ 

emekli ve en fazla temsilci % 37,7 ile yöneticidir. 

 

     Tablo 1: Katılımcıların bazı sosyo-demografik özellikleri 

Değişkenler  Sıklık             Yüzde  

Cinsiyet  
Kadın  145 41,4 

Gelir 

1000- 6 1,7 

Erkek  205 58,6 1001-2000 50 14,3 

Yaş 

16-25 90 25,7 2001-3000 92 26,3 

26-35 19 5,4 3001-4000 95 27,1 

36-45 73 20,9 4001+ 107 30,6 

46-55 98 28,0 

Meslek 

Memur 38 10,9 

56+ 70 20,0 İşçi 46 13,1 

Eğitim 

Durumu 

İlkokul- 57 16,3 Emekli 29 8,3 

Ortaokul 69 19,7 Ev Hanımı 64 18,3 

Lise 93 26,6 Yönetici 132 37,7 

Üniversite 64 18,3 Esnaf 19 5,4 

Lisansüstü 67 19,1 Serbest M. 12 3,4 

   Öğrenci 10 2,9 

 

Tutumluluk faktörü incelendiğinde ortalaması 3,87 standart sapması 0,563 dür. Tutumluluk 

faktöründe ki değişiklerden ortalaması ve standart sapması en yüksek olan değişken ‘’Kullanılabilir 

birçok mal atılmaktadır’’ ortalaması ( 4,48 ) ve standart sapması ( ,75 )dir. 

Değer Bilinci faktörü incelendiğinde ortalaması 3,892 ve standart sapması ,822 dir. Değer bilinci 

faktöründe ki değişiklerden ortalaması ve standart sapması en yüksek olan değişken “Marketlerde 

düşük fiyatlı ürün alırken belli kalite standartlarında olmasına dikkat ederim.” Ortalaması ( 4,49 ) 

ve standart sapması ( ,97 ) dir. 

Fiyat Bilinci faktörü incelendiğinde ortalaması 3,214 ve standart sapması ,694 tır. Fiyat bilinci 

faktöründe ki değişkenlerde ortalaması ve standart sapması en yüksek olan değişken ‘‘ Beğendiğim 

her şeyi alamayacağımı bilirim.” Ortalaması ( 3,95 ) standart sapması ( 1,26 ) dir.  

Tüketim Davranışı faktörünü incelediğimizde ortalaması 2,399 standart sapması ,733 dir. Tüketim 

davranışı faktöründeki değişkenlerde ortalaması ve standart sapması en yüksek olan değişken 

“Yemek hazırlarken dünden kalanları da kullanırım “ ortalaması ( 3,57 ) standart sapması ( 1,42 ) 

dir. 

Tablo 2; Tutumluluk, Değer Bilinci, Fiyat Bilinci ve Tüketim Davranışı Değişkenlerinin 

Ortalama ve Standart Sapması 

 Ortalama Standart  

Sapma 

Alpha  

TUTUMLULUK 3,871 ,563 ,697 

Sahip olduğum varlıklara iyi bakarsam, uzun 

vadede birikim yapmış olurum. 

4,29 ,85  

 

 Kullanılabilir birçok mal atılmaktadır, 4,48 ,75 
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Kaynaklarımı verimli şekilde kullanmak beni iyi 

hissettirir. 

4,24 ,85  

 

 

,646 

Bazı malları yeniden kullanırsak, o malları tekrar 

satın almamıza gerek yoktur. 

4,12 ,84 

Paramı nasıl harcadığıma dikkat ederim. 3,11 1,46 

Paramı en iyi şekilde kullanarak kendimi disipline 

ederim. 

3,04 1,34 

Paramı biriktirmeyi hedeflediğimde satın almak 

istediğim bazı şeyleri bekletebilirim. 

3,98 ,93 

Yarını kurtarabilmek için bugün den bazı satın 

almalara direnmek gerekir. 

3,68 1,14 

DEĞER BİLİNCİ 3,892 ,822 ,637 

Düşük fiyatlı ürünleri kalitesinden endişe ettiğim 

için almaktan kaçınırım. 

3,54 0,91  

 

 

 

 

 

,822 

Paramı boşa harcamamak için marketlerde farklı 

markalı ürünleri karşılaştırırım. 

3,80 1,22 

Ürün satın aldığım zaman paramın karşılığı olarak 

en iyi kaliteyi almaya çalışırım. 

4,33 1,08 

Marketlerde düşük fiyatlı ürün alırken belli kalite 

standartlarında olmasına dikkat ederim. 

4,49 ,97 

Alışveriş yaptığımda genellikle, normal aldığım 

markalar için ons fiyatını karşılaştırırım 

3,90 1,16 

Her zaman harcadığım para ile en iyi seçeneği satın 

aldığımdan emin olmak için mağazalardaki 

fiyatları kontrol ederim. 

3,26 1,36 

FİYAT BİLİNCİ 3,214 ,694 ,745 

Alacağım ürünün ihtiyaç olup olmadığına bakarım 3,84 ,97  

 

 

 

,586 

Bir şeyi almadan önce fiyatını araştırırım. 3,59 1,20 

Beğendiğim her şeyi alamayacağımı bilirim. 3,95 1,26 

Bir şey alacağım zaman aile bütçemize dikkat 

ederim. 

3,84 1,24 

Reklamlarda gördüğüm bir ürünü, ihtiyaç olmasına 

bakmaksızın almak isterim 

2,36 1,56 

Alışverişten önce ne kadar param olduğuna 

bakarım.  

1,66 ,93 

TÜKETİM DAVRANIŞI 2,399 ,703 ,686 

Yemek hazırlarken dünden kalanları da kullanırım  3,57 1,42  

 

,656 

 

 

Sabah işe giderken kendime sandviç hazırlarım. 3,14 1,27 

Çöp için alışveriş poşeti kullanırım 2,43 1,32 

Boş kapları daha sonra kullanmak için saklarım 1,42 ,49 

Hediye paketlerini daha sonra kullanmak için 

saklarım. 

1,42 ,49 

 

Regresyon analizinin ön koşullarından biri olarak faktörler arası korelasyon matrisi ilişkilerin 

bulunması ele alınmış ve buna göre dört faktörün kendi aralarındaki korelasyon matrisi analiz 

edildiğinde tüketim davranışı ve değer bilinci arasında pozitif yönde zayıf; değer bilinci ile fiyat 

bilinci arasında, değer bilinci ile tutumluluk arasında, tüketim davranışı ile fiyat bilinci arasında, 

tutumluluk ile fiyat bilinci arasında ve tutumluluk ile tüketim davranışı arasında anlamlı, pozitif 

yönde orta düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 
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Tablo 3: Değişkenler Arasındaki Korelasyon 

 
DB FB TD TUT 

Değer Bilinci 1    

Fiyat Bilinci ,573** 1   

Tüketim 

Davranışı 

,297** 
,406** 1  

Tutumluluk ,448** ,495** ,429** 1 

**p 0.01 

 

Tablo 4, katılımcıların tüketim davranışları üzerinde tutumluluk, fiyat bilinci, değer bilinci ve 

demografik özelliklerin etkisini belirlemek için yapılan hiyerarşik regresyon analiz sonuçlarını 

göstermektedir.   

Model 1’de tüketim davranışı üzerinde tutumluluğun etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Tablo 

incelendiğinde tutumluluk faktörünün tüketim davranışı üzerindeki etkisi % 18,2 olarak çıkmıştır 

(F = 78,53, p = .000,). 

 

    Tablo 4: Tüketim Davranışı Üzerinde Tutumluluk, Değer Bilinci, Fiyat Bilinci Ve 

Demografik Özelliklerin Etkileri 

 Tüketim 

Davranışı 

β p R R2 Adj. 

R2 

F df p 

Model 1   ,429 ,184 ,182 78,53 1 .000 

Tutumluluk ,429 ,000       

Model 2   ,484 ,234 ,227 35,22 3 .000 

Tutumluluk ,297 ,000       

Değer Bilinci ,023 ,692       

Fiyat Bilinci ,245 ,000       

Final Model   ,510 ,260 ,243 14,97 8 .000 

Tutumluluk ,321 ,001       

Değer Bilinci ,003 ,966       

Fiyat Bilinci  ,201 ,002       

Cinsiyet ,019 ,688       

Yaş ,147 ,073       

Eğitim -,059 ,314       

Gelir -,143 , 018       

Meslek ,026 ,619       

 

Model 2’de ise tutumluluk faktörüne değer bilinci ve fiyat bilinci de eklenerek tüketim davranışı 

üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Regresyon modeli anlamlı çıkmış ve bu faktörlerin tüketim 

davranışı üzerindeki etkisi %22,7 olarak çıkmıştır. Tablo ayrıntılı olarak değerlendirildiğinde ise 

bu etkiye değer bilinci faktörünün katkısı olmadığı görülmektedir (p=0,692). Tutumluluk ve fiyat 

bilincinin tüketim davranışı üzerindeki etki gücü ayrı olarak değerlendirildiğinde tutumluluk 

faktörünün etkisinin daha büyük olduğu (β=297) görülmektedir.  

Final modelinde bir önceki modeldeki faktörlere ek olarak demografik özellikler eklenerek tüketim 

davranışı üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Regresyon modeli anlamı çıkmış ve bu faktörün tüketim 

davranışı üzerindeki etkisi %24,3 olarak çıkmıştır. Tablo daha detaylı yorumlandığında ise bu artışa 

cinsiyet ve meslek değişkenlerinin katkısı olmadığı görülmektedir (p=0,688-0,619). Bir önceki 
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modelde katkısı olmayan değer bilincinin etkisizliğinin daha çok arttığı görülmektedir (p=0,966). 

Yaş değerinin % 90 anlamlılık düzeyinde ele alındığında az da olsa modele katkısının olduğu 

görülmektedir. Bütün değişkenler içinde en yüksek faktör etkisi olan değişken ise “tutumluluk ”dur 

(β=321). 

 

5. Sonuç 

Aslında var olan mevcut ekonomik sistem; insanı, sürekli olarak satın almaya, yutmaya, öğütmeye, 

tüketmeye teşvik ederek, bunları bir hayat amacı olarak önümüze koyarken tutumluluk dünyadaki 

diğer değerlerin farkına varmayı ve insanların bencilce tüketimden vazgeçmesini ifade etmektedir. 

Tüm dünyada özellikle de gelişmiş ülkelerde tüketime yönelik tepkiler kendini göstermektedir. Bu 

tepkiler kimi zaman, bireysel kimi zaman ise siyasi ve ideolojik olabilmektedir. Tüketime karşı 

ortaya konan ve dünya genelinde taraftar bulan hareketlerden biri de “tutumlu” yaşam tarzıdır. 

Tutumlu davranma kişinin yaşamı için gerekli ve sahip olunan mal ve hizmetlerin iyi kullanılması 

ve daha az satın alma eyleminde bulunulması olarak değerlendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında 

kişinin tutumlu olması ihtiyacı olan mal ve hizmetleri satın alma ve kullanma konusunda göstermiş 

olduğu davranış boyutunda da etkili olmaktadır. 

Bu çalışma tüketim davranışı üzerinde fiyat bilinci, değer bilinci ve tutumlu olma özelliklerinin 

etkisini ortaya koymaktadır.  Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde değer bilincine sahip 

katılımcıların “Ürün satın aldığım zaman paramın karşılığı olarak en iyi kaliteyi almaya çalışırım.”  

Ve “Marketlerde düşük fiyatlı ürün alırken belli kalite standartlarında olmasına dikkat ederim.” 

Sorularına büyük ölçüde (4,33-4,49) kesinlikle katıldıkları görülmüştür. Tutumlu olduklarını 

düşünen vatandaşlar “ kullanılabilir birçok malın atılmakta” olduğuna katılmaktadır (4,48). 

Tüketim davranışı üzerinde tutumluluk, değer ve fiyat bilincinin etkisini ortaya koymak için 

hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda kurulan modellerde tüketim davranışı 

üzerine en etkili faktörün tutumluluk olduğu görülmektedir. Cinsiyet, meslek ve değer bilincinin 

tüketim davranışı üzerinde etkisi bulunmamıştır. Sadece yaşın çok düşük bir etkisi bulunmaktadır.  

Tüketim davranışını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler sosyal, psikolojik, sosyo 

kültürel, demografik ve pazarlama iletişim çabalarıdır. Sayılanlar içerisinde daha spesifik 

düşünüldüğünde tutumluluk düzeyinin tüketim için önemli bir faktör olduğunu söylenmesi 

gerekmektedir. Çünkü tutumluluk bir ürünü satın almak için ihtiyaç olup olmadığına karar 

verilmesini ve yeni ürün almamak için ise var olan ürünün iyi kullanılması anlamına gelmektedir. 

Bu anlamda tutumluluk tüketim davranışını sınırlandıran, etkileyen bir unsur olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Genel olarak değerlendirdiğimizde çalışma sonucunda literatüre uygun olarak tüketim davranışında 

tutumluluğun önemli bir etkisi olduğu görülmektedir. Yine aynı şekilde fiyat bilinci de tüketim 

davranışında yani mal ve hizmetlerin satın alınmasında önemli bir etkiye sahiptir. Ancak bu etkinin 

değer bilinci konusunda olmadığı görülmektedir. Çalışmanın sonuçları Shoham ve Brenčič (2004) 

çalışmalarıyla örtüşmektedir. 
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TÜRKİYE VARLIK FONU 

Barış DEMİRTAŞ145, Deniz ÇAKMAK146, Doç. Dr. Mehpare TOKAY ARGAN147 

ÖZET:Dünyada modern anlamda 1950’li yıllarda faaliyete başlayan ulusal varlık fonlarının, 

1990’lı yıllar sonrası sayıları ve yönettikleri varlık değerleri artmış ve ekonomideki rolleri önem 

kazanmıştır. Buna paralel olarak, 2005 yılından bu yana 40’a yakın varlık fonu kurulmuştur. 2015 

yılı itibariyle dünyada mevcut varlık fonu, SWFI (Sovereign Wealth Fund Institute) verilerine göre 

7,367.34 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır.  

Genel anlamda varlık fonları, petrol ve gaz gibi doğal kaynaklardan elde edilen gelir fazlasının yurt 

içi ve yurt dışında, ülke ekonomisine yarar sağlamak amacıyla kullanılan fonlardır. Türkiye’de de 

son zamanlarda gündeme gelmiş ve Ağustos 2016’da yasal düzenlemesi yapılıp, bunu takiben Şubat 

2017’de çıkarılan yeni yasa ile 50 milyon TL sermaye miktarı belirlenerek faaliyete başlamıştır. 

Türkiye Varlık Fonu’nun kaynakları Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme kapsam ve 

programında yer alan kamu kurumları ve taşınmazlardır. Ayrıca, Savunma Sanayi Destekleme 

Fonu’ndan alınan 3 aylık ek kaynak da bunlara dâhil edilmiştir. Türkiye Varlık Fonu geleneksel 

varlık fonu tanımlamasında yer verilen kaynaklar dışında kurulduğundan ekonomik çevreler 

tarafından tartışma konusu edilmiştir. Bu çalışmada, dünyadaki varlık fonlarının kuruluşu, gelişimi, 

ekonomideki yeri ve önemine yer verilmiş olup, Türkiye’de faaliyete başlayan Varlık Fonunun 

kuruluş ve iştiraklerine değinilmiştir. Çalışmanın amacı, konu edilen tartışmaları akademik bir 

yaklaşımla ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirmektir. 

ANAHTAR KELİMELER; VARLIK FONU, TÜRKİYE VARLIK FONU. 

 

     

1.GİRİŞ 

1980’li yıllardan sonra Dünyada artan liberalleşme ve soğuk savaş döneminin bitmesi sonucu  çok 

yönlü uluslararası ilişkilerin arttığı ve buna bağlı olarak küreselleşen ekonomiye geçiş dönemi 

kendini göstermeye   başlamıştır. Bu durum uluslararası ilişkide ekonominin önemini artırmıştır. 

Büyüklüğü ve sayısı hızla artan varlık fonları Dünya ekonomisinde önem kazanmaya başlamış olup 

ekonomik güvenlik ve ulusal güvenlik açısından dikkatlerin  üzerine toplamasına neden  olmuştur. 

Özellikle yatırım stratejileri agresif olan yönetimi şeffaf olmayan varlık fonları diğer ülkeler 

açısından tehdit olarak algılanmaya başlanmıştır. 

Varlık fonlarının ulusal güvenliğe yansımaları konusunda politikacı ve ekonomistler iki farklı 

düşünceye sahiptirler. Bir kısmı fonları ulusal güvenlik sorunu olarak görmekte; şeffaf olmamaları 

ve yatırımlarında politik saiklerine hakim olma ihtimali nedeni ile devlet sahipliğindeki bu fonlarca 

yapılacak yatırımlar için  kısıtlayıcı  düzenleme  ve  uygulamalar  getirilmesini  önermektedirler. 

Diğer  kısım  ise,  uzun  dönemli  yatırım  tercihlerinde  bulunan  fonları  dış finansal kaynak 

ihtiyacını karşılama ve makroekonomik istikrar açısından bir fırsat olarak görmektedir.148 

Çalışmada, varlık fonlarının tanımı, tarihi gelişimi, dünya ekonomisindeki yeri ve artan önemine 

değinilmiş olup özelde Türkiye Varlık Fonu kuruluşu, amaçları, yönetim sistemi ve çeşitli 

çevrelerce yapılan eleştirilere yer verilmeye çalışılmıştır. 

2.Varlık Fonu Tanımı Ve Tarihi Gelişimi 
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Türkçeye varlık fonu, ulusal refah fonu veya ulusal egemen fonu olarak  çevrilen Sovereign  Wealth  

Fund'un  dünyadaki  ilk  uygulaması  1854 yılında Teksas'ta kurulan ve sermaye kaynağı kamuya 

ait taşınmazlar olan Texas Permanent School Fonu'dur.149Modern anlam da kurulan ilk fon ise 

Kuveyt Yatırım Kurulu olarak 1953 yılında kurulan ve Kuveyt’in bağımsızlığını ilan etmesi sonucu 

1961 de adı değişen Kuveyt Yatırım Otoritesi (KIA) dır. 

Varlık Fonu; ağırlıklı olarak diğer ülkelerin varlıklarına yatırım yapan, kamu sahipliğinde veya 

kontrolünde bulunan finansal varlıklar bütünü 150, yükümlülükleri sınırlı veya hiç olmayan, yüksek 

risk toleransına  sahip,  uzun  vadeli  yatırımcılar  şeklinde151  tanımlanabilir. Varlık fonlarını hedge 

fonlardan ve diğer yatırım fonlarından ayıran en büyük özellik kontrollerinin kamu otoritesinin 

elinde olmasıdır. 

Gieve’ göre; özellikle merkez bankalarının döviz rezervlerine oranla daha fazla risk ve getiri 

potansiyeline sahip olmaları sayesinde yabancı kaynaklarını yönetmeye yönelik devletlerin 

kullandığı bir yatırım aracı olarak  görülmektedir.152 

Varlık fonları, sermaye kaynağına göre emtia ve emtia dışı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.153Emtia 

kaynaklı varlık fonları petrol, doğal gaz ve değerli madenlerden (altın,gümüş vb.) oluşan fonlardır. 

Diğer fonlar ise emtia dışı kaynaklardan ve bütçe fazlasından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. 

Şekil 1: Mevcut Ulusal Varlık Fonlarının Kaynaklara Göre Dağılımları 

 
Kaynak: Sovereign Wealth Fund Institute,SWFI  

 

SWFI verilerine göre tablo 1 de görüldüğü üzere 2010 yılında  mevcut fonların  % 44,79 u emtia 

dışı, % 55,21 i emtia kaynaklarından oluşmaktadır.2015 yılı haziran ayı itibariyle  %43,40 ı emtia 

dışı  iken % 56,60 ı emtia kaynaklı  dağılımları gerçekleşmiştir. 

Ekonomide uluslararası yatırım aracı olarak görülen varlık fonları sermaye geliri sağladıkları 

kaynaklar kadar ekonomik hedefleri bakımından sınıflandırılabilir. Ülke refahını korumaya, 

ekonomide istikrar  ve ekonomik kalkınma sağlamaya yönelik kurulurlar; 
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Tablo 1 : Varlık Fonları Hedefleri Ve Faaliyet Alanları 

EKONOMİK 

HEDEF 
ÖZEL HEDEF AÇIKLAMA ÖRNEK FON 

Tasarruf 

Büyüme ve ulusal 

refahın 

korunması 

 

Nesiller arası 

refahın 

dengelenmesi 

Yenilenemez varlıkların 

çeşitlendirilmiş finansal varlıkları 

dönüştürülerek gelecek nesillere 

aktarılması 

Norveç 

Kuveyt 

Gelecek 

yükümlülüklerin 

fonlanması 

Sermayenin ana değerinin 

korunması ve büyütülmesi 

Avustralya 

Yeni Zellanda 

Rezerv yatırımlar 

Aşırı rezervlerin ,potansiyel yüksek 

uzun dönemli yatırımlarla 

değerlendirilmesi ve rezervi elinde 

tutmanın maliyetinden kaçınılması 

Çin Güney Kore 

İstikrar 

Makroekonomik 

politikalar ve 

ekonomik 

istikrarı sağlama 

Mali istikrarın 

sağlanması 

Ekonominin iç ve dış şoklardan 

korunması ve fiyat 

istikrarının sağlanması 

Şili 

Faiz oranlarının 

istikrarının 

sağlanması 

Kısa dönemde geniş sermaye 

hareketlerinin olumsuz etkilerine 

karşı fon rezervlerinin kullanımı 

Rusya 

Uzun dönemde faiz oranlarında 

oynaklığın azaltılması 
Meksika 

Ekonomik 

kalkınma 

Ekonominin 

uzun dönemli 

üretkenliğinin 

artırılması 

için yatırım 

sağlama 

 

 

 

 

 

 

Altyapı 

yatırımları 

 

Ulaşım, enerji, iletişim ve su (baraj) 

yatırımları 
Nijerya 

Sosyal yapının 

iyileştirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

İnsan sermayesinin ve kurumların 

güçlendirilmesi; sağlık, eğitim, 

sosyoekonomik projeler 

 

 

 

 

 

BAE 

 

 

Sanayi politikaları 

Tek bir kaynağa veya sektöre 

bağımlılığın 

azaltılması için ekonomik 

çeşitlenmenin sağlanması; 

stratejik sektörlerde üretkenliğin 

artırılması 

Singapur 

Fransa 

Kaynak:PWC  

 

 

Şekil 2’yi incelediğimizde en büyük artışın yaşandığı aralığın % 46 ile 2010-2015 yılları arasında 

gerçekleştiği görülmektedir bu durumun gerçekleşmesindeki en büyük etken son 10-15 yıllık 

periyotta artan petrol fiyatları ve küreselleşen ticarette varlıklarını arttıran ülkelerinde ulusal varlık 

fonuna önem vermesinden kaynaklanmaktadır. 
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Şekil 2 : Fonların Kuruluş Yıllarına Göre Dağılımı 

 
Kaynak: Sovereign Wealth Fund Institute,SWFI  

  

3.Varlık Fonlarının Ekonomideki Yeri Ve Önemi 

Dünya genelinde varlık fonlarının artış göstermesi ve stratejik alanlara yatırım yapmaya yönelik 

değerlendirilmeleri ülkeler için büyük önem taşımaktadır. 2015 yılı içerisinde varlık fonlarının 

büyüklüğü 7 trilyon doların üstüne çıkmıştır. 2010-2015 yılları arasında % 21 lik büyüme sağlayan 

fonlara ek olarak 2020 yılına kadar 20’ ye yakın yeni varlık fonlarının kurulması beklenmektedir.154 

Bazı ülkelerin birden fazla ulusal fona sahip olmaları daha agresif ve stratejik alanlara ülke çıkarları 

doğrultusunda etkin bir araç olarak varlık fonunu kullanmaya itmektedir. Özellikle Çin’in 5 ve 

Rusya’nın 3 fonu bulunması bu durumun en açık göstergelerinden bazılarıdır. Varlık fonlarının  

satın aldıkları şirketler aracılığı ile sonraki dönemde ülke piyasalarına veya para birimine yönelik  

spekülatif  saldırılarda  bulunabileceği  endişeleri  oluşmuştur155 ve bu durum bazı varlık fonlarına 

çeşitli kısıtlamalar uygulanmasına neden olmuştur.   

 

 

 

 

 

Tablo 2 : En Büyük 10 Ulusal Varlık Fonları 

ÜLKE VARLIK FONU 

BÜYÜKLÜĞÜ 

(MİLYAR 

DOLAR) 

KURULUŞ KAYNAĞI 

Norveç 

Devlet Yardımı 

Fonu 

 

922,11 1990 Emtia(Petrol) 

BAE-Abu 

Dhabi 

Abu Dhabi Yatırım 

Otoritesi 
828 1976 Emtia(Petrol) 

                                                                 
154PWC.,[http://www.pwc.com/gx/en/sovereign-wealth-investment-funds/publications/assets/sovereign-investors-2020.pdf] 
155 Aizenman,  Joshua  ve  Glick,  Reuven,  (2007),  “Sovereign  Wealth  Funds”,  FRBSF  

Economic Letter, 38, (14 Aralık), 1-3. 

8% 6%
8%

11%

46%

21% 1970 ve öncesi
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Çin 
Çin Yatırım 

Ortaklığı 
813,8 2007 Emtia Dışı 

Kuveyt 

Yatırım Otoritesi 

(Investment 

Authority) 

592 1953 Emtia (Petrol) 

Suudi 

Arabistan 
Para Ajansı 514 1952 Emtia (Petrol) 

Çin-Hong 

Kong 

Parasal Yatırım 

Portföyü 
456,6 1993 Emtia Dışı 

Çin 
Safe Yatırım 

Şirketi 
441 1997 Emtia Dışı 

Singapur 
Singapur Yatırım 

Şirketi 
350 1981 Emtia Dışı 

Katar 
Katar Yatırım 

Otoritesi 
335 2005 Emtia (Petrol) 

Çin 
Ulusal Sosyal 

Güvenlik Vakfı 
295 2000 Emtia Dışı 

Kaynak: Sovereign Wealth Fund Institute,SWFI, [http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-

fund-rankings/] 
Tablo 2’yi incelediğimizde mevcut varlık fonları içerisinde en fazla büyüklüğe sahip  varlık 

fonunun Norveç  Devlet Yardımı Fonu olduğu görülmektedir ve ilk 10 büyük varlık fonu 

büyüklüğünün toplam varlık fonları içerisindeki ağırlığı %36’yı aşmış bulunmaktadır. Bu durum 

sınırlı sayıdaki aktörün ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileme riskini birlikte getirmektedir.  

Dünya genelinde Varlık Fonlarının  fon büyüklüğünün hızla genişleyerek 2015 yılı itibarıyla  7 

trilyon Doların üzerine çıkması, yatırım politikalarının ağırlıklı olarak 2005 yılından sonra daha 

agresif bir görünüm arz etmesi, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ve  Amerika Birleşik 

Devletleri'nin  yanı sıra Çin Halk Cumhuriyet  ve  Rusya  Federasyonu'nun  da  önemli  oyuncular  

olarak  bu  alana yönelmeleri, Varlık fonları ile ilgili egemenlik kaynaklı siyasi kaygıların artmasına 

yol açmıştır.156Yarattığı kaynak ile ülke ekonomilerinin büyümesine ve kalkınmasına katkı  

sağlayan  söz  konusu  fonların  bazı  ülkelerce  ekonomik  güvenlik  tehdidi olarak  algılanması,  

fonların  gelişmekte  olan  ülkeler  açısından  risk/fırsat özelliğinden hangisinin ağır bastığı sorusunu 

gündeme taşımıştır.157 

 Bu sebeple ; Varlık fonunun kuruluş stratejileri ve yönetiminde belirli standartlar getirilme 

gereksinimi ortaya çıkmıştır.2008 yılında IFSW tarafından Santiago İlkeleri yayınlanmıştır. 

Santiago ilkelerinin amacı daha iyi bir yönetişim, hesap verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanmasını 

yatırımlarda ise daha ihtiyatlı bir yatırım politikasının izlenmesini amaçlamıştır. 

IFSW şeffaflığı ölçmek için Linaburg-Maduell Transparency (LMT) Index adını verdikleri bir 

sıralama ölçütü kullanmaktadır. Varlık fonları adına hazırlanan yıllık raporlarda 2008 yılından bu 

                                                                 
156 COHEN,  J.  Benjamin  (2008),  "Sovereign  Wealth  Funds  And  National  Security:  The  Great  
Tradeoff", Department of Political Science University of California, Santa Barbara, August. 
157 WEISS, Martin A. (2008), "Sovereign Wealth Funds: Background and Policy Issue for Congress",  
Congressional Research Service. 

http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
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yana LMT endeksi küresel şeffaflık ölçütü olarak kullanılmaktadır. Bu endekste on farklı puanlama 

kriteri kullanılarak sıralama yapılmaktadır. Bu kriterler;158 

Kuruluş süreci, kaynağı ve devletin fon yönetimindeki rolü 

Güncel, bağımsız yıllık raporlar yayımlanması 

Varlığın sahip olduğu şirketlerdeki payını ve şirket bilgilerini açıklaması 

Toplam piyasa değeri, kazançların açıklanması 

Etik standartlara ve yatırım politikalarına uygun olarak ilkelerin belirlenmesi 

Açık strateji ve hedeflerin açıklanması 

Bağlı kuruluşların ve kişilerin bilgilerinin açıklanması (uygulanabilirse) 

Harici yöneticilerin açıklanması 

Web site yönetimi 

İletişim bilgilerinin sağlanması 

Kriterler çerçevesin de fonlara 1 ile 10 arasında puanlamalar yapılarak şeffaflık ölçütü sıralaması 

yapılmaktadır. Tablo 3’de LMT. endeksi 10  olan fonları ve ülkeleri belirtilmektedir. 

 

 

 

 

 

Tablo 3 : Lmt Endeksi 10 Olan Ulusal Varlık Fonları 

NORVEÇ- DEVLET YARDIMI FONU ABD - Alaska Daimi Fonu 

SİNGAPUR-TEMASEK HOLDİNGS AZERBAYCAN-Devlet Petrol Fonu 

BAE-Mubadala Yatırım Şirketi YENİ ZELLANDA –Süper Kuruluş Vakfı Fonu 

AVUSTRALYA-Avustralya Gelecek Fonu 
ŞİLİ-Sosyal Ve Ekonomik İstikrar, Emeklilik 

Rezerv Fonu 

KAZAKİSTAN-Samruk Kazyna Jsc BAHREHN-Mumlakat Holding Şirketi 

PANAMA-Fonto De Ahorro De Panama İRLANDA –Stratejik Yatırım Fonu 

 Kaynak: Sovereign Wealth Fund Institute,SWFI  

 

4.Türkiye Varlık Fonu  

Varlık fonlarının amaçlarının ekonomik istikrarı ve kalkınmayı hedeflemeye yönelik kurulabilirler. 

Ekonomik istikrarın yakalanması için enflasyon ve istihdam mücadelenin yanında yatırımlarında 

finanse edilmesi gerekir. Gelişmiş yada gelişmekte olan ülkelerin yatırıma ihtiyacı vardır. 

Yatırımların uzun vadeli olması önemlidir çünkü bir ülke için yatırımların uzun vadede olması 

ekonominin sağlıklı büyümesi için bir gereklilik haline gelmiştir. Türkiye’nin mevcut jeopolitik 

risklerinin artması  mevcut fonların ülkeden çıkışını hızlandırmakta ve yeni fon girişlerinin 

azalmasına sebep olmaktadır. 

 Yatırımların finansmanında önemli noktalarda biride ülkenin sahip olduğu tasarruf miktarıdır. 

Tasarruf oranı yüksek olan ülkeler yatırımları finanse ederken bu tasarruflarını etkin bir şekilde 

kullanabilirler. Bu ekonomik konjöktür çerçevesinde ülkemizde’ de ağırlıklı olarak belli bir emtiaya 

veya bütçe fazlasına sahip ülkeler tarafından kurulan ulusal varlık fonlarının bir benzerinin 

kurulmasına karar verilmiştir.  

Bakanlar Kurulunca 27.06.2017 tarihinde TBMM’ ye sunulan Türkiye  Varlık  Fonu  Kurulması  

ile  Bazı  Kanun  ve  Kanun  Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  

                                                                 
158ISWF, Santiago İlkeleri, [http://www.swfinstitute.org/statistics-research/linaburg-maduell-transparency-index/]  
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Tasarısı” Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nce 01.08.2016’da Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’ne bir  “torba kanun” içeriğinde sunulmuştur.159Plan ve bütçe komisyonun da 40. ve 

41. Bileşimlerde görüşülüp 17.08.2016’ da 18 sayılı  karar ile kabul edilmiş ve Türkiye Varlık Fonu  

Yönetimi  Anonim  Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Kanun 

Teklifi” başlıklı  olarak TBMM  Başkanlığı’na  sunulmasına  karar  vermiş ve 19 Ağustos 2016 

tarihinde  TBMM Genel Kurulunda görüşülüp 22 ret oyuna karşılık, 217 kabul oyu ile  kabul edilip 

yasalaşmıştır. 

Türkiye varlık fonunun ana amaçları;160 

Önemli kamu varlıklarında değer artışı sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmak, 

Katılım finansmana uygun varlıkların gelişmesine destek olmak, 

Sermaye piyasalarının araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, 

Türkiye’ye daha fazla yatırımcı ilgisini çekmek ve yeni yatırımlar için sermaye sağlamak, 

Stratejik önem arz eden sektörlerin gelişmesine ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla 

Türkiye Varlık Fonu’nu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek. 

Bu amaçlar çerçevesinde ;161 

Büyüme oranında yaklaşık yüzde 1,5 oranında artışın sağlanması 

Sermaye piyasalarında büyümeyi ve derinleşmesinin hızlandırılması 

İslami finansman varlıklarının kullanımını yaygınlaştırması 

Yapılacak yatırımlar sayesinde istihdamı arttırması 

Savunma, havacılık ve yazılım gibi teknoloji yoğun stratejik sektörlerdeki şirketlerin desteklenmesi 

ve küresel oyuncu olmalarının sağlanması 

Otoyollar, kanal İstanbul, üçüncü köprü ve havalimanı nükleer santral gibi büyük alt yapı 

projelerine kamu kesimi borcu arttırılmadan finansman sağlanması 

Katılım finansmanı sektör payının arttırılması 

Arz güvenliğini sağlamak üzere, Türkiye için önem taşıyan doğal gaz, petrol gibi yurt dışından 

stratejik sektörlere yasal ve bürokratik kısıtlamalara bağlı olmadan doğrudan yatırım yapılabilmesi 

gibi amaçlar detaylandırılmıştır. 

4.1.Türkiye Varlık Fonunun Organizasyon Yapısı Ve Faaliyet Alanı 
Belirlenen hedefler doğrultusunda likidite, yatırım, risk ve gelir unsurları dikkate alınarak;162 

a) Yerli ve yabancı şirketlerin payları, Türkiye’de ve yurt dışında kurulan ihraççılara ait paylar ve 

borçlanma araçları, kıymetli madenler ve emtiaya dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası 

araçları, fon katılma payları, türev araçları,  kira sertifikaları,  gayrimenkul  sertifikaları,  özel  

tasarlanmış  yabancı  yatırım  araçların  ve  diğer  araçların alım satımı, 

b) Her türlü para piyasası işlemleri, 

c)  Gayrimenkul  ve  gayrimenkule  dayalı  haklar  ile  her  türlü  gayri  maddi hakların 

değerlendirilmesi, 

ç)  Her  türlü  proje  geliştirme,  projeye dayalı  kaynak  yaratma, dış proje  kredisi  sağlama  ve  

diğer  yöntemlerle kaynak temini işlemleri, 

d) Her türlü ticari ve finansal faaliyetlerin, ulusal ve uluslararası birincil ve ikincil  piyasalarda  

gerçekleştirilmesi, sağlanabilecek olup şirket tarafından, ulusal  yatırımlar ile uluslararası alanlarda  

diğer  devletler  ve/veya  yabancı şirketlerce yapılacak yatırımlara da iştirak edilebilecektir. 

Organizasyon yapısı ise; 163portföy  yönetim  birimi,  araştırma  birimi, muhasebe, kayıt, bilgi ve 

belge sistemleri ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak organizasyon, iç  kontrol ve risk 

yönetim sistemi ile iç denetim birimi, fon hizmet birimi ile gerekli diğer birimler  kurulacaktır.  

Şirket,  faaliyet konularına  ilişkin  olarak  hizmet  alımı yapabilecektir. Şirketin faaliyet konusu ve  

                                                                 
159 TBMM, Kanun Tasarısı,[http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0750.pdf] 
160 Türkiye Varlık Fonu A.Ş [http://www.turkiyevarlikfonu.com.tr/TR/icerik/51/hakkimizda] 
161 TBMM, KANUN TASARISI,[http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0750.pdf] 
162 Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair  
Kanun Teklifi’nin 2. maddesinin (3). fıkrası. 
163 Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair  
Kanun Teklifi’nin 2. maddesinin (4). fıkrası. 

http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0750.pdf
http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0750.pdf
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amacı,  sermaye  miktarı,  payları, payların  devir esasları, paylara tanınacak imtiyazlar, tasfiye, 

devir, birleşme, fesih,  organlar,  komiteler,  bunların oluşumu, görev yetki ve sorumlulukları ile  

çalışma  usul  ve  esasları,  hesapları ve  kârlarının  dağıtımı  ile  teşkilatına ilişkin esaslar ile sair 

hususların yer aldığı  esas sözleşmesi genel hükümlerle bağlı  olmaksızın  doğrudan  tescil  ve ilan 

edilecektir. 

Ayrıca portföy yönetim kurulunun başkanı olarak, Mehmet BOSTAN atanmış  olup kurul üyeleri; 

Kerem ALKİN, Oral ERDOĞAN, Himmet KARADAĞ ve Yiğit BULUT olarak belirlenmiştir.164 

Türkiye Varlık Fonu ve  bünyesinde  kurulacak alt  fonları kapsayan  üç  yıllık  stratejik  yatırım 

planı yönetim  kurulu tarafından hazırlanacak  ve  Bakanlar Kurulunun  onayı ile  yürürlüğe  

girecektir.  Bu  fonların kuruluşu,  yapısı,  işleyişi,  yönetimi  ve yapacağı işlemler Türkiye Varlık 

Fonu İçtüzüğü ile Şirket esas sözleşmesi hükümleri dâhilinde belirlenecektir.165 

4.2.Türkiye Varlık Fonu Kaynakları 

Kanunla kurulan fonun kaynakları166 Kanun’un 4. maddesinde; 

Özelleştirme kapsam ve programında  bulunan  ve  Fona  devredilmesine Özelleştirme Yüksek 

Kurulu’nca karar verilen  kuruluş  ve  varlıklar  ile Özelleştirme  Fonu’ndan  Türkiye  Varlıklar ile 

Özelleştirme  Fonu’ndan  Türkiye  Varlık Fonu’na aktarılmasına karar verilen nakit fazlası, 

Bakanlar  Kurulu  tarafından; Türkiye  Varlık  Fonuna  aktarılmasına  veya Şirket  tarafında 

yönetilmesine  karar verilen  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç 

fazlası gelir, kaynak ve varlıklar 

Türkiye Varlık Fonu tarafından yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından ilgili mevzuat 

kapsamında yer alan  izin  ve  onaylar  aranmaksızın  her türlü  yöntemle  sağlanan  finansman  ve 

kaynaklar, 

Para  ve  sermaye  piyasaları  dışında diğer  yöntemlerle  sağlanan  finansman ve kaynaklar, olarak 

düzenlenmiş olup sermaye piyasası  aracı  ihraçlarından  her  bir  ihraca özgü olarak şirketin gerek 

duyması durumunda  06.12.2012  tarihli  ve  6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili  

mevzuatta  öngörülen  yöntemlerin izlenebileceği, bu durumda 6362 sayılı Kanun  çerçevesinde  

Kurul  ücreti ödenmeyeceği  ve  finansman  sağlanırken Türkiye Varlık Fonu portföyü üzerinde  

teminat, rehin,  kefalet  ve  ipotek tesis  edilebileceği167 kararlaştırılmıştır.  

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Kanununa göre; 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş’nin tamamı, 

Türkiye Petrolleri A.O.’nın (TPAO) nın tamamı, 

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’nin (PTT)  tamamı 

Borsa İstanbul A.Ş.’nin sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, 

TCDD İzmir Limanı’nın, özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak tamamı, 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün tamamı, 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (Çaykur)  tamamı, 

Mülkiyeti Hazineye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'da bulunan bazı 

taşınmazların tamamı, 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ)  hisselerinin  %73,6’ sı 

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin (TÜRKSAT) hisselerinin tamamı, 

Karşılığı nakit olmak üzere oynatılan Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara 

ve Süper Loto oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarına 

ilişkin lisans, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 49 yıl süreyle tamamı, 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinin sermayesinde bulunan %49 oranındaki hissesi, 

                                                                 
164 Türkiye Varlık Fonu A.Ş., [http://www.turkiyevarlikfonu.com.tr/TR/YonetimKurulu/2/yonetim-kurulu-] 
165 Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair  
Kanun Teklifi’nin 3. maddesinin (1) (2) ve (3). fıkrası . 
166 Türkiye Varlık  Fonu Kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair  
Kanun Teklifi’nin 4. maddesinin (1). fıkrası. 
167 Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair  
Kanun Teklifi’nin 4. maddesinin (2) ve (3). fıkrası. 
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 Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi’nin %10 oranındaki hissesi, 

TÜRK HAVA YOLLARI A.O’nın hisselerinin % 49,12  oranındaki hissesi, 

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin yüzde 6,68 oranındaki  hissesi, 

Türkiye Halkbankası A.Ş.'nin %51,11 oranındaki hissesi ve  

6 Ocak 2017 tarihli, 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yurt içinde at yarışları düzenleme, 

yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek 

bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar Türkiye Varlık Fonuna devredilmiştir. 

 

4.3.Türkiye Varlık Fonuna Getirilen Eleştiriler 

4.3.1.Türkiye Varlık Fonu Kaynak Seçimi 

Ulusal varlık fonları kaynak olarak petrol ve cari fazla elde eden ülkelerin birikimlerini gelecek 

nesillere aktarmak için kurdukları fonlardır bu çerçevede şekil 3 incelendiğinde petrol kaynaklı 

varlık fonlarının mevcut bilinen petrol kaynaklarının % 65168 ini  Orta Doğu bölgesinde 

bulunmaktadır  yoğunlaştığı emtia dışı varlık fonlarının ise daha çok Uzak Doğu ülkelerinde  

kurulduğu gözlenmektedir. 

Şekil 3 : Ulusal Varlık Fonları  Bölgelere Göre Dağılımı 

 
KAYNAK: Sovereign Wealth Fund Institute, 

http://www.swfinstitute.org/sovereignwealthmap.html,[Erişim Tarihi:03 Mart 2017] 

 

Türkiye’nin ihraç edebileceği bir petrol veya doğal gaz kaynağı bulunmadığı gibi petrol ve doğal 

gaz ithal eden bir ülke durumundadır gelişmekte olan ülkeler sınıfında olan ülkemizin petrol ihtiyacı 

giderek artmakta ve bu amaçla yeni kaynaklar elde etmek için Karadeniz ve Akdeniz’de doğal gaz 

arama çalışmalarına önem verilmeye başlanmıştır.  

Şekil 3:Türkiye Cari İşlemler Dengesi  (Cari Açık) 

                                                                 
168 Organization of Petroleum Exporting Countries,OPEC. 
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Kaynak:TCMB,(2016) 

Ülkemiz cari fazla vermediği gibi  aksine cari açık verdiği  Şekil 3’ de görüldüğü gibi 2010 yılında 

45.616 olarak gerçekleşen cari açık 2011 yılında  74.403 ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye varlık fonunun kurulduğu yıl olan 2016 yılında ise  bütçemiz 32.618 ABD doları değerinde 

açık vermiştir. 2015 ve 2016 yılındaki cari açıktaki düşüşün sebepleri içerisinde düşen petrol 

fiyatları da etkili olmuştur. 

 4.3.2.Denetim 

 

Şirket, Türkiye Varlık Fonu ve kurulacak veya pay sahibi olunacak diğer şirket ve fonların 

denetiminin 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’na tabi olmaması yanında Türkiye Varlık Fonu 

bünyesinde kurulacak fonların sadece Sermaye  Piyasası  Kanunu  kapsamında  bağımsız  denetime  

ve  kurumsal yönetim düzenlemelerine tabi olacağı,  Şirket, Şirket tarafından  kurulacak diğer 

şirketler, Türkiye  V arlık  Fonu  ve Türkiye  Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların  

bağımsız  denetimden  geçmiş  yıllık  mali  tabloları  ile  faaliyetlerinin, Başbakan  tarafından  

görevlendirilecek  sermaye  piyasaları,  finans,  ekonomi, maliye,  bankacılık,  kalkınma  alanlarında  

uzman  en  az  üç  merkezi  denetim elemanı  tarafından  bağımsız  denetim  standartları  

çerçevesinde  denetleneceği, denetim sonucunda hazırlanacak raporun her yıl haziran ayı sonuna 

kadar Bakanlar Kurulu’na sunulacağı, Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye  

Varlık  Fonu  ve Türkiye  Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bir önceki yıla ait mali 

tabloları ile faaliyetlerinin, her yıl Ekim  ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe 

Komisyonu tarafından, birinci ve ikinci fıkralar kapsamında hazırlanan ve  Başbakanlık tarafından 

gönderilen  denetim raporları üzerinden görüşülerek denetleneceği169 belirtilmiştir. 

Varlık fonları büyük alt yapı projelerinin finansmanın da kullanılabildiği gibi ülkemizde de olduğu 

gibi kendİ alt yapı yatırımlarına da destek olabilir. Fakat bu yatırımları destek verilirken maliyet ve 

getiri faktörlerinin unutulmaması ve projelerin objektif değerlendirilmesi  gerektiği büyük önem arz 

etmektedir. Kalkınmakta olan ülkelerde proje seçimi, değerlendirmesi, uygulaması konusunda 

kapasite eksiklikleri bulunduğunu, zayıf yönetişim altyapısı ve düzenleyici çerçevede boşluklarının 

varlık fonlarının işleyişini sıkıntıya sokabileceğini vurguluyor. Aynı şekilde varlık fonu 

uygulamasının, büyük yatırımların meclisin gözetimi ve denetimini bypass etmek için 

kullanılabileceğini, varlık fonlarının bölük-parçalı (fragmented) bir mali yönetime yol 

açabileceğinin altını çiziyor. Banka bu tür durumları engellemek için başta bağımsız bir fon 

yönetimi olmak üzere, uzman personel, şeffaflık ve bağımsız denetim gibi Santiago ilkeleri 

tarafından da belirtilen iyi uygulamaları önerilmektedir.170 

                                                                 
169 Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair  
Kanun Teklifinin 6. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkrası. 
170 Dedeoğlu, Emin (2016). Kamu Mali Yönetiminde Neler Oluyor ? : Varlık Fonu Ve Tamamlayıcı Ödenek, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma 

Vakfı. 
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5.Sonuç 

Dünyada  büyüyen  ticaret hacmi giderek var olan kaynakların etkin bir şekilde değerlendirme 

gereksinimini ortaya çıkarmış ve bu amaçlar doğrultusunda devletler elde etmiş oldukları bu 

birikimleri siyasi, ekonomik vb. bunalımlı dönemlerden çıkmak için bu tasarruflarını  varlık fonları 

oluşturarak  değerlendirmişlerdir. Bunun sonucunda varlık fonlarının sayıları ve çeşitliliği giderek 

artmıştır ve ekonomideki etki alanı da genişlemeye başlamıştır bu durum varlık fonunun yönetim 

sorununu ortaya çıkarmıştır. 

Varlık fonlarının belirlenen hedefler doğrultusunda yönetildiğinde ekonomi için bir kaldıraç 

vazifesi görebilmektedir. Ülkemizde bu kaldıraç etkisinden faydalanmak adına varlık fonu 

kurulmuştur fakat uzun vadede ekonomide kalıcı bir araç olabilmesi için uluslararası standartlar 

çerçevesinde  faaliyete geçmesi ve etkili bir yönetim süreci izlemesi gerekmektedir. 
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TELEFON AMBLEMİMİZE NE KADAR BAĞLIYIZ? 
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Özet 

Yapılan araştırmalardan edinilen bilgilere göre, dünya üzerinde kâr payı en yüksek seviyelere 

ulaşan sektörlerden birisi de bilişim sektörüdür. Bilişim sektörünün en önemli unsurlarından birisi 

ise şu anda Türkiye’de de her iki kişiden birinin cebinde bulunan akıllı telefon sektörüdür. 2016 

yılının üçüncü çeyreğinde 9,4 milyar dolar karın elde edildiği bu pazardaki üretici firmalar; 

pazardaki mevcut ve potansiyel müşterilerin markalarıyla tanışmalarını sağlamak, satın alma 

davranışlarını kendi markaları lehine kullanmalarını sağlayacak politikalar izlemektedirler.  

Bu noktada ortaya müşteri bağlılığı (customer commitment) kavramı çıkmaktadır. Müşteri bağlılığı; 

müşterinin tüm rekabetçi etkilere ne ölçüde direndiği ve firmanın ürün ve hizmetlerini kullanmakta 

ne kadar kararlı olduğunu gösteren etki düzeyidir. Dolayısıyla bu çalışma, cep telefonu pazarında 

marka bağlılığını araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, araştırma için cep 

telefonuna en çok aşina olan ve bu hususta en fazla bilgi sahibi olduğu düşünülen üniversite 

öğrencileri seçilmiştir. 

 Anakütle, üniversitelerde öğrenim gören önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden, 

örnek kütle ise bu kitleden çekilmiş 974 kişiden meydana gelmektedir. Bu araştırmanın sonunda 

ise, üniversite öğrencilerinin müşteri olarak markalara bağlılığının hangi etkenlere göre değiştiğini, 

ne sıklıkta marka değiştirdiklerini, bu değişim kararlarının üzerinde gelir, cinsiyet gibi kategorik 

değişkenlerin etkili olup olmadığını, istatistiksel olarak raporlanması için Pearson’ın ki-kare testi 

ve lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Bu testler doğrultusunda marka bağlılığı konusunda etkili 

olan kategorik değişkenlerin belirlenmesi hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cep Telefonu, Marka Bağımlılığı, Üniversiteler. 

 

 

1.Giriş 

       Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, evlerimizde bulunan telefon; kolayca taşınabilen, geniş 

kapsama alanı olan, kablosuz telefon sistemini kullanan bir iletişim ve multimedya aygıtı olarak 

günümüze kadar gelmiştir. 1973 yılında Martin Cooper ile başlayan bu gelişme ilerleyen yıllarda 

sayısız firma ve aygıta eklenen özelliklerle rekabeti kızıştırmıştır. 

       Cep telefonu ile sağlanan hizmetler, telefon modeline ve servis sağlayıcıya göre değişmekle 

beraber en yaygın kullanılanlar, sesli görüşme ve kısa mesaj hizmetidir. Ayrıca sesli ve yazılı 

görüşmenin yanı sıra görüntülü görüşme, görüntülü mesaj, müzik çalar, video oyunları, internet, 

veri transferi ve hatta ofis uygulamaları gibi tüm diğer bilgisayar işlevlerini kullanıcısına 

ulaştırabilmektedir. 

                                                                 
171Bilge Kağan Özbay 
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Lisans 3. Sınıf Öğrencisi 
172 Osman Alihan Öncel 
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Lisans 3. Sınıf Öğrencisi 
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 “1950’li yıllardan sonra gelişen ve 1980’li yıllardan sonra hız kazanan Modern Pazarlama anlayışı; 

işletme amaçlarını gerçekleştirmek için, tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını tatmin ederek; dolayısıyla 

kâr elde etmeyi ön planda tutmuştur”173 ve böylelikle markalaşma faaliyetleri hız kazanmıştır. 

“Marka kavramını açıklayan birçok tanım bulunmaktadır. Bu tanımlardan birine göre marka, bir 

teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi 

sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler Şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi 

veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla 

yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Bir başka bir tanımlamaya göre marka, 

ürettikleri ürün aracılığı ile müşterilere ulaştırmak istedikleri belirli bir takım özellik, yarar veya 

hizmetlerin sürekli sunulacağı konusunda işletmeler tarafından verilen bir sözdür.”174 

“Tüketicilerin marka ve marka işlevlerini algılama biçimleri ve şekilleri işletmeler açısından çok 

önemlidir. İşletmelerin bütün çabası hedef tüketici kitlesinde ve kamuoyunda olumlu bir marka 

imajı oluşturmaktır. Genel olarak tüketicilerin marka işlevlerine ilişkin algılamaları olumlu ise bu 

satın alma davranışını pozitif yönde etkileyeceği ve tüketici tekrar satın alma davranışında 

bulunacaktır. Eğer bu algılama olumsuz ise bu defa başka (mevcut markaya en yakın, tüketiciye 

uygun ve algılamaları pozitif olan) marka ile değiştirecektir.”175 

Günümüz modern pazarlama anlayışına uymaya çalışan birçok üretici vardır. Bunlardan biri olan 

cep telefonu üreticileri, tüketicilerinin istek ve tercihlerini araştırarak buna uygun ürünler üretmeyi 

amaçlayıp, bu sektörde faaliyet gösteren diğer firmalara oranla kendi ürününün daha çok satılmasını 

ister. Bunun için sağlam bilgilere ihtiyaçları vardır. Tablo 1.’de 2016 yılının 3.çeyreğine ait verilere 

bakarak cep telefonu satışlarının model farkı ile ne kadar alakalı olduğu görülmektedir.         

Tablo 1. Dünya Telefon Satış Rakamları 
 

Markalar 

2016 yılı 

3.Çeyrek Verileri 

($) 

2016 yılı 

3.Çeyrek 

Oranları (%) 

2015 yılı 

3.çeyrek Verileri 

($) 

2015 yılı 

3.Çeyrek 

Oranları (%) 

Samsung 71733,5 19.2 83586,7 23.6 

Apple 43000,7 11.5 46064,0 13.0 

Huawei 32489,5 8.7 27412,7 7.7 

Oppo 24936,6 6.7 11868,6 3.4 

BBK 19878,9 5.3 10437,4 2.9 

Diğer 181253,3 48.6 174812,8 49.4 

Toplam 373292,5 100.00 354180,2 100.00 

Kaynak: http://www.dijitalx.com/2016/11/23/gartner-2016-3-ceyrek-akilli-telefon-raporunu-

yayinladi/ 

 

2016 yılının 3.çeyreğine ait veriler incelendiğinde; Samsung ve Apple firmalarının cep telefonu 

pazarının büyük bir kısmını elinde bulundurduğu görülmektedir. Diğer firmalar ise Samsung ve 

Apple gibi firmalar kadar pay alamamıştır. Bunun sebebi olarak ise, Samsung ve Apple firmalarının 

tüketicinin istek ve tercihlerine yönelik ürün üretmeyi hedeflemesi gösterilebilir.   

Diğer yandan cep telefonu markalaşma sürecinde tüketicilerin istek ve tercihlerinin dışında farklı 

etkenler de vardır. Örneğin, marka farkındalığı yaratmak, algılanan kalitenin iyi olmasını sağlamak, 

marka çağrışımını oluşturmak ve rekabet avantajları (patent) tüketiciyi ürüne çeken diğer faktörler 

arasında gösterilebilir. 

Bu çalışmada cep telefonu marka bağımlılığı irdelenecektir. Gündelik yaşamımızın vazgeçilmez bir 

parçası haline gelen bu cihazların model tercihinde ne gibi özelliklerin seçimleri etkilediğini 

                                                                 
173 Yakup Durmaz ve diğerleri “Kişisel Faktörlerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma” AKADEMİK YAKLAŞIMLAR 
DERGİSİ CİLT:2, SAYI:1 İLKBAHAR 2011. s.114. 
174 Ahmet Taşdemir “Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarında Marka Bağımlılığı: Gaziantep Örneği” (Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi) 
Gaziantep, 2015 s.29 
175 Elif Tuğba Şahin Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Marka Tercihinde Etkili Olan Unsurların Belirlenmesi: Ufuk Üniversitesi Ve Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi Öğrencileri Arasında Bir Karşılaştırma (Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi) ANKARA, 2012 s.14-15 
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incelenmiştir. Bu çalışmanın hedef kitlesini üniversite öğrencileri oluşturmuştur. Çünkü 

teknolojinin çok hızla geliştiği günümüzde, bu hıza en iyi şekilde adapte olan kesim bu yaş 

aralığındakilerdir.  

Bu çalışmada anket yoluyla veri toplanmış olup; potansiyel katılımcılar ise üniversitelerde öğrenim 

gören önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileridir. Çalışmaya dahil olan öğrencilere 

uygulanan ankette önce demografik özellikleri daha sonra ise kullandıkları cep telefonunu neden 

tercih ettiklerini sorulmuştur. Katılımcıların yanıtlarından hareketle yapılan analizlerin sonuçları 

çalışmanın ilerleyen bölümlerinde gösterilecektir. 

 Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Takip eden bölümde literatür özeti, üçüncü bölümde ise 

bulgulara yer verilecektir. Çalışma, değerlendirme kısmının yer aldığı sonuç bölümü ile sona 

erecektir.  

2. Literatür Özeti  

                Üniversite öğrencilerinin cep telefonu markalarına bağımlılıkları üzerine gerek 

ülkemizde gerekse dünyada çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu bölümde bunlardan bazılarına yer 

verilmiştir: 

        Yıldız (2006) ‘’Gençliğin Markaya Duyduğu Güven, Marka Sadakati İlişkisinin 

Belirlenmesi’’176 adlı çalışmasına göre markanın ünü, marka memnuniyeti, marka imajı arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

        Eriş ve Kutlu (2007), ‘’Marka Bağlılığı Yaratmada Müşteri İlişkileri Yöntemi’’177 adlı 

çalışmalarında marka bağlılığının oluşmasında müşteri ilişkilerinin önemine vurgu yapılmıştır. 

       Devrani (2009), ‘’The Antecedents of Customer Loyalty: A Study In Women Employees 

Consumption of the Cosmetic Products’’178 adlı çalışmasında, marka bağlılığını farklı bir değişken 

ile ele alınmış ve değişkenlerle marka bağlılığı arasında güçlü, olumlu bir ilişki olduğu sonucuna 

varmıştır. 

      Fournier ve Yao (1997), “Reviving Brand Loyalty: A Reconceptualization Within the 

Framework of Consumer – Brand Relationship” 179  adlı çalışmalarında marka bağlılığının müşteri 

üzerindeki etkisinin artması veya azalması şirketlerin fiziksel veya fizibilite olarak kendilerini ne 

kadar geliştirebildiğiyle alakalı olduğunu savunmuşlardır. 

Knox ve Walker (2003), “Measuring and Managing Brand Loyalty, Journal of Strategic Marketing 

“180 adlı çalışmalarında, uzun zamanlı olarak müşteriler arasındaki ilişkinin ve başarılı pazarlama 

stratejilerin marka bağlılığı üzerindeki öneminin büyük olduğu sonucuna varmışlardır. 

3.Metodoloji ve Bulgular 

Bu çalışmada üniversitede öğrenim gören öğrencilerin cep telefonu markalarına ne kadar bağlı 

olduğu ortaya konulmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın anakütlesi, devlet ve 

vakıf üniversitelerinde önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına kayıtlı öğrenciler olarak 

tasarlanmıştır. 

Bu kitleyi temsil etmek üzere; elektronik anket türlerinden biri olan internet tabanlı anket yoluyla 

potansiyel katılımcılardan veri toplanmıştır. Ocak – Mart 2017 döneminde gerçekleştirilen anket 

çalışmasına gönüllülük esasına göre 974 öğrenci katılmıştır. Bu bölüm, anket tasarımı ve örneklem 

ile verilerin analizi ve elde edilen bulguların değerlendirilmesi aşamalarından oluşmaktadır. 

3.1. Anket Tasarımı ve Örneklem 

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin cep telefonu marka bağımlılığı ile ilgili tutumlarını ortaya 

çıkarabilmek amacıyla demografik ve yargısal sorulardan oluşan bir anket formu hazırlanmıştır. Bu 

                                                                 
176 Orkide Yıldız,” Gençliğin Markaya Duyduğu Güven Marka Sadakati İlişkisinin Belirlenmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2006, sf. 20-32 
177 Nükhet Eriş ve Şahabettin Kutlu, “Marka Bağlılığı Yaratmada Müşteri İlişkileri Yöntemi’’, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2007, sf. 2-23 
178 Tülay Korkmaz DEVRANİ, ‘’The Antecedents of Customer Loyalty: A Study In Women Employees Consumption of the Cosmetic Products’’, 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2009, Cilt 14, sayı 3, sf.407-421 
179 Susan Fournier and Julie L. Yao, “Reviving Brand Loyalty: A Reconceptualization Within the Framework of Consumer – Brand Relationship”, 
International Journal of Research in Marketing Magazine, page 451-472 
180 Simon Knox and Walker, “Measuring and Managing Brand Loyalty, Journal of Strategic Marketing”, page 111-128 
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amaçla çalışmada marka memnuniyeti, temsil değeri, ekonomik kaygı, ikame mal durumu, kullanım 

sebebi ve marka güveni olmak üzere altı boyutu dikkate alan bir anket formu meydana getirilmiştir. 

Çalışmada yararlanılan sorular ile pilot anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.      

           Bunun neticesinde anket uygulamasında eksik görülen demografik özellik sorularına 

eklemeler yapılmıştır. Ölçek soruları pilot uygulamada bir sorun oluşturmadığı için; ölçekteki algı 

ifadeleri şöyledir: (1) Hiç Katılmıyorum, (2) Oldukça katılmıyorum, (3) Katılmıyorum, (4) 

Katılıyorum, (5) Oldukça katılıyorum, (6) Kesinlikle katılıyorum, (7) Fikrim yok. 

Bu çalışmada marka bağımlılığı konusunda önemli bir yer edinmiş olan cep telefonları konusunda, 

farklı üniversitelerden önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora statüsünde öğrenim gören 974 

öğrenci ile internet ortamında anket yapılmıştır. Kişiler gönüllülük esasına göre anket çalışmasına 

katılmışlardır. 

Bu çalışmada katılımcılara yöneltilen soru formu, demografik ve yargısal sorular olmak üzere iki 

kısımdan oluşmaktadır. Demografik sorularda katılımcıya; medeni durumu, cinsiyeti, yaşı , aylık 

gelir düzeyi, ikamet ettiği ili, eğitim düzeyi, eğitim aldığı üniversitenin türü ve üniversitesi gibi 

sorular yöneltilmiştir.   

Anket çalışmasına katılan öğrencilerin tanımlamaya yönelik sorulan demografik sorulara verilen 

yanıtlara aşağıda sunulmuştur:     

Tablo 2. Görüşülen Öğrencilerin Cinsiyeti 
 

 

 

 

 

 

Tablo 2’e bakıldığında 

çalışmaya katılan öğrencilerin %57,6’sını kadınlar oluşturmaktadır. 

 

Tablo 3. Görüşülen Öğrenci Öğrencilerin Eğitim Düzeyi 

 FREKANS FREKANS (%) 

ÖNLİSANS 40 4.1 

LİSANS 780 80.1 

YÜKSEK LİSANS 122 12.5 

DOKTORA 32 3.3 

TOPLAM 974 100.00 

 

Tablo 3’de görüldüğü üzere ankete katılan 974 öğrencinin %80,1’i lisans seviyesinde öğrenim    

görmektedir.       

Tablo 4. Görüşülen Öğrencilerin Yaş Dağılımı 

 FREKANS FREKANS (%) 

18 VE ALTI 34 3.5 

19-21 YAŞ 456 46.8 

22-24 YAŞ 318 32.6 

25-27 YAŞ 90 9.2 

28 VE ÜSTÜ 76 7.8 

TOTAL 974 100.00 

 

Tablo 4’de görüldüğü üzere ankete katılan öğrencilerin %46,8’i 19-21 yaş aralığında yer almaktadır. 

Görüşülen öğrencilerin yaklaşık %75’i İstanbul, %3’ü Kocaeli, %2’si Ankara, %2’si Sakarya, %1’i 

İzmir‘de ikamet etmektedir. 

 FREKANS FREKANS (%) 

KADIN 561 57.6 

ERKEK 413 42.4 

TOPLAM 974 100.00 
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Görüşülen öğrencilerin yaklaşık %77’si devlet üniversitesinde okumaktadır. 

Görüşülen öğrencilerin %37,6’sı geçinecek kadar kazandığını, %17,2’si geçinecek kadar 

kazanmadığını, %5,6’sı istediği her şeyi alabilecek durumda olduğunu, %11,6’sı lüks tüketim 

mallarını alabildiğini ve %27,9’u tasarruf yapabildiğini belirtmektedir. 

 

3.2. Verilerin Analizi ve Bulgular  

Çalışmada anket sorularından elde edilen veri matrisi Sosyal Bilimler için İstatistik Programı 

(Statistical Package For the Social Sciences -SPSS) kullanılarak analiz edilmiştir. Birbirleriyle 

ilişkili çok sayıda değişkenin bulunduğu veri matrisine Ki-Kare Bağımsızlık Testi ve Lojistik 

Regresyon Analizi uygulanmıştır. İstatistiksel olarak çok sık kullanılan Ki-Kare Testi, 

“gözlenen frekanslar(G) ile beklenen frekanslar(B) arasındaki farkın istatistik olarak anlamlı olup 

olmadığı temeline dayanır.”181 Ki-Kare Bağımsızlık Testi veri setindeki değişkenlerin farklı 

ölçütlere ya da belirli bir amaca göre iki ya da çok yönlü çapraz tablo biçiminde sınıflandırılması 

halinde değişkenlerin belirlenen özellikleri arasında bir bağımlılığın olup olmadığı test edilmek 

amacıyla kullanılır. Değişkenlerin alt grupları arasında bağımlılık, birlikte değişim olup olmadığını 

ortaya çıkarmak amacıyla uygulanan Ki-kare Bağımsızlık Testinde H0 hipotezi iki değişkenin 

bağımsız olduğunu, H1 hipotezi ise iki değişken arasında ilişkilinin varolduğu şeklinde kurulur ve 

elde edilen ki-kare test istatistiğinin olasılık değerinin araştırmada dikkate alınan anlamlılık 

düzeyinden küçük olması durumunda temel hipotez reddedilir. 

Tablo 5. Kayıtlı Olunan Yükseköğretim Kurumu ile Kullanılan Telefon Arasındaki İlişkiyi 

Belirleyen Ki-Kare Bağımsızlık Testi Analizi 

 KULLANILMAKTA OLAN   

TELEFON 

MARKASI  

 APPLE SAMSUNG DİĞER TOPLAM 

Devlet 

Üniversitesi   

Gözlem Sayısı 

Yükseköğretim 

Telefon Markası 

Toplam 

 

307 

%40,8 

%69,9 

%31,5 

 

215 

%28,5 

%80,8 

%22,1 

 

231 

%30,7 

%85,9 

%23,7 

 

753 

%100,0 

%77,3 

%77,3 

Vakıf 

Üniversitesi 

Gözlem Sayısı 

Yükseköğretim 

Telefon Markası 

Toplam 

 

132 

%59,7 

%30,1 

%13,6 

 

 

51 

%23,1 

%19,2 

%5,2 

 

 

38 

%17,2 

%14,1 

%3,9 

 

221 

%100 

%22,7 

%22,7 

Toplam 

Gözlem Sayısı 

Yükseköğretim 

Telefon Markası 

Toplam 

 

439 

%45,1 

%100,0 

%45,1 

 

266 

%27,3 

%100,0 

%27,3 

 

269 

%27,6 

%100,0 

%27,6 

 

974 

%100,0 

%100,0 

%100,0 

 

   

Tablo 6. Kİ-Kare Bağımsızlık Testi 

 TEST 

İSTATİSTİĞİNİN 

DEĞERİ 

SERBESTLİK 

DERECESİ 

TEST 

İSTATİSTİĞİNİN 

OLASILIK DEĞERİ 

Pearson Chi-Square 26,746a 2 ,000 

Likelihood Ratio 27,212 2 ,000 

                                                                 
181 Mehmet GÜNGÖR, Yunus BULUT “Kİ-KARE TESTİ ÜZERİNE” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Elâzığ, 2008 ss.1 
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N of Valid Cases 974   

 

Tablo 5’ten yola çıkarak, yapmış olduğumuz Crosstabs ve Ki-Kare Bağımsızlık Testine göre, 

çalışmaya katılanların %77’si devlet, %22’si ise vakıf üniversitelerinde eğitim görmektedir. Genel 

olarak baktığımızda öğrencilerin %45,1’i Apple marka, %27,3’ü Samsung, geriye kalan %27,6’sı 

da diğer marka telefonları tercih etmektedir. 

Biraz daha özele indirgeyecek olursak, oransal olarak vakıf üniversitelerindeki Apple telefon 

kullanımı devlet üniversitedekinden daha fazla olduğu görülmüştür. İstatistiksel olarak ilişkinin 

anlamlılığını sınayacak olursak, test istatistiğinin olasılık değerinin 0,05’ten küçük olduğundan 

dolayı eğitim kurumu ile telefon modeli arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu varsayılır.  

Tablo 7. Şu An Kullanılmakta Olan Telefon Markası ile Bir Önceki Kullanılan Telefon 

Markası Arasındaki İlişkiyi Belirten Crosstabs ve Ki-Kare Bağımsızlık Testi Analizi 

        BİR 

ÖNCEKİ 

KULLANILAN TELEFON 

MARKASI 

 

ŞU AN 

KULLANILMAKTA 

OLAN TELEFON 

MARKASI 

 

APPLE 

 

SAMSUNG 

 

DİĞER 

 

TOPLAM 

APPLE 

Gözlem Sayısı 

KULLANILAN 

BİR ÖNCEKİ 

Toplam 

 

189 

%43,1 

%81,8 

%19,4 

 

151 

%34,4 

%36,0 

%15,5 

 

99 

%22,6 

%36,0 

%15,5 

 

439 

%100,0 

%45,1 

%45,1 

SAMSUNG 

 Gözlem Sayısı 

KULLANILAN 

BİR ÖNCEKİ 

Toplam 

 

29 

%10,9 

%12,6 

            %3,0 

 

144 

%27,3 

%100,0                                                                                                            

%27,3 

 

93 

%35,0 

%28,7 

%9,5 

 

266 

%100,0 

%27,3 

%27,3 

 

DİĞER 

 Gözlem Sayısı 

KULLANILAN 

BİR ÖNCEKİ 

Toplam 

 

13 

%4,8 

%5,6 

%1,3 

 

 

124 

%23,1 

%19,2 

%5,2 

 

 

132 

%49,1 

%40,7 

%13,6 

 

269 

%100 

%22,7 

%22,7 

 

TOPLAM 

Gözlem Sayısı 

KULLANILAN 

BİR ÖNCEKİ 

Toplam 

 

231 

%23,7 

%100,0 

%23,7 

 

419 

%43,0 

%100,0 

%43,0 

 

324 

%33,3 

%100,0 

%33,3 

 

974 

%100,0 

%100,0 

%100,0 

 

Tablo 8. Ki-Kare Bağımsızlık Testi 

 TEST 

İSTATİSTİĞİNİN 

DEĞERİ 

SERBESTLİK 

DERECESİ 

TEST 

İSTATİSTİĞİNİN 

OLASILIK DEĞERİ 

Pearson Chi-Square 179,469a 4 ,000 

Likelihood Ratio 189,653 4 ,000 

N of Valid Cases 974   
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    Ulaşılan bulgulara göre önceden Samsung kullanıcısı olanların %36’sı, yine önceden diğer 

telefonları kullanan telefon kullanıcılarının %36’sı, önceden Apple kullanıcılarının %81’i yeni 

telefon modellerini belirlerken Apple marka telefonları tercih etmişlerdir. Önceden Apple 

kullanıcısı olup, şu an Samsung kullanıcısı olanların oranı %12,6, yine önceki kullandığı telefon 

markası Apple olup, şu an diğer telefon markası modellerini kullananların oranı %5,6 olarak 

belirlenmiştir.  

Sonuç olarak örneklemlerin yeni telefon markası seçiminde ağırlıklı olarak Apple markasını tercih 

ettikleri görülmüştür. Bu ilişkinin anlamlılığını test edecek olursak, Tablo 8’i incelediğimizde Ki-

Kare bağımsızlık testi uygulanmıştır. Test istatistiğinin olasılık değerinin 0,05’ten küçük olduğu 

için ilişkinin derecesinin anlamlı olduğu sonucuna varmış oluruz. 

Tablo 9. Eğitim Düzeyi ile Şu An Kullanılmakta Olan Telefon Arasındaki İlişkiyi Belirten 

Crosstabs ve Ki-Kare Bağımsızlık Testi Analizi” 

 ŞU AN KULLANILAN TELEFON 

MARKASI 

 

EĞİTİM 

DÜZEYİ 

APPLE SAMSUNG DİĞER TOPLAM 

ÖNLİSANS 

Gözlem Sayısı 

EĞİTİM 

DÜZEYİ 

ŞU AN Kİ 

TELEFON 

Toplam 

 

17 

%42,5 

%3,9 

%1,7 

 

15 

%37,5 

%5,6 

%1,5 

 

8 

%20,0 

%3,0 

%0,8 

 

40 

%100,0 

%4,1 

%4,1 

LİSANS 

Gözlem Sayısı 

EĞİTİM 

DÜZEYİ 

ŞU AN Kİ 

TELEFON 

Toplam 

 

354 

%45,4 

%80,6 

%36,3 

 

 

213 

%27,3 

%80,1 

%21,9 

 

213 

%27,3 

%79,2 

%21,9 

 

780 

%100,0 

%80,1 

%80,1 

 

YÜKSEK 

LİSANS 

Gözlem Sayısı 

EĞİTİM 

DÜZEYİ 

ŞU AN Kİ 

TELEFON 

Toplam 

 

57 

%46,7 

%13,0 

%5,9 

 

30 

%24,6 

%11,3 

%3,1 

 

35 

%28,7 

%13,0 

%3,6 

 

122 

%100,0 

%12,5 

%12,5 

 

DOKTORA 

Gözlem Sayısı 

EĞİTİM 

DÜZEYİ 

ŞU AN Kİ 

TELEFON 

Toplam 

 

11 

%34,4 

%2,5 

%1,1 

 

8 

%25,0 

%3,0 

%0,8 

 

13 

%40,6 

%4,8 

%1,3 

 

32 

%100,0 

%3,3 

%3,3 

Toplam 

Gözlem Sayısı 

EĞİTİM 

DÜZEYİ 

 

439 

%45,1 

%100,0 

%45,1 

 

266 

%27,3 

%100,0 

%27,3 

 

269 

%27,6 

%100,0 

%27,6 

 

974 

%100,0 

%100,0 

%100,0 
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ŞU AN Kİ 

TELEFON 

Toplam 

 

 

 

Tablo 10. Ki-Kare Bağımsızlık Testi 

 TEST 

İSTATİSTİĞİNİN 

DEĞERİ 

SERBESTLİK 

DERECESİ 

TEST 

İSTATİSTİĞİNİN 

OLASILIK DEĞERİ 

Pearson Chi-Square 5,754a 6 ,451 

Likelihood Ratio 5,519 6 ,479 

N of Valid Cases 974   

 

Elde ettiğimiz paket program (SPSS) çıktılarını incelediğimizde, genelden özele indirgeyecek 

olursak, örneklemlerimizin. %4,1’i önlisans, %80,1’i lisans, %12,5’i yüksek lisans ve %3,3’ü 

doktora öğrencilerinden oluşmaktadır. Eğitim düzeyi ve şu an kullanılmakta olan telefon arasındaki 

ilişkiyi inceleyecek olursak, doktora öğrencileri hariç diğer öğrenci gruplarının Apple telefon 

kullanım oranının fazla olduğu görülmektedir.            

Bu ilişkinin anlamlılığını sınayacak olursak, Tablo 10’a baktığımızda test istatistiğinin olasılık 

değerinin 0,05’ten büyük olduğu gözlemlenmiştir. Böylece Eğitim düzeyi ile kullanılan telefon 

arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı gözlemlenmiştir. 

Tablo 11. Aylık Gelir ile Şu An Kullanmakta Olunan Telefon Arasındaki İlişkiyi Gösteren 

Ki-Kare Bağımsızlık Testi A. 

 ŞU AN KULLANIL

AN 

TELEFON 

MARKASI 

 

GELİR DÜZEYİ APPLE SAMSUNG DİĞER TOPLA

M 

GEÇİNECEK KADAR 

KAZANIYORUM 

Gözlem Sayısı 

GELİR DÜZEYİ 

ŞU AN Kİ TELEFON 

Toplam 

 

142 

%38,8 

%32,3 

%14,6 

 

102 

%27,9 

%38,3 

%10,5 

 

122 

%33,3 

%45,4 

%12,5 

 

366 

%100,0 

%37,6 

%37,6 

GEÇİNECEK KADAR 

KAZANMIYORUM 

Gözlem Sayısı 

GELİR DÜZEYİ 

ŞU AN Kİ TELEFON 

Toplam 

 

55 

%32,7 

%12,5 

%5,6 

 

61 

%36,3 

%22,9 

%6,3 

 

52 

%31,0 

%19,3 

%5,3 

 

168 

%100,0 

%17,2 

%17,2 

İSTEDİĞİM HERŞEYİ ALABİLİRİM 

Gözlem Sayısı 

GELİR DÜZEYİ 

ŞU AN Kİ TELEFON 

Toplam 

 

37 

%67,3 

%8,4 

%3,8 

 

8 

%14,5 

%3,0 

%0,8 

 

10 

%18,2 

%3,7 

%1,0 

 

55 

%100,0 

%5,6 

%5,6 

LÜKS TÜKETİM MALLARINI 

ALABİLİYORUM 

Gözlem Sayısı 

GELİR DÜZEYİ 

ŞU AN Kİ TELEFON 

Toplam 

 

78 

%69,0 

%17,8 

%8,0 

 

14 

%12,4 

%5,3 

%1,4 

 

21 

%18,6 

%7,8 

%2,2 

 

113 

%100,0 

%11,6 

%11,6 
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TASARRUF YAPABİLİYORUM 

Gözlem Sayısı 

GELİR DÜZEYİ 

ŞU AN Kİ TELEFON 

Toplam 

 

127 

%46,7 

%28,9 

%13,0 

 

81 

%29,8 

%30,5 

%8,3 

 

64 

%23,5 

%23,8 

%6,6 

 

272 

%100,0 

%27,9 

%27,9 

TOPLAM 

Gözlem Sayısı 

GELİR DÜZEYİ 

ŞU AN Kİ TELEFON 

Toplam  

 

439 

%45,1 

%100,0 

%45,1 

 

266 

%27,3 

%100,3 

%27,3 

 

269 

%27,6 

%100,0 

%27,6 

 

974 

%100,0 

%100,0 

%100,0 

 

Tablo 12 Ki-Kare Bağımsızlık Testi 

 TEST 

İSTATİSTİĞİNİN 

DEĞERİ 

SERBESTLİK 

DERECESİ 

TEST 

İSTATİSTİĞİNİN 

OLASILIK DEĞERİ 

Pearson Chi-Square 59,314a 8 ,000 

Likelihood Ratio 60,287 8 ,000 

N of Valid Cases 974   

 

       

Elde ettiğimiz paket program (SPSS) çıktılarına göre aylık gelir ve şu an kullanılmakta olan telefon 

arasındaki ilişkiyi gözden geçirecek olursak, “Geçinecek kadar kazanamıyorum” adlı gelir grubu 

haricindeki gelir grupları Apple marka telefonları tercih etmişlerdir. Ayrıca gelir grupları 

içerisindeki dağılımları inceleyecek olursak, “Lüks tüketim mallarını alabiliyorum” ve “İstediğim 

her şeyi alabiliyorum” adlı gelir gruplarındaki örneklemlerin oransal olarak büyük çoğunluğu Apple 

marka telefonları tercih etmektedir. Diğer gelir gruplarındaki örneklemlerin ise tercih ettikleri 

telefon markaları birbirine yakın orandadır. 

           Bu iki değişken arasındaki ilişkinin anlamlılığını sınayacak olursak, test istatistiğinin olasılık 

değerinin 0,05 değerinden küçük olduğunu görüyoruz. Bu da değişkenler arasındaki ilişkinin 

istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 

Tablo 13. Şu An Kullanılan Telefonun Alınış Nedeni ile Şu An Kullanılan Telefon Arasındaki 

İlişkiyi Gösteren Crosstabs ve Ki-Kare Bağımsızlık Testi Analizi 

 ŞU AN KULLANIL

AN 

TELEFON 

MARKASI 

 

 

SATIN ALMA NEDENİ 

 

APPLE 

 

SAMSUNG 

 

DİĞER 

 

TOPLAM 

MARKANIN POPÜLER 

OLMASI 

Gözlem Sayısı 

SATIN ALMA NEDENİ 

ŞU AN Kİ TELEFON 

Toplam 

 

 

34 

%70,8 

%7,7 

%3,5 

 

8 

%16,7 

%3,0 

%0,8 

 

6 

%12,5 

%2,2 

%0,6 

 

48 

%100,0 

%4,9 

%4,9 

SOSYAL STATÜ 

GÖSTERMESİ 

Gözlem Sayısı 

SATIN ALMA NEDENİ 

ŞU AN Kİ TELEFON 

Toplam 

 

 

13 

%76,5 

%3,0 

%1,3 

 

2 

%11,8 

%0,8 

%0,2 

 

2 

%11,8 

%0,7 

%0,2 

 

17 

%100,0 

%1,7 

%1,7 
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HEDİYE 

Gözlem Sayısı 

SATIN ALMA NEDENİ 

ŞU AN Kİ TELEFON 

Toplam 

 

 

5 

%31,3 

%1,1 

%0,5 

 

 

7 

%43,8 

%2,6 

%0,7 

 

4 

%25,0 

%1,5 

%0,4 

 

16 

%100,0 

%1,6 

%1,6 

TAMİR İÇİN 750 ₺ TALEP 

Gözlem Sayısı 

SATIN ALMA NEDENİ 

ŞU AN Kİ TELEFON 

Toplam 

 

28 

%50,9 

%6,4 

%2,9 

 

 

13 

%23,6 

%4,8 

%1,3 

 

13 

%23,6 

%4,8 

%1,3 

 

55 

%100,0 

%5,6 

%5,6 

TAMİR EDİLEMEYECEK 

DURUMDA OLMASI 

Gözlem Sayısı 

SATIN ALMA NEDENİ 

ŞU AN Kİ TELEFON 

Toplam 

 

 

131 

%40,1 

%29,8 

%13,4 

 

 

 

98 

%30,0 

%36,8 

%10,1 

 

 

98 

%30,0 

%36,4 

%10,1 

 

 

327 

%100,0 

%33,6 

%33,6 

İHTİYAÇ KARŞILAMAMASI 

Gözlem Sayısı 

SATIN ALMA NEDENİ 

ŞU AN Kİ TELEFON 

Toplam 

 

 

174 

%40,5 

%39,6 

%17,9 

 

121 

%28,1 

%45,5 

%12,4 

 

135 

%31,4 

%50,2 

%13,9 

 

430 

%100,0 

%44,1 

%44,1 

YENİ MODEL ÇIKMASI 

Gözlem Sayısı 

SATIN ALMA NEDENİ 

ŞU AN Kİ TELEFON 

Toplam 

 

 

51 

%70,8 

%11,6 

%5,2 

 

14 

%19,4 

%5,3 

%1,4 

 

7 

%9,7 

%2,6 

%0,7 

 

72 

%100,0 

%7,4 

%7,4 

DİĞER 

Gözlem Sayısı 

SATIN ALMA NEDENİ 

ŞU AN Kİ TELEFON 

Toplam 

 

 

3 

%33,3 

%0,7 

%0,3 

 

2 

%22,2 

%0,8 

%0,2 

 

 

4 

%44,4 

%1,5 

%0,4 

 

 

9 

%100,0 

%0,9 

%0,9 

TOPLAM 

Gözlem Sayısı 

SATIN ALMA NEDENİ 

ŞU AN Kİ TELEFON 

Toplam 

 

 

439 

%45,1 

%100,0 

%45,1 

 

266 

%27,3 

%100,0 

%27,3 

 

269 

%27,6 

%100,0 

%27,6 

 

974 

%100,0 

%100,0 

%100,0 

 

Tablo 14. Ki-Kare Bağımsızlık Testi 

 TEST 

İSTATİSTİĞİNİN 

DEĞERİ 

SERBESTLİK 

DERECESİ 

TEST 

İSTATİSTİĞİNİN 

OLASILIK DEĞERİ 

Pearson Chi-Square 52,445a 14 ,000 

Likelihood Ratio 54,065 14 ,000 
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N of Valid Cases 974   

 

Elde ettiğimiz paket program (SPSS) çıktılarına göre, şu an kullanılan telefonun alma sebebi ile şu 

an kullanılan telefon arasındaki ilişkiyi gözden geçirecek olursak, Apple telefon markasının tercih 

edilmesinin genel sebebi; “Bu markanın popüler olması” ve “Bu markanın ürünlerinin sosyal statü 

göstergesi olması” seçenekleridir.  

Bu iki değişken arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlılık derecesini sınayacak olursak, test 

istatistiğinin olasılık değerinin 0,05’ten küçük olduğunu görüyoruz. Bu da değişkenler arasındaki 

ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir 

 Diğer analiz yöntemi olan Lojistik Regresyon Analizi ise, “bağımlı değişken üzerinde etkili 

olabilecek bir veya birden fazla bağımsız değişkenin etkisini modellemeye çalışan bir 

yöntemdir.”182 Bağımlı değişkenin kategorik olması durumunda kullanılan lojistik regresyon 

analizinde, bağımlı değişkenin kategori sayısına göre yapılacak testler farklılık göstermektedir. 

Örneğin bağımlı değişken iki kategorili ise ikili (binary) lojistik regresyon yönteminden, çok 

kategorili sırasız (multinominal) niteliksel değişken tipinde olduğunda ise çok kategorili 

(multinominal) lojistik regresyon yönteminden ve değişken ikiden çok kategorili sıralanabilir 

(ordinal) niteliksel değişken tipinde olduğunda sıralı (ordinal) lojistik regresyon yöntemi 

kullanılmaktadır. Çoklu doğrusal model analizinde regresyon katsayıları yardımıyla bağımlı 

değişkenin gerçek değeri kestirilirken lojistik regresyonda bağımlı değişken kategorilerinden birine 

atanma olasılığı elde edilir. Bu çalışmada elde edilen bulgular incelendiğinde; anket çalışmasına 

katılanların genellikle bir önceki kullandığı cep telefonu ne olursa olsun, şu an Apple marka cep 

telefonu kullandığı saptanmıştır. Katılımcıların, Apple marka cep telefonu tercih etmesini etkileyen 

demografik faktörlerin ortaya konulması amacıyla ikili lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Bu 

analizin bağımlı değişkeni Apple (1) ve diğerleri (2) olmak üzere iki yanıtlıdır.  Lojistik regresyon 

analizi neticesinde ulaşılan sınıflama başarısı %62 olup; Tablo 15’de sunulmuştur. 

Tablo 15. Sınıflandırma Tablosu 

 

 

 

GÖZLENEN 

TAHMİN EDİLEN 

ŞU AN KULLANMAKTA 

OLDUĞUNUZ CEP 

TELEFONU MARKASI 

DOĞRU 

YÜZDE 

ORANLARI 

APPLE DİĞER 

ŞU AN KULLANMAKTA 

OLDUĞUNUZ 

CEP TELEFONU MARKASI 

APPLE 

 

172 267 39,2 

DİĞER 

 

103 432 80,7 

GENEL YÜZDE  62,0 

 

Bağımlı değişkenin ikili ve bağımsız değişkenlerinin demografik özellikler olduğu lojistik 

regresyon modeli ise Tablo 16’da sunulmuştur.  

Tablo 16. Lojistik Regresyon Modeli 

 TEST İSTATİSLİĞİNİN 

OLASILIK DEĞERİ 

EXP(B) 

                                                                 
182 S. ULUTÜRK AKMAN, H. BEKTAŞ “Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkileri” SİYASET, 
EKONOMİ ve YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Nisan 2017, Cilt: 5, Sayı: 2, ss.313 
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Cinsiyetiniz(1=ERKEK) ,041 1,320 

Eğitim Aldığınız 

Yükseköğretim K. 

,000 1,779 

Aylık Gelir ,000  

Aylık Gelir (1) ,000 4,053 

Aylık Gelir (2) ,000 3,117 

Aylık Gelir (3) ,000 2,329 

Aylık Gelir (4) ,806 1,091 

Sabit Parametre ,000 ,280 

 

 

       Ulaşılan bulgulara göre, belirlenen bağımlı değişken olan “Şu an kullanılan telefon” ile 

“Eğitim Aldığınız Eğitim Kurumu”, “Aylık Gelir” arasındaki ilişkiyi belirtmek için Lojistik 

Regresyon Analizi kullanılmıştır. Tablo 16 incelendiğinde, kadınların erkeklere göre ve vakıf 

üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilere göre 

daha çok Apple kullanmaya yatkın oldukları saptanmıştır. Bunun yanı sıra gelir düzeyi arttıkça 

Apple kullananların sayısında bir artma gözlemlenmiştir. Diğer yandan test istatistiklerinin olasılık 

değerlerine bakıldığı zaman yapılan analizin istatistiksel olarak anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. 

4. Sonuç 

     Küresel anlamda gelişmiş ve gelişmekte olan devletlerin sosyo-ekonomik alanda atmış oldukları 

adımlar, dünyayı değiştirecek birçok yeniliği beraberinde getirmiştir. Bu yeniliklerden bir tanesi de 

her an yanımızda taşıdığımız akıllı telefonlardır. Dünya genelinde yapılan araştırmalar 

incelendiğinde teknolojik ürünler arasında en çok kullanılan ve kâr marjı en yüksek iletişim 

araçlarından birinin akıllı telefonlar olduğu görülmektedir. 2016 yılının üçüncü çeyreğine 

baktığımızda akıllı telefon pazarından totalde 9,4 milyar $ kar elde edilmiştir. Bu pazardaki üretici 

firmalar; pazardaki mevcut ve potansiyel müşterilerin markalarıyla tanışmalarını sağlamak ve satın 

alma davranışlarını kendi markaları lehine kullanmalarını sağlayacak politikalar izlemektedirler.  

    Bu noktada ortaya müşteri bağlılığı (customer commitment) kavramı ortaya çıkmaktadır. Müşteri 

bağlılığı; müşterinin tüm rekabetçi etkilere ne ölçüde direndiği ve firmanın ürün ve hizmetlerini 

kullanmakta ne kadar kararlı olduğunu gösteren etki düzeyidir. Dolayısıyla bu çalışma, cep telefonu 

pazarında marka bağlılığını araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda araştırma, cep 

telefonuna en çok aşina olan ve bu hususta en fazla bilgi sahibi olduğu düşünülen üniversite 

öğrencileri araştırma için seçilmiştir. 

    Bu çalışmada örneklem olarak seçilen 974 üniversite öğrencisinin akıllı telefon markalarına 

yönelik marka bağlılığı ölçülmek istenmiştir. Bu süreçte 974 üniversite öğrencisi ile sosyal medya 

üzerinden ve elektronik anket yolu ile çalışılmıştır. Anket sorularından elde edilen veri matrisi SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Birbirleriyle 

ilişkili çok sayıda nitel ve nicel gözlem olduğu tespit edildiği için Ki-Kare Bağımsızlık Testi ve 

Lojistik Regresyon Analizi kullanılmıştır.  

   Ki-Kare Bağımsızlık Testinde çapraz tablolar yardımıyla; öğrenim görülen yükseköğretim 

kurumu ile şu an kullanılan telefon, bir önceki kullanılan telefon ile şu an kullanılan telefon, aylık 

gelir ile şu an kullanılan telefon, şu an kullanılan telefonu alma nedeni ile şu an kullanılan telefon 

adlı değişkenler arasındaki ilişki sınanmıştır ve test istatistik değerlerine bakılarak aralarındaki 

ilişkinin anlamlı olduğu varsayılmıştır. 

   Lojistik Regresyon Analizinde bağımlı değişken olarak şu an kullanılan telefon markası, bağımsız 

değişken olarak ise cinsiyet, aylık gelir ve eğitim görülen kurum değişkenleri seçilmiştir. Yapılan 

analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre Apple marka telefon kullanımının diğer marka telefon 

kullanımına göre daha fazla olduğu görülmüştür. Yapılan analizin istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu sonucuna varılmıştır. 
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    Ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalışmalara bakıldığında, akıllı cep telefonu üretiminde 

önemli derecede pazar payına sahip olan Apple ve Samsung gibi firmaların ürünlerinin tercih 

edilme sebebinin, ürün performansının veya dayanıklılığının üstünlüğünden çok sosyal statü ve 

popülariteyi arttırdığı için tercih edildiği saptanmıştır.  

Bu konu üzerine yapılacak farklı çalışmalarda, marka bağlılığının nelere göre değiştiği ve firmaların 

marka bağlılığını baz alınarak ne gibi faaliyet ve politikalar uyguladıkları analiz edilirken; yapılan 

bu çalışmadan yararlanılabilmesi planlanmıştır. 
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TR33 BÖLGESİNDE UYGULANAN YATIRIM DESTEK VE 

TEŞVİKLERİN SEKTÖREL ANALİZİ 

 
Celaleddin İBİŞ183 

 
ÖZET: Küresel ekonomik sistemde ekonomik birimlerin karşı karşıya kaldığı en önemli durum rekabettir. 

Artan rekabet başta ekonomik yapı olmak üzere tüm ekonomik birimleri yönlendirici konumda bulunan devletleri 

ve hükümetleri yakından ilgilendirmektedir. Böyle bir ekonomik ortamda devletin ekonomiye müdahale 

araçlarından biri olan mali teşvikler başat bir rol oynamaktadır. Başka bir ifadeyle, hem gelişmiş hem de gelişmekte 

olan ülkelerde ekonomik refahı artırmak ve özellikle de bölgeler arası ekonomik ve sosyal dengesizlikleri ortadan 

kaldırmak için mali teşviklerin bir politika aracı olarak uygulandığı görülmektedir. Bu bağlamda ülkemizde de hem 

yabancı yatırımı ülke ekonomisine kanalize etmek hem de bölgesel farklılıkları gidermek için çeşitli teşvik 

uygulamaları bulunmaktadır. TR33 bölgesi de bu minvalde yatırım teşviklerinin gerçekleştirildiği Afyonkarahisar, 

Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan bölgemizdir. Çalışmamızda öncelikle TR33 bölgesinde gerçekleştirilmiş 

ve gerçekleştirilmekte olan yatırım teşviklerinin genel çerçevesi hakkında bilgi verilmiştir. Devamında ise 

çalışmanın nihai amacı olan TR33 bölgesinde gerçekleştirilen bu yatırım teşviklerinin sektörel olarak hangi sektörde 

yoğunlaşıldığı, sektör belirlenirken göz önünde bulundurulan hususlar ve bu teşviklerin sektöre ve bölgeye olan 

etkisi analiz edilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: Mali teşvikler, Rekabet, TR33 Bölgesi 
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1. Giriş 
Mali teşvik en genel tanımıyla sübvansiyon ve devlet yardımı olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'de ise daha çok 

kavram olarak teşvik veya yatırım teşviki kavramları kullanılmaktadır. Küresel ekonomik sistemde ekonomik birimlerin 

karşı karşıya kaldığı en önemli durum rekabettir. Artan rekabet başta ekonomik yapı olmak üzere tüm ekonomik 

birimleri yönlendirici konumda bulunan devletleri ve hükümetleri yakından ilgilendirmektedir. Böyle bir ekonomik 

ortamda devletin ekonomiye müdahale araçlarından biri olan mali teşvikler önemli bir rol oynamaktadır. Başka bir 

ifadeyle, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ekonomik refahı artırmak ve özellikle de bölgeler arası 

ekonomik ve sosyal dengesizlikleri ortadan kaldırmak için mali teşviklerin bir politika aracı olarak uygulandığı 

görülmektedir. Bu amaçla ülkemizde de hem yabancı yatırımı ülke ekonomisine çekebilmek için hem de bölgesel 

farklılıkları gidermek için çeşitli teşvik uygulamaları bulunmaktadır. 

Ülkemizde, bölgeler arası bu ekonomik ve sosyal dengesizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla çeşitli yasal 

düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda ulusal kalkınmanın yerelden güçlendirilmesi, bölgesel potansiyellerin 

yerelde yoğunlaşan çalışmalarla harekete geçirilmesi, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması 

hedefleri, 2004-2006 dönemini içine alan Ön Ulusal Kalkınma Planı’nın önemli bir boyutunu teşkil etmiştir. Bu 

doğrultuda, ülkemiz genelinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına (İBBS / NUTS) göre tanımlanan 26 adet 

“Düzey 2” Bölgesinde Kalkınma Ajansları kurulması öngörülmüş, bu amaçla 5449 Sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. T.C. 

Zafer Kalkınma Ajansı, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerimizi kapsayan ve ‘TR33’ olarak sınıflandırılan 

bölgede hizmet vermek üzere 14.7.2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, ülkemiz genelinde Devlet 

Planlama Teşkilatı’nın koordinasyonu ile kurulması öngörülmüş toplam 26 adet Kalkınma Ajansı arasındaki yerini 

almıştır. Çalışmamızın amacı da adı geçen TR33 bölgesinde gerçekleştirilen yatırım teşviklerinin sektörel olarak 

dağılımını araştırmaktır. 

Çalışmamızın birinci bölümünde mali teşvik kavramı ve teşvik sisteminin Türkiye'de tarihsel gelişimi 

anlatılmıştır. Çalışmamızın devamında ise Türkiye genelinde ve TR33 bölgesinde hem yabancı hem yerli sermaye için 

düzenlenen belge adedi, gerçekleştirilen sabit yatırım tutarı, oluşturulan istihdam sayısı çerçevesinde sektörel olarak 

analiz yapılmıştır. Ayrıca TR33 bölgesinin Türkiye geneli kompozisyondaki yerinin tespiti açısından hem miktar hem de 

konunun daha iyi anlaşılabilmesi için oransal verileri de kapsayan tablolar oluşturulmuş ve yorumlanmıştır. Sonuç 

bölümünde ise ulaşılan bu bulgular değerlendirilmiştir. 

 
 

2. Yatırım Teşviklerinin Kavramsal Çerçevesi 
Arapça kökenli olan teşvik sözcüğü isteklendirmek özendirmek anlamına gelmektedir(TDK). Teşvik(İncentive) 

kavramı, kullanışına göre farklı anlamlara gelmektedir. DTÖ, OECD ve AB gibi uluslar arası kuruluşlar teşvik kavramı 

yerine sübvansiyon(subsidies) veya devlet yardımı(state aid) terimlerini kullanırken buna ek olarak kamu yardımı, mali 

yardım, vergisel teşvik, destek, uygun koşullu kredi gibi farklı terimlerde kullanılmaktadır. Bu terimler kullanış amacına 

göre aynı anlama gelmesi mümkünken farklı anlamlarda da kullanılabilmektedir. AB ise “devlet yardımı” kavramını 

kullanmayı tercih etmiştir bu kavram sübvansiyonu da kapsadığı için en geniş anlamlı terimdir(Yavan,2011). UNCTAD’a 

göre ise teşvik, belirli bir kuruluş ya da kuruluş grubunu belirli bir davranışa yönlendirmek amacıyla, bizzat 
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hükümetlerin eliyle ya da hükümetlerin talimatları doğrultusunda sağlanan ekonomik avantajdır(Tezel,2014). 

Dolayısıyla uluslararası düzeyde genel kabul görmüş tek bir tanım bulmak pek de mümkün değildir. 

Teşvik, ekonominin rekabet gücünün artırılması ve ekonomik faaliyetlerin gelişmesi amacıyla devletin verdiği 

parasal ve parasal olmayan destek, yardım ve özendirmelerin tümüdür. Teşvikler bir maliye politikası aracıdır ve kıt 

kaynaklarla maksimum çıktıya ulaşmak için kaynakların belirli sektörlere ve bölgelere yönlendirilmesinde rol 

oynar(Tüleykan,2015). Teşvikler, genellikle gelişmekte olan ülkelerin yatırım, üretim ve ihracat faaliyetlerine plan ve 

program hedeflerine uygun olarak en verimli zaman, mekan ve tutarlarda gerçekleşmesine yönelik uygulanan 

politikalardır. 

Türkiye’de ise sübvansiyon ve ya devlet yardımı yerine genellikle “teşvik” kavramı kullanılır. Ayrıca geçmişten 

günümüze teşvik için farklı kullanımlar da söz konusudur. Herekmen(1973); Aşıkoğlu(1988)’e göre teşvik tedbirleri, 

Pakdemir(1981)’e göre yatırımları yönlendirme ,Güvemli(1981)’ye göre  özendirme ve yönlendirme önlemleri, 

Türk(1957)’e göre de mali yardım kavramları teşvik kavramı yerine kullanılmıştır. 1996 yılında AB ve Türkiye arasında 

Gümrük Birliği tesis edilmesiyle birlikte “devlet yardımları” kavramı olmuştur. Ancak devlet yardımı, terimi kamu 

tarafından yürütülen çalışmalarda yani resmi dilde kullanılmasına karşın teşvik ve ya yatırım teşviki, halk arasında ve 

akademik literatürde daha fazla kullanılan bir terimdir(Yavan,2011). 

2.1. Türkiye'de Yatırım Teşviklerinin Tarihsel Gelişimi 

Cumhuriyetin ilanından sonraki süreçte, yatırımları ve istihdamı artırmak ve bölgeler arası gelişmişlik düzeyini 

en aza indirmek için teşvik sistemleri uygulanmaya başlanmıştır. 1923 sonrası dönemde uygulanan temel politikalar, 

Türkiye’nin dünya ekonomisine bir tarım ekonomisi olarak entegre olmasına yönelik olmuştur. 1927 yılında çıkarılan 

Teşvik-i Sanayi Kanunuyla ise özel kesime geniş teşvikler tanınmıştır. 1929 bunalımı nedeniyle başvurulan ithal ikameci 

sanayileşme politikaları ile devlet özel sektörü tamamlayıcı bir role bürünmüş ve devlet öncülüğünde bir sanayileşme 

sağlanmıştır. 1930’lu yıllarda hayata geçirilen sanayileşme ile ise bazı temel tüketim maddelerinin ithal edilmesine 

gerek kalmamıştır. 1942 yılına kadar devletçilik politikası temelli yürütülen teşvikler 1942 yılında Teşvik-i Sanayi 

Kanunu’nu yürürlüğünün sona ermesiyle son bulmuştur. 1950 yılına kadar herhangi bir yatırım teşviki 

uygulanmamıştır. 1950’lere kadar devam ettirilen devletçi tutum 1950’den sonra ithal ikameci üretim yapısı halini 

almıştır. 1960 yılına kadar uygulanan tedbir ve teşvik sistemleri genellikle dar alanlara hitap etmiş ve sistematik bir 

yapıya kavuşamamıştır. 1960 yılına gelindiğinde ise Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) kurulmuş ve planlı döneme 

geçilmiştir. 1960’tan 1980’e kadar ithal ikameciliğe dayanan ekonomik yapı, 1980 dönüşümü ile küresel piyasalara 

entegre olma sürecine girmiş ve ihracata önem vermiştir(Akdeve ve Karagöl, 2013). 

1990 yılı sonrasında ortaya çıkan küreselleşme hareketleriyle birlikte teşvikler daha da önem kazanmıştır.  2000

’li yıllarda uygulanan teşvik programları 1999 ve 2001 krizlerinde oldukça etkilenmiştir. Etkilenmeler daha çok 

kaynak yetersizliği ve uygulanacak programlarda meydana gelen gecikmelerdir. Ayrıca bürokrasinin fazlalığı ve yatırım 

mevzuatındaki sürekli değişiklikler de teşvikleri olumsuz yönde etkilemiştir(Selim, Koçtürk ve Eryiğit, 2014). 

Türk teşvik sistemi açısından 1985 yılı önemli bir dönüm noktasıdır. Bu yılda karşılıksız hibe şeklinde bir teşvik 

aracı olan “Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu” (KKDF) uygulaması başlatılmış ve bu sayede teşvikli yatırımlarda büyük 

bir artış sağlanmıştır. Ülkemizdeki teşviklerin gelişim açısından ikinci önemli adım, 1996 yılında Dünya Ticaret 
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Örgütü’ne (DTÖ) üye olunması ve Gümrük Birliği’ne girilmesi ile başlayan süreçtir. Bu dönemle birlikte Türk teşvik 

sistemde değişiklikler yaşanmış ve yatırım teşviklerinde sektörler yerine bölgesel gelişmişlik düzeyleri baz alınmıştır. 

2009 yılında ise yine teşvik sistemi için önemli bir gelişme meydana gelmiştir. Bu gelişme 16 Temmuz 2009 tarih ve 

27290 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2009/15199 sayılı teşvik sistemidir. Bu sistemle birlikte 

bölgeler arası kalkınma farkını en aza indirmek ve bölgesel gelişmeyi sağlamayı amaçlayan  “kalkınmada öncelikli 

yöreler” politikası yerine Türkiye’yi sosyal ekonomik gelişmişlik açısından 4 bölge olarak kademelendiren ve böylece 

81 ilin tamamı teşvik kapsamına alan bir yapıya geçilmiştir. Bu teşvik sistemi geniş kapsamlı olmasına rağmen beklenen 

etkiyi yapmamıştır. Bu nedenle 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 Sayılı resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararı” ile mevcut teşvik sistemi yeni baştan düzenlenerek, bölge sayısı 

6’ya çıkarılmıştır(Karabıçak,2013). 

 Kararın amacı; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma 

değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak 

ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, 

uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre 

korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir(Resmi Gazete, 2012). 

2012/3305 sayılı kararın hedefleri şunlardır: 

 Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi,  

  Üretim ve istihdamın artırılması,  

  Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve Ar-Ge içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli 

yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi,  

 Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,  

 Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile Ar-Ge faaliyetlerinin 

desteklenmesi(Ekonomi Bakanlığı,2015). 

26.11.2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan 9495 sayılı “ Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine 

ilişkin” karar yürürlüğe girmiştir. Son düzenlemenin içeriği daha çok Ar-Ge ve teknolojik gelişmeyi sağlamaya yöneliktir. 

Ancak teşviklerle ilgili son düzenleme olması sebebiyle amacı ve kapsamı açıklanmıştır. 

Bu kararın amacı ve kapsamı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda 

ülkemizin mevcut durumda ve ya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini 

sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek 

katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir(Resmi 

Gazete,2016). 

Türkiye'nin mali teşvik sisteminin tarihsel gelişimi ve yasal düzenlemelerinin değişim sürecine bakıldığında hem 

teşvik sisteminin yapısı hem de teşvik kavramına atfedilen tanım globalleşen dünyadan ve küresel ekonomik 

sistemden bağımsız değildir. Devletlerin ve ekonomi politikalarının belirlenmesinde karar verici konumda olan 
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hükümetlerin bir maliye politikası aracı olan teşvik sisteminin belirlenmesinde de küresel ekonomik sistemden 

bağımsız olmaları güçtür. Çünkü mali teşviklerin ve teşvik sistemlerinin temel amacı hem ülke içi bölgesel farklılıkların 

giderilmesinin sağlanması hem de ülke ekonomisinin küresel ekonomik sistemde rekabet edebilirliğinin artırılmasıdır. 

Görüldüğü üzere teşvik sisteminin dönüşüm süreci ve teşvik kavramı bu minvalde gelişmiş ve değişmiştir. Bir 

sonraki bölümde bütün bunlar göz önünde bulundurularak genelde Türkiye de uygulanan mali teşviklerin sektörel 

yapısı değerlendirildikten sonra özelde TR33 bölgesinde uygulanan mali teşviklerin sektörel yapısı ele alınacaktır. 

Devamında ise TR33 bölgesinde uygulanan mali teşviklerin sektörel olarak Türkiye'deki payı karşılaştırılacaktır. 

3. Türkiye'de Uygulanan Yatırım Teşviklerinin Sektörel Yapısı 

2001-2017 yılları arasında sektörler itibariyle Türkiye’de düzenlenen yatırım teşvik belge adedine baktığımızda 

yabancı sermaye ve yerli sermaye arasında bir uçurum olduğu görülmektedir. Yabancı sermaye için düzenlenen teşvik 

belgesi 3.181 adet ve yerli sermaye için düzenlenen teşvik belge adedi ise 51.745'dir.Yani yerli sermaye için 

düzenlenen teşvik belgesi adedi 48.564 daha fazladır. Buradan da anlaşılacağı gibi yerli sermaye için daha fazla teşvik 

belgesi düzenlenmiştir. Yabancı sermaye için yatırım teşvik belgesi başına düşen toplam sabit yatırım tutarı 

48,076(Milyon TL) iken yerli sermaye için teşvik belgesi başına düşen toplam sabit yatırım tutarı 10,457(Milyon TL)’dir. 

Yerli sermaye için düzenlenen teşvik belge adedi yabancı sermaye için düzenlenen teşvik belge adedinden daha fazla 

olmasına rağmen belge başına düşen toplam sabit yatırım tutarının ise daha düşük olduğu görülmektedir. 

Tablo 6.2001-2017 Dönemi İtibariyle Türkiye'de Yabancı ve Yerli Sermaye Yatırım Teşvik İstatistikleri 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

Bu dönemde yabancı ve yerli sermaye için en çok imalat(29.937 adet) sektöründe yatırım teşvik belgesi 

düzenlenmiştir. Türkiye genelinde en az yatırım teşvik belgesi düzenlenen sektör ise 1.580 adetle tarım sektörüdür. 

Tarım sektöründen adet olarak hemen önce gelen sektör madencilik(2.227 adet) ve madencilik sektörünün öncesinde 

ise enerji(4.668 adet) sektörleri gelmektedir. Hizmet sektörü ise yatırım teşvik belgesi adedi olarak 16.464 adet ile 

Sermaye Türü Sektörü Toplam Belge 
Adedi 

Toplam Sabit Yatırım 
(Milyon TL) 

Toplam 
İstihdam 

Yabancı Sermaye   3.181 152.932 287.308 

  ENERJİ 161 46.393 3.643 

  HİZMETLER 551 50.746 69.139 

  İMALAT 2.313 52.469 207.670 

  MADENCİLİK 92 3.015 3.906 

  TARIM 64 310 2.950 

  
    

Yerli Sermaye   51.745 541.142 1.818.279 

  ENERJİ 4.507 119.669 34.629 

  HİZMETLER 15.913 191.331 720.854 

  İMALAT 27.624 200.387 942.466 

  MADENCİLİK 2.185 22.760 73.456 

  TARIM 1.516 6.995 46.874 

  
    

Genel Toplam   54.926 694.074 2.105.587 
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imalat sektöründen hemen sonra gelmektedir. Toplam istihdamın ise sektörel olarak sırasıyla imalat, hizmetler, 

madencilik, tarım ve enerji sektörlerinde ağırlıklı olarak yoğunlaştığı görülmektedir. 

Yabancı sermaye için belge adedi başına düşen toplam sabit yatırım tutarı en fazla 288,15(Milyon TL) ile enerji 

sektöründe olduğu görülmektedir. Hizmet sektörü ise belge başına düşen toplam sabit yatırım tutarında 92,09(Milyon 

TL) ile ikinci sırada yer alırken madencilik sektörü ise 32,77(Milyon TL) ile üçüncü sırada yer alır. Yabancı sermaye için 

sektörel bazda en fazla toplam sabit yatırım tutarına sahip olan imalat sektörünün ise belge başına düşen toplam sabit 

yatırım tutarı 22,684(Milyon TL) olduğu görülmektedir. Belge başına en düşük toplam sabit yatırım tutarına sahip olan 

sektör ise 4,854(Milyon TL) ile tarım sektörüdür. 

Yerli sermayede ise yatırım teşvik belgesi başına düşen toplam sabit yatırım tutarının yine 26,551(Milyon TL) 

ile en fazla enerji sektöründe olduğu görülmektedir. Enerji sektörünü 12,02(Milyon TL) ile hizmetler sektörü takip 

etmektedir. Madencilik sektörü ise 10,41(Milyon TL) ile belge başına düşen toplam sabit yatırım tutarı ile üçüncü sırada 

yer alır. Yerli sermaye için de en fazla toplam sabit yatırım tutarına sahip olan imalat sektörünün belge başına düşen 

sabit yatırım tutarı 7,25(Milyon TL)'dir. En düşük tutarın yerli sermaye için de tarım sektöründe olduğu görülmektedir. 

Tarım sektörünün teşvik belgesi başına düşen toplam sabit yatırım tutarı 4,614(Milyon TL)’dir. 

Türkiye geneline bakıldığında imalat, enerji ve hizmetler sektörüne tarım ve madencilik sektörüne nazaran daha 

çok teşvik verildiği hem yatırım teşvik belge adedinden hem de toplam sabit yatırım tutarından anlaşılmaktadır. 2001-

2017 döneminde sanayi ve hizmetler sektörüne yoğun bir teşvik yaşanmıştır. Bunun nedeni Türkiye’yi tarım ülkesi 

görünümünden çıkarıp bir sanayi ülkesi görünümüne sokmaktır diyebiliriz. Enerji sektörüne yapılan yatırımların 

fazlalığını ise 2016 yılında çıkarılan 9495 sayılı “ Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine ilişkin” kararın 

içeriğinin daha çok Ar-Ge ve teknolojik gelişmeye yönelik olması ve enerji sektöründeki teknolojik gelişmeye destek 

verilmesinden kaynaklanmaktadır. 

2001-2017 döneminde Türkiye'de hem yerli sermaye hem de yabancı sermaye için düzenlenmiş olan yatırım 

teşvik belge adedi, yapılan yatırım tutarı, oluşturulan istihdam sayısı, konunun daha iyi anlaşılması açısından aşağıdaki 

tabloda oranlar itibariyle verilmiştir. 
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Tablo 7.2001-2017 Dönemi Türkiye'de Yatırım Teşviklerinin Ana Sektörler İtibariyle Dağılımı 

 
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

Türkiye'nin yatırım teşviklerinde belge sayısına göre en fazla payı %54.55ile imalat sanayinin aldığı, onu %30 ile 

hizmetler sektörünün ve %8.5 ile enerji sektörünün takip ettiği görülmektedir. Madencilik ve tarım sektörünün payları 

ise sırasıyla %4.05 ve %2.87 olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplam sabit yatırım tutarı açısından ise yine %36.43 ile 

imalat sektörü ilk sırada yer alırken bunu %34.87 ile hizmetler, %23.92 ile enerji, %3.71 ile madencilik ve son olarak 

da %1.05 ile tarım sektörü izlemektedir. İstihdam açısından ise imalat sanayinin yatırım teşvik belgelerindeki 

öngörülen istihdamın %52.48’ini oluşturduğu görülmektedir. İstihdamın geri kalanı ise %37.51 ile hizmetler, %3.67 ile 

madencilik, %2.36 ile tarım ve %1.81 ile enerjiden oluşmaktadır. 

Türkiye'de gerek düzenlenen belge adedi, gerek toplam sabit yatırım tutarı, gerekse oluşturulan istihdam sayısı 

açısından oransal olarak imalat, hizmetler, madencilik ve tarım sektörü dengeli bir dağılım göstermektedir. Ancak 

enerji sektörü düzenlenen belge adedi açısından %8.5'luk bir orana sahip olmasına karşın toplam sabit yatırım tutarı 

açısından %23.92'lik bir oran göstermekte ve neredeyse imalat ve hizmetler sektörü oranına ulaşacak bir oran 

göstermektedir. Buna karşın enerji sektöründe istihdam oranın %1.81'lik bir oranla bu durumun aksi bir durum 

sergilemektedir. 

4. TR33 Bölgesinde Uygulanan Yatırım Teşviklerinin Sektörel Yapısı 
2001-2017 yılları arasında sektörler itibariyle TR33 Bölgesinde düzenlenen yatırım teşvik belge adedine 

baktığımızda yabancı sermaye ve yerli sermaye arasında büyük bir farklılık olduğu görülmektedir. Yabancı sermaye 

için düzenlenen teşvik belgesi 188 adet ve yerli sermaye için düzenlenen teşvik belgesi adedi ise 2.598'dir.  Yani yerli 

sermaye için düzenlenen teşvik belge adedi 2.410 daha fazladır. Buradan da anlaşılacağı gibi yerli sermaye için daha 

fazla teşvik belgesi düzenlenmiştir. Yabancı sermaye için yatırım teşvik belgesi başına düşen toplam sabit yatırım tutarı 

21,64(Milyon TL)  iken yerli sermaye için teşvik belgesi başına düşen toplam sabit yatırım tutarı 8,6(Milyon TL)’dir. 

Türkiye geneli ile bir kıyaslama yapıldığında bu tutarların Türkiye geneli yabancı ve yerli sermaye için düzenlenen teşvik 

belgesi başına düşen toplam sabit yatırım tutarlarının altında olduğu gözlemlenmektedir. Yerli sermaye için 

düzenlenen teşvik belgeleri adedinin yabancı sermaye için düzenlenen teşvik belgeleri adedinden daha fazla olması 

ve belge başına düşen sabit yatırım tutarının ise düşük olması sonucu ise Türkiye geneli kompozisyonla paralellik 

göstermektedir. 

Sektörü Toplam Belge Adedi (%) Toplam Sabit Yatırım (Milyon 
TL)(%) 

Toplam İstihdam(%) 

ENERJİ 8.50 23.92 1.81 

HİZMETLER 30.00 34.87 37.51 

İMALAT 54.55 36.43 52.48 

MADENCİLİK 4.05 3.71 3.67 

TARIM 2.87 1.05 2.36 

Genel Toplam 100.0 100.0 100.0 
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Tablo 8.2001-2017 Dönemi İtibariyle TR33 Bölgesi Yabancı ve Yerli Sermaye Yatırım Teşvik İstatistikleri 

 
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

Bu dönemde yabancı ve yerli sermaye için en çok imalat(1.414 adet) sektöründe yatırım teşvik belgesi 

düzenlenmiştir. TR33 bölgesinde en az yatırım teşvik belgesi düzenlenen sektör ise 103 adetle tarım sektörüdür. Tarım 

sektöründen adet olarak hemen önce gelen sektör madencilik(234 adet) ve madencilik sektörünün öncesinde ise 

enerji(421 adet) sektörleri gelmektedir. Hizmet sektörü ise yatırım teşvik belgesi adedi olarak 614 adet ile imalat 

sektöründen hemen sonra gelmektedir. Düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin adedinin de sektörel dağılımı Türkiye 

geneli tablo ile paralellik göstermektedir. Toplam istihdamın da sektörel olarak sırasıyla imalat, hizmetler, madencilik, 

tarım ve enerji sektörlerinde ağırlıklı olarak yoğunlaştığı görülmektedir.  

Yabancı sermaye için belge adedi başına düşen toplam sabit yatırım tutarı 61(Milyon TL) ile en fazla enerji 

sektöründe olduğu görülmektedir. Yabancı sermaye için sektörel bazda en fazla toplam sabit yatırım tutarına sahip 

olan imalat sektörünün ise belge başına düşen toplam sabit yatırım tutarı 22,1(Milyon TL)'dir ve ikinci sırada yer alır. 

Madencilik sektörü ise 18(Milyon TL) ile üçüncü sırada yer alır. Tarım sektörü ise belge başına düşen sabit yatırım 

tutarında 9,8(Milyon TL)  ile dördüncü sırada yer alırken. Belge başına en düşük toplam sabit yatırım tutarına sahip 

olan sektör ise 4,7(Milyon TL)  ile hizmet sektörüdür. Türkiye geneli ile karşılaştıracak olursak enerji sektörü ve 

madencilik sektörü yine sırasıyla birinci ve üçüncü sırada yer alırken diğer sektörlerin sıralama bazında farklılık 

gösterdiği gözlemlenmektedir. 

Yerli sermayede ise yatırım teşvik belgesi başına düşen toplam sabit yatırım tutarının yine 18,05(Milyon TL) ile 

en fazla enerji sektöründe olduğu görülmektedir. Enerji sektörünü 9,7(Milyon TL) ile madencilik sektörü takip 

etmektedir. Tarım sektörü ise teşvik belgesi başına düşen toplam sabit yatırım tutarı (7,02(Milyon TL)) ile üçüncü 

sırada yer alır. Yerli sermaye içinde en fazla toplam sabit yatırım tutarına sahip olan imalat sektörünün belge başına 

düşen sabit yatırım tutarı 6,9(Milyon TL)'dir ve dördüncü sırada yer alır. Belge başına düşen toplam sabit yatırım tutarı 

açısından en düşük tutarın yerli sermaye için de 5,7(Milyon TL) ile hizmetler sektöründe olduğu görülmektedir. Türkiye 

geneli ile karşılaştıracak olursak yerli sermaye için enerji sektörü ve imalat sektörü yine sırasıyla birinci ve dördüncü 

sırada yer alırken diğer sektörlerin sıralama bazında farklılık gösterdiği gözlemlenmektedir. 

Sermaye Türü Sektörü Toplam Belge 
Adedi 

Toplam Sabit Yatırım 
(Milyon TL) 

Toplam 
İstihdam 

Yabancı Sermaye   188 4.069 11.014 

  ENERJİ 6 366 54 

  HİZMETLER 11 52 265 

  İMALAT 151 3.348 9.166 

  MADENCİLİK 13 234 1.020 

  TARIM 7 69 509 

  
    

Yerli Sermaye   2.598 22.584 83.742 

  ENERJİ 415 7.491 2.628 

  HİZMETLER 603 3.440 15.894 

  İMALAT 1.263 8.816 51.013 

  MADENCİLİK 221 2.163 9.769 

  TARIM 96 674 4.438 

  
    

Genel Toplam   2.786 26.653 94.756 
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2001-2017 döneminde TR33 bölgesinde hem yerli sermaye hem de yabancı sermaye için düzenlenmiş olan 

yatırım teşvik belge adedi, yapılan yatırım tutarı, oluşturulan istihdam sayısı, konunun daha iyi anlaşılması açısından 

aşağıdaki tabloda oranlar itibariyle verilmiştir. 

Tablo 9.2001-2017 Dönemi TR33 Bölgesi Yatırım Teşviklerinin Ana Sektörler İtibariyle Dağılımı 

 
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

TR33 bölgesinin yatırım teşviklerinden belge sayısına göre en fazla payı %50.75 ile imalat sanayinin aldığı, onu 

%22.03 ile hizmetler sektörünün ve %15.11 ile enerji sektörünün izlediği görülmektedir. Madencilik ve tarım 

sektörünün payları ise sırasıyla %8.39 ve %3.69 olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplam sabit yatırım tutarı açısından ise 

%45.63 ile yine imalat sanayi ilk sırada yer alırken bunu %29.47 ile enerji, %13.10 ile hizmetler, %8.99 ile madencilik 

ve son olarak da %2.78 ile tarım sektörü izlemektedir. İstihdam açısından ise imalat sanayinin yatırım teşvik 

belgelerindeki öngörülen istihdamın %63.50'sini temsil ettiği görülmektedir. İstihdamın geri kalanı ise %17.04 ile 

hizmetler, %11.38 ile madencilik, %5.22 ile tarım ve %2.83 ile enerjiden oluşmaktadır.  

TR33 bölgesinde gerek düzenlenen belge adedi, gerek toplam sabit yatırım tutarı, gerekse oluşturulan istihdam 

sayısı açısından oransal olarak imalat, hizmetler, madencilik ve tarım sektörü dengeli bir dağılım göstermektedir. 

Ancak enerji sektörü düzenlenen belge adedi açısından %15.11'lik bir orana sahip olmasına karşın toplam sabit yatırım 

tutarı açısından %29.47'lik bir oran göstermektedir. Buna karşın enerji sektöründe istihdam oranın %2.83'lük bir oranla 

bu durumun aksi bir durum sergilemektedir. Ayrıca hizmetler sektörü de düzenlenen toplam belge oranında 

%22.03'lük bir oran fazlalığı göstermesine karşın toplam sabit yatırım oranının %13.10'da kalmış olması da dikkat 

çeken diğer bir husustur. 

4. Türkiye Ve TR33 Bölgesi Yatırım Teşviklerinin Karşılaştırılması 

2001-2017 yılları arasında sektörler itibariyle düzenlenen yatırım teşvik belge adedine baktığımızda TR33 

bölgesi Türkiye genelinde düzenlenen belge adedi ile aynı doğrultuda seyretmektedir. Bu dönemde en çok yatırım 

teşvik belgesi (1.414 adet) imalat sektöründe alınmıştır. Bu sektörü 614 teşvik belgesi ile hizmetler sektörü, 421 teşvik 

belgesi ile enerji sektörü, 234 teşvik belgesi ile madencilik sektörü ve 103 teşvik belgesi ile de tarım sektörü takip 

etmektedir. Türkiye geneline baktığımızda da toplamda en çok imalat sektörü sonrasında ise hizmetler sektörü, enerji 

sektörü, madencilik sektörü ve tarım sektörü yatırım teşvik belgesi almıştır. 

Sektörü Toplam Belge Adedi (%) Toplam Sabit Yatırım (Milyon 
TL)(%) 

Toplam İstihdam(%) 

ENERJİ 15.11 29.47 2.83 

HİZMETLER 22.03 13.10 17.04 

İMALAT 50.75 45.63 63.50 

MADENCİLİK 8.39 8.99 11.38 

TARIM 3.69 2.78 5.22 

Genel Toplam 100.0 100.0 100.0 
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Tablo 10.2001-2017 Dönemi İtibariyle TR33 Bölgesi ve Türkiye Yatırım Teşvik İstatistikleri 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

TR33 bölgesinde sektörler itibariyle yapılan yatırım tutarlarına baktığımızda ise ilk sırayı yine imalat sektörü 

almaktadır. Sonrasında ise sırayla enerji, hizmetler, madencilik ve tarım sektörü en çok yatırım yapılan sektörler olarak 

karşımız çıkmaktadır. Türkiye geneline baktığımızda ise TR33 bölgesinden hizmetler ve enerji sektörleri itibariyle farklı 

bir yapı karşımıza çıkmaktadır. Buna göre Türkiye’de en çok yatırım yapılan sektörün başında imalat sektörü 

gelmektedir. Sonrasında ise bu sektörleri hizmetler, enerji, madencilik ve tarım takip etmektedir.  

Alınan belge adedi ile yapılan yatırım tutarlarının ortaya çıkardığı istihdam sayılarını sektörler itibariyle 

incelediğimizde TR33 bölgesinde en çok imalat sektöründe istihdam oluşturulmuştur. Bu sektörü hizmetler, 

madencilik, tarım ve enerji takip etmektedir. Bu sıralama alınan belge adedi ile yaklaşık olarak paralel bir durum 

sergilemektedir. Alınan belge sayısına bağlı olarak yaratılan istihdam sayısı da artmaktadır. Ancak enerji sektör için 

toplam sabit yatırım tutarı ve düzenlenen belge adedi sonucu oluşturulan istihdam tutarı için aynı durum söz konusu 

değildir.  Türkiye geneline baktığımızda da aynı sonuçla karşılaşmaktayız. Buna göre yaratılan istihdamın sektörel 

dağılımı TR33 bölgesi ile aynı olmaktadır. Enerji sektöründe ise yine belge adedi ve toplam sabit yatırım tutarına oranla 

oluşturulan istihdam sayısının azlığı Türkiye geneli için yine dikkat çekmektedir. 

Genel toplam olarak tabloyu değerlendirdiğimizde ise şöyle bir sonuç karşımıza çıkmaktadır: 2001-2017 yılları 

arasında TR33 bölgesi için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin adedi 2.786 iken yatırım tutarı 26.653(Milyon TL)dir. 

Bu yatırımların bölgede oluşturduğu istihdam sayısı ise 94.756 kişiye ulaşmıştır. Türkiye geneli için ise düzenlenen 

teşvik belgelerinin adedi 54.876 iken yatırım tutarı 694.074(Milyon TL)dir. Bu yatırımların oluşturduğu istihdam sayısı 

ise 2.105.587 kişiye ulaşmıştır. 

Tablo 11.TR33 Bölgesine Yapılan Teşviklerin Sektörel Olarak Türkiye Toplamındaki Payı(TR33/Türkiye Pay(%)) 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 

TR33 Bölgesi 

Sektörü Toplam Belge 

Adedi  

Toplam Sabit Yatırım (Milyon 
TL) 

Toplam 
İstihdam 

ENERJİ 421 7.854 2.682 

HİZMETLER 614 3.492 16.159 

İMALAT 1.414 12.164 60.179 

MADENCİLİK 234 2.397 10.789 

TARIM 103 743 4.947 

Genel Toplam 2.786 26.653 94.756 

Türkiye 

ENERJİ 4.668 166.062 38.272 

HİZMETLER 16.464 242.077 789.993 

İMALAT 29.937 252.856 1.150.136 

MADENCİLİK 2.227 25.775 77.362 

TARIM 1.580 7.305 49.824 

Genel Toplam 54.876 694.074 2.105.587 
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TR33 Bölgesinin Türkiye genelinde yatırım teşviklerinden belge sayısına göre en fazla payı %10.50 ile madencilik 

sektörünün aldığı, onu %9.01 ile enerji sektörünün ve %6.51 ile tarım sektörünün izlediği görülmektedir. İmalat ve 

hizmetler sektörünün payları ise sırasıyla %4.72 ve %3.72 olarak karşımıza çıkmaktadır. Sabit yatırım tutarı açısından 

ise %10.17 ile tarım sektörü ilk sırada yer alırken bunu %9.29 ile madencilik, %4.81 ile imalat, %4.72 ile enerji ve son 

olarak da %1.44 ile hizmetler sektörü izlemektedir. İstihdam açısından ise madencilik sektörünün yatırım teşvik 

belgelerinde öngörülen istihdamın %13.94’ünü temsil ettiği görülmektedir. İstihdamın geri kalanı ise %9.92 ile tarım 

%7 ile enerji, %5.23 ile imalat ve %2.04 ile hizmetlerden oluşmaktadır. 

 

 

 

 

TR33 bölgesinin aldığı teşvik belge adedi Türkiye’de verilen teşvik belgelerinin sadece %5.07 sini 

oluşturmaktadır. Yapılan yatırım tutarının Türkiye geneline oranı ise sadece %3.84’dür. Bununla birlikte bölgede 

oluşturulan istihdam sayısı yatırımlar sonucu Türkiye genelinde oluşturulan istihdamın %4.50’sini oluşturmaktadır. 

TR33 bölgesi hem verilen teşvik adedi açısından hem de yapılan yatırım tutarı açısından Türkiye geneli içinde çok az 

bir paya sahiptir.  

Sektörü Toplam Belge Adedi (%) Toplam Sabit Yatırım (Milyon 
TL)(%) 

Toplam İstihdam(%) 

ENERJİ 9.01 4.72 7.00 

HİZMETLER 3.72 1.44 2.04 

İMALAT 4.72 4.81 5.23 

MADENCİLİK 10.50 9.29 13.94 

TARIM 6.51 10.17 9.92 

Toplam 5.07 3.84 4.50 
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5. Sonuç 

Bu çalışma, Türkiye genelinde ve TR33 bölgesi özelinde 2001-2017 dönemleri itibariyle yerli ve yabancı sermaye 

ayrımı gözetilerek gerçekleştirilmiş olan yatırım teşviklerini sektörel olarak analiz etmektedir. TR33 bölgesi coğrafi 

olarak Türkiye’nin %5.36’sını kapsayan, tarım arazilerinin %6.72’sini oluşturan, ülke nüfusunun %3.82’sinin yaşadığı 

ve toplam gayri safi katma değerinin de %3.6’sını üreten Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan 

bölgemizdir.  

Türkiye genelinde düzenlenen teşvik belgelerinin %5.07’si, gerçekleştirilen toplam sabit yatırım tutarının 

%3.84’ü ve oluşturulan toplam istihdamın %4.50’si TR33 bölgesi özelinde gerçekleşmiştir. TR33 bölgesi teşvik belgesi 

adedi, sabit yatırım tutarı ve istihdam sayısı olarak Türkiye geneli içinde düşük bir paya sahiptir. Sektörel olarak 

bakıldığında ise düzenlenen belge sayısına göre Türkiye genelinde en fazla payı %10.50 ile madencilik sektörünün aldığı 

ve bu sektörü sırasıyla enerji(%9.01), tarım(%6.51), imalat(%4.72) ve son olarak %3.72 ile hizmetler sektörünün takip 

ettiği gözlemlenmektedir. Sabit yatırım tutarı açısından ise ilk sırayı %10.17 ile tarım sektörü ve devamında ise sırasıyla 

madencilik(%9.29), imalat(%4.81), enerji(%4.72) ve son olarak %1.44 ile hizmetler sektörü yer aldığı görülmektedir. 

Oluşturulan istihdam sayısı ise madencilik sektörünün öngörülen istihdamın %13.94’ünü temsil etmektedir. Geri 

kalanını ise sırasıyla tarım(%9.92), enerji(%7), imalat(%5.23) ve son olarak da %2.04 ile hizmetler sektörü 

oluşturmaktadır. 

Bölgedeki sektörel yapı tarım ağırlıklı iken çeşitlenerek sanayi ve hizmet ağırlıklı bir yapıya doğru değişim 

göstermiştir. 2011 yılında toplam gayri safi katma değerden TR33 bölgesi %3,6’lık pay almıştır. 2011 yılı için bölge’nin 

gayri safi katma değeri içinde tarımın payı %19, sanayinin payı ise %35.9’dir hizmetler sektörünün payı ise %45,2'dir.  

Bölgenin sanayi ve tarım sektörlerindeki payı Türkiye ortalamasının üstündeyken, hizmetler sektörünün payı 

Türkiye ortalamasının altındadır. Bu oranlardaki farklılıklar, Bölge’nin ekonomik yapısını dönüştürme noktasında kat 

edilmesi gereken bir mesafe olduğuna işaret edebilir.2004-2008 dönemindeki ekonomik büyümenin kaynakları, 

Bölge’de yapısal dönüşüm sürecinin yaşanmakta olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bölgede sanayi sektörünün büyümeye 

katkısının tarım sektörünün üç katı kadar, hizmetler sektörünün büyümeye katkısının da tarım sektörünün yaklaşık beş 

katı kadar olduğu görülmektedir(T.C. Zafer Kalkınma Ajansı TR33 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı). 

 Bölgenin ekonomik yapısının tarımdan sanayi ve hizmetler sektörüne evrildiği gözlemlenmektedir. Bölge 

ekonomisinin ve GSYH ya katkısının en çok sanayi ve hizmetler sektöründen oluştuğu görülmektedir. Bu nedenle 

bölgede uygulanan yatırım teşviklerinin bu iki sektör ağırlıklı olması hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine 

olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu bağlamda gerçekleştirilen teşvikler ve ortaya çıkardığı yatırım ortamı sonucu bölge 

istihdamı artacaktır(Dayar ve Sandalcı, 2016). Böylelikle hem ülke ekonomisinin küresel ekonomik sistemde rekabet 

edebilirliğinin artırılması için GSYH ya katkı sağlanmış olacak hem de bölgeler arası sosyal ve ekonomik dengesizlikler 

azaltılmışmış olacaktır. Sonuç olarak da mali teşviklerin bu nihai temel iki amacı gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Son olarak çalışmada elde edilen en önemli sonuçlardan bir diğeri de yatırım teşvikleri incelenirken yalnızca 

düzenlenen belge adedi üzerinden değerlendirme yapmanın yatırım teşviklerini anlamlandırmada yetersiz 

kalabileceğidir. Çünkü TR33 bölgesinde yabancı sermaye için toplam düzenlenen belge adedi 188 yerli sermaye için 

düzenlenen belge adedi 2.598 adet olmasına rağmen yabancı sermaye için teşvik belgesi başına düşen sabit yatırım 
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tutarı 21,64 (Milyon TL) iken yerli sermaye için  8,6(Milyon TL)'dir. Türkiye geneli içinde yabancı sermaye için 

düzenlenen teşvik belgesi 3.181 adet ve yerli sermaye için düzenlenen teşvik belge adedi ise 51.745'dir. Yabancı 

sermaye için yatırım teşvik belgesi başına düşen toplam sabit yatırım tutarı 48,076(Milyon TL) iken yerli sermaye için 

teşvik belgesi başına düşen toplam sabit yatırım tutarı 10,457(Milyon TL)’dir. Bu kompozisyon, yatırım teşviklerini 

anlamlandırmada yalnızca belge adedi üzerinden değerlendirme yapmanın sağlıklı sonuçlara götürmeyeceğini kanıtlar 

niteliktedir. 
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COMPARING FINANCIAL PERFORMANCES OF CONVENTIONAL AND 

PARTICIPATION BANKS: CASE OF TURKEY (2005 – 2015) 
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ABSTRACT: Following the evolution of the balance sheets, income statements, assets, 

profitability, deposits, loans, equity, capital adequacy, liquidity, and some other ratios; financial 

performances of both participation and conventional banks are compared in our study. 

In this study the usage of financial technique analysis methods such as ratios analysis as well as 

trend analysis through tables and graphs thanks to the interactive monthly bulletin data (2005 – 

2015) collected from BDDK 185 and TKBB186 . At the end of the study, it is seen that, Conventional 

Banks perform better than Participation Banks, but it is essentially noticed that Participation Banks 

are the fastest growing industry with more stability and constancy than Conventional Banks. 

Keywords: PARTICIPATION BANKS, CONVENTIONAL BANKS, FINANCIAL 

PERFORMANCES. 

1- Introduction  

Born from the awakening of political Islam with the intellectual and political campaign of economic 

Islamization in Muslim countries in the 20th century, Islamic Banking and finance is experiencing 

real development with financial globalization in view of its contribution to the world economy. 

Over the past few decades Islamic finance has received increasing attention, not only within Muslim 

economies, but all around the world, as illustrated by the involvement of numerous non-Muslim 

public and private institutions. In 3Q 2015, total global Islamic assets under management (AuM) 

stood at USD 60.2 billion. The sector is conservatively projected to grow by 5.05% per annum for 

the next five years to reach USD77 billion in value by 2019. This is substantiated by a number of 

facts, such as the average growth rate of Islamic funds at 9.55% per annum over the past five years. 

And the most important factor enabling the industry to reach today’s figures was the economic crisis 

in 2008 while conventional banks suffered a loss of profitability, Islamic banks maintained their 

growth and profitability and during that period, contrary to Islamic banks, the conventional banks 

have benefited from the financial assistance of the Government to avoid bankruptcy. The fastest 

growing Islamic financial institution is the banking sector (Total Assets: banking sector 79%, sukuk 

4.3%, interest-free investment funds 2.9%, interest-free stocks 2.9%, interest-free insurance 

“tekaful” 0.7%) which has a growth at a compound annual growth rate CAGR of 17% in the last 5 

years to reach USD$ 778 billion(IDB reports).  

Turkey since 1983 is among the countries which have included Islamic banking to their banking 

sector under the name of Special Financial Institutions/Houses SFIs (özel Finans Kurumlar.) which 

became Participation Banks PBs (Katılım Bankalar) by 2005; prior to 2005 SFIs couldn’t show any 

development in term of asset size and product variety due to the lack of necessary legislations. The 

legislation of 2005 paved the way for a real growth of the sector and start competing with its 

counterpart (Conventional Banks: CBs). In 2013 PBs represent 5.13% of the whole banking sector, 

their share in total deposits 6.15 % and their share in total credits to 6.03 % , 4% share of countries 

                                                                 
184 Imanou AKALA: International Masters student in Business department: Accounting and Finance, in Sakarya 
University: imanovic7@gmail.com 
185 BDDK :Bankacilik Duzenleme ve Denetleme Kurumu: ( BRSA: Banking Regulation and Supervision Agency) 
186 TKBB: Turkiye katilim Bankalari Birligi ( Participation Banks Association of Turkey) 
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in Islamic banking asset187, and actually with 47 banks that represent the whole banking sector 5 

are PBs with a total asset of 136.476M TL, and the Participation Banks Association of Turkey 

working to raise the market share of participation banking sector to 15% by 2025188. 

              1.1- Understanding the meaning of CBs  and PBs 

Conventional banks (CBs) are financial institutions that provide services, such as accepting 

deposits, giving business loans, mortgage lending, and basic investment products like savings 

accounts and certificates of deposit. The traditional commercial bank is a brick and mortar 

institution with tellers, safe deposit boxes, and vaults. However, some commercial banks do not 

have any physical branches and require consumers to complete all transactions by phone or Internet. 

In exchange, they generally pay higher interest rates on investments and deposits, and charge lower 

fees189. However PBs are the institutions that operate in the financial sector, finance the reel 

economy and provide banking services. Participation banks put the funds that they collect from 

savers to good use in projects within the scope of the principles of interest-free finance (making 

funds available for consumers and enterprises) and share with savers profit or loss generated190 by 

the operations. 

One key difference is that CBs earn their money by charging interest and fees for services, whereas 

Islamic banks earn their money by profit and loss sharing, trading, leasing, charging fees for services 

rendered, and using other sharia contracts of exchange.   Moreover, most participation Banks have 

a compliance committee, commonly known as the Sharia Board, which independently establishes 

the conditions for the validity of transactions according to Sharia rules and principles. 

CBs and PBs as well as development and investment banks are active in the Turkish banking 

system. The following table shows the banking sector’s total personnel, branches, assets, credit. 

TABLE 1:  Turkish Banking Sector Status (December 2015) 

  
BAN

KS 

BRANC

HES 

PERSON

NEL  

ACTIF 

TOTAL 

DEPOSIT 

TOTAL 

CREDIT 

  

MILLI

ON TL 

SHA

RE 

% 

MILLI

ON TL 

SHA

RE 

% 

MILLI

ON TL 

SHA

RE 

% 

CON

V. 

BAN

KS 32 11.069 194.838 

2.130.6

00 90,4 

1.171.2

51 94,0 

1.339.1

49 90,2 

PART

. 

BAN

KS 5 1.076 16.518 

120.18

2 5,1 74.176 6,0 72.037 4,9 

DEV.

and 

INV. 

BAN

KS 13 40 5.366 

106.64

8 4,5 0 0,0 73.773 5,0 

TOT

AL 50 12.185 216.722 

2.357.4

30 100,0 

1.245.4

27 100,0 

1.484.9

59 100,0 

Source: TKBB, General Report Presentation (December 2015) 

                                                                 
187 world Islamic banking competitiveness report 2014-15 – PBAT 
188 TKBB reports 2013 
189 Faleel jamaldeen, (2012) islamic finance for dummies, published by john wiley & sons, inc.111River st 
190 Serfettin ozsoy, (2012) katilim bankaciligina giris kuveyt Turk. Proje genel koodinatoru: Dr Ahmet ALBAYRAK. 
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In December 2015 the Turkish banking system operates with 50 banks, 12185 branches and 216722 

employees. 32 CBs with 194838 employees however there are 5 PBs 1076 branches and 16518 

employees.191 The asset size of the Turkish banking system reached TL 2,357,430 Million, total 

deposits: TL 1,245,427 Million, and total loans: TL 1,484.959 Million TL. CBs with 90.4% share 

in asset size, 94% in deposit size, and 90.2% in loan size while PBs 5.1% in asset size, 6% in deposit 

size and 4.9% in credit size. 

2- Assets 

Table2:  Assets Evolution: 

 Year 

CONV. BANKS PART.BANKS 

AMOUNT GROWTH AMOUNT GROWTH 

2005 384.097 30,2% 9.945 36,3% 

2006 470.635 22,5% 13.752 38,3% 

2007 543.272 15,4% 19.445 41,4% 

2008 683.823 25,9% 25.77 32,5% 

2009 773.357 13,1% 33.628 30,5% 

2010 932.371 20,6% 43.339 28,9% 

2011 1.119.911 20,1% 56.148 29,6% 

2012 1.247.653 11,4% 70.279 25,2% 

2013 1.566.190 25,5% 96.075 36,7% 

2014 1.805.438 15,3% 104.319 8,6% 

2015 2.130.601 18,0% 120.183 15,2% 

Source: BRSA Turkish Banking System Interactive Monthly Bulletin Data 

Graph1: Assets Evolution 

 
The growth of asset size of conventional and participation banks over 10 years is shown in Table 2 

and the graph1. PBs achieved faster growth than the CBs in the past years but couldn’t catch up 

after 2014. While the CBs reached TL 2.130.601 Million asset sizes in 2015, the PBks reached 

120.183 Million TL. 

3- Deposit 
Table3:  Deposit evolution 

Year 

CONV. BANKS PART.BANKS 

AMOUNT GROWTH AMOUNT GROWTH 

2005 243.121 27,2% 8.369 39,7% 

2006 296.495 22,0% 11.152 33,2% 

2007 342.031 15,4% 14.834 33,0% 

2008 435.554 27,3% 19.045 28,4% 

                                                                 
191 TKBB,  General Report Presentation (December 2015) 
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2009 487.909 12,0% 26.711 40,3% 

2010 583.947 19,7% 33.089 23,9% 

2011 656.276 12,4% 39.22 18,5% 

2012 724.296 10,4% 47.921 22,2% 

2013 884.457 22,1% 61.313 27,9% 

2014 987.463 11,6% 65.23 6,4% 

2015 1.171.251 18,6% 74.176 13,7% 

Source: BRSA Turkish Banking System Interactive Monthly Bulletin Data 

 

Graph2: Deposit evolution 

 
The growth of deposits in Conventional and participation banks from 2005 to 2015 is shown in 

Table 3 and Graph 2. It is seen that the PBs achieved a faster growth than the CBs in the past years 

but couldn’t catch up with the growth after 2014. While the deposit banks reached 1.171.251 Million 

TL in deposit  in 2015, the participation banks reached 74.176 Million TL.  

4-Credit 

Table4: credit evolution 

Year 
CONV. BANKS PART.BANKS 

AMOUNT GROWTH AMOUNT GROWTH 

2005 143.975 53,1% 6.474 32,3% 

2006 202.467 40,6% 9.323 44,0% 

2007 262.572 29,7% 14.072 50,9% 

2008 338.091 28,8% 17.641 25,4% 

2009 355.285 5,1% 23.641 34,0% 

2010 479.018 34,8% 30.823 30,4% 

2011 621.379 29,7% 38.538 25,0% 

2012 716.307 15,3% 47.961 24,5% 

2013 939.772 31,2% 62.029 29,3% 

2014 1.118.887 19,1% 64.065 3,3% 

2015 1.339.149 19,7% 72.038 12,4% 

Source: BRSA Turkish Banking System Interactive Monthly Bulletin Data 

Graph3: credit evolution 
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The growth of credit size of conventional and participation banks for 10 years is shown in Table 4 

and Graph 3, and it is seen that CBs and PBs in the past years have some up and down in the size 

of credits allowed. In 2015, while the CBs reached size of 1.339.149 Million TL, the PBs reached 

72.038 Million TL. 

5- Equity 

Table 5 :Equity Evolution 

Year 
CONV. BANKS PART.BANKS 

AMOUNT GROWTH AMOUNT GROWTH 

2005 47.482 16,3% 951 62,0% 

2006 50.409 6,2% 1.56 64,0% 

2007 64.533 28,0% 2.364 51,6% 

2008 72.06 11,7% 3.729 57,8% 

2009 93.833 30,2% 4.42 18,5% 

2010 114.979 22,5% 5.457 23,5% 

2011 123.007 7,0% 6.194 13,5% 

2012 157.553 28,1% 7.377 19,1% 

2013 165.954 5,3% 8.833 19,7% 

2014 201.116 21,2% 9.673 9,5% 

2015 228.144 13,4% 10.645 10,0% 

Source: BRSA Turkish Banking System Interactive Monthly Bulletin Data 

Graph4: Equity evolution 

 
The evolution of equities size of Conventional and participation banks from 2005 to 2015 is shown 

in Table 5 and Graph 4.  PBs equities have been higher than the CBs equities until 2008, they 

couldn’t catch up with the increase trend after 2008. While the CBs reached 228,144 Million TL in 

equity size in 2015, PBs have reached 10.645 Million TL. 

6- Profit and lost 
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Table 6 :Profit and lost evolution 

Year 
CONV. BANKS PART.BANKS 

AMOUNT GROWTH AMOUNT GROWTH 

2005 5.032 -18,0% 250 -16,6% 

2006 10.243 103,5% 391 56,3% 

2007 13.468 31,5% 527 34,9% 

2008 11.851 -12,0% 647 22,8% 

2009 18.49 56,0% 705 8,9% 

2010 20.518 11,0% 759 7,7% 

2011 18.177 -11,4% 803 5,8% 

2012 21.539 18,5% 916 14,1% 

2013 22.473 4,3% 1.052 14,8% 

2014 22.927 2,0% 144 -86,3% 

2015 23.889 4,2% 409 184,1% 

Source: BRSA Turkish Banking System Interactive Monthly Bulletin Data 

 

Graph5: Profit and lost evolution 

 
The growth in the profit and loss of conventional and participation banks from 2005 - 2015 is shown 

in Table 6 and Graph5. It is seen that CBs had higher growth than PBs in the past years. in 2014there 

was a very significant loss of  PBs. While the CBs reached a profit size of 23.889 Million TL in 

2015, the participation banks have reached 409 Million TL. 

7- Ratios 

         7.1- Capital Adequacy Ratio 

Table 7: Capital Adequacy Ratio 

Year 

CONV. 

BANKS PART.BANKS 

2005 21,6 12,5 

2006 19,9 16,5 

2007 17,4 16,1 

2008 16,5 15,2 

2009 19,3 15,3 

2010 17,7 15,1 

2011 15,5 14,0 

2012 17,2 13,9 

2013 14,6 14,0 
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2014 15,7 14,6 

2015 15,0 15,0 

Source: BRSA Turkish Banking System Interactive Monthly Bulletin Data 

 

Graph6: Capital Adequacy Ratio 

 
The capital adequacy evolution of  conventional and participation banks  from 2005 to 2015 is 

shown in Table 7 and Graph 6. It is seen that CBs have been above PBs until 2015 where they 

became quite equal. 

         7.2- Equity / Total Assets: 

Table 8: Equity / Total Assets: 

Year 

CONV. 

BANKS % 

PART. 

BANKS % 

2005 12,4 9,6 

2006 10,7 11,3 

2007 11,9 12,2 

2008 10,5 14,5 

2009 12,1 13,1 

2010 12,3 12,6 

2011 11,0 11,0 

2012 12,6 10,5 

2013 10,6 9,2 

2014 11,1 9,3 

2015 10,7 8,9 

Source: BRSA Turkish Banking System Interactive Monthly Bulletin Data 

Graph 7: Equity / Total Assets: 

 
 The capital adequacy Equity / Total Assets evolution of Conventional and participation banks, from 

2005 to 2015 is shown in Table 8 and Graph7. And although the rates of PBs are above the the rate 
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of CBs until 2010, after 2011 PBs rates are below the rates of CBs. This shows that PBs have 

become riskier than the CBs. 

        7.3- LIQUIDITY  
Table 9: LIQUIDITY ADEQUENCY RATIO 

Year 

CONV. 

BANKS % 

PART. 

BANKS % 

2007 167 239 

2008 165 215 

2009 168 232 

2010 163 238 

2011 150 205 

2012 156 195 

2013 146 174 

2014 143 171 

2015 143 161 

Source: BRSA Turkish Banking System Interactive Monthly Bulletin Data 

Graph8: LIQUIDITY ADEQUENCY RATIO 

 
 The liquidity status of conventional and participation banks from 2007 up to 2015  is shown in 

Table 9 and Graph8, and the ratio CBs has been below the ratio of  PBs. 

    7.4- Liquid Assets / Total Assets ratio 

Table 10: Liquid Assets / Total Assets ratio: 

Year 

CONV. 

BANKS % 

PART. 

BANKS % 

2005 36 16 

2006 35 15 

2007 32 13 

2008 24 15 

2009 30 17 

2010 28 17 

2011 25 16 

2012 21 15 

2013 18 14 

2014 17 17 

2015 16 17 

Source: BRSA Turkish Banking System Interactive Monthly Bulletin Data 

Graph 9: Liquid Assets / Total Assets ratio 
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The ratio of Liquid Assets / Total Assets   of Conventional and participation banks from 2005 to 

2015 is shown in Table 10 and Graph 9. Although the  CBs have been on a decreasing trend since 

2005, they have been  more liquid than PBs but by 2014, they appears to be less liquid than the 

participation banks and the increase in the liquidity is due to the influence of sukuk  

7.5- Fee, Commission and Bank, Services Income / Total Income Rate 

Table 11: Fee, Commission and Bank, Services Income / Total Income Rate 

Year 

CONV. 

BANKS % 

PART. 

BANKS % 

2005 12,02 19,45 

2006 11,61 16,87 

2007 11,37 20,28 

2008 11,49 19,60 

2009 12,62 17,62 

2010 13,67 18,56 

2011 14,33 18,99 

2012 13,42 17,51 

2013 14,63 17,48 

2014 14,12 15,56 

2015 13,20 14,30 

Source: BRSA Turkish Banking System Interactive Monthly Bulletin Data 

Graph10: Fee, Commission and Bank, Services Income / Total Income Rate 

 
the income,fees and commission / total income  growth of conventional and participation banks,  

from 2005 to 2015 shown in Table 11 and Graph10. The rate in PBs is higher than CBs. 

It is very important for the bankers to increase the non-interest income and reduce the operational 

expenses in the environment where the inflation rate falls. For this reason, it is important for the 

banks to reduce the operating expenses as well as to increase the non-interest income. 
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7.6- Net Profit / Loss of the Period / Average Total Assets 

Table12 : Net Profit / Loss of the Period / Average Total Assets: 

Year 

CONV. 

BANKS % 

PART. 

BANKS % 

2005 1,53 3,53 

2006 2,49 3,31 

2007 2,69 3,14 

2008 1,94 2,84 

2009 2,59 2,35 

2010 2,46 2,02 

2011 1,73 1,62 

2012 1,84 1,47 

2013 1,61 1,26 

2014 1,36 0,15 

2015 1,18 0,35 

Source: BRSA Turkish Banking System Interactive Monthly Bulletin Data 

Graph:11 Net Profit / Loss of the Period / Average Total Assets 

 
 the profitability ratio of deposits and participation banks, from 2005 to 2015  is shown in Table12  

and Graph11 and it is observed that the interest rates in the PBs are in a constant downward trend 

and especially in 2014, while CBs have been experiencing some up and downs. 

8- Interest rate / Dividend 

Conventional banks interests. 

Participation banks dividends 

 

 
Source: TKBB, General Report Presentation 

PBs have been giving dividends that are not identical to the interest rates provided by CBs, but the 

look close to each other. PBs operating funds in Turkey are composed as followed: around 70% - 

80% for production support (murabaha), 5% - 10% available for profit-loss basis (mudaraba and 

musharaka). And because of the volume of loans in the market, which is about 95%. if clients in 
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PBs have to earn dividends that are very less than the interest paid in conventional banks client will 

definitely prefer the conventional banks, as a result PBs won’t be able to receive deposits which 

means they couldn’t perform and to avoid funds remaining idle and fall in losses; PBs have to 

manage to keep their dividends closed to conventional banks interest192. 

9- CONCLUSION 

The instability and other problem that have been affecting the country have also adversely affected 

the banking secteur in terms of assets, deposits, loans and profits. Although  PBs have diversified 

fund resources through sukuk issuances in recent years,  reducing both the cost of resources and the 

prolongation of the maturity, making liquidity conditions more liquid than CBs liquidity ratios, their 

capital adequacy ratios are lower than  CBs and they are seen to be riskier than CBs  

From the preceding financial indicators, it is clear that Conventional Banks with the highest rate of 

financial assets (90.6%) perform more than Participation banks PBs, but it is very important to 

notify that, the fastest growing sector in the whole banking sector is PBs, and therefore the sector 

need a support from the government, the Central Bank, private sector and other financial institutions 

to realize a real integration which can boost and improve the sector’s financial performances and 

make Turkey a hub of Islamic Banking. 
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Özet 

Seçmeli dersler üniversite öğreniminde öğrencilerin kendi istedikleri konularda bilgi sahibi 

olmasını sağlamaktadır. Müfredattaki 240 AKTS’nin, 35 AKTS’sini seçmeli dersler 

oluşturmaktadır. Öğrenciler istedikleri seçmeli dersleri almaları durumunda daha başarılı olup 

yüksek notlarla geçebilmekte, böylece sorumlu oldukları DC ve DD’li dersleri 

kurtarabilmektedirler. 

Bu çalışmada Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümünde öğrencilerinin 3. sınıf seçmeli ders seçim 

problemi ele alınmıştır. Bölümdeki 7 seçmeli dersten 2 tanesi seçilecektir. Bölümde 2016-2017 

bahar yarıyılında açılan dersler; Yöneylem Araştırması-2, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, 

Örgüt Geliştirme, Banka Muhasebesi, Muhasebe Standartları-2, Bilgi Yönetimi ve Pazarlama 

Yönetimi’dir. Problemin çözümünde çok kriterli karar verme yöntemlerinden analitik hiyerarşi 

prosesi ve PROMETHEE yöntemleri kullanılmıştır. Öncelikle derslerin seçimine etki eden kriterler 

öğrencilerle yapılan anket sonucunda tespit edilmiş ve kriterler analitik hiyerarşi prosesi ile 

ağırlıklandırılmıştır. Analitik hiyerarşi prosesi ile elde edilen ağırlıklar kullanılarak PROMETHEE 

ile alınacak dersler sıralanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME, ANALİTİK HİYERARŞİ 

PROSESİ, PROMETHEE, SEÇMELİ DERS SEÇİMİ 
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Giriş 

Seçmeli dersler üniversite öğreniminde öğrencilerin zorunlu dersler dışında kendi ilgi alanları ve 

becerileri doğrultusunda seçmiş oldukları faydalı ve bilgili bir araçtır. Seçmiş olduğu derslerle ilgili 

konularda kendilerini geliştirerek gerek mesleki gerekse günlük hayatlarında yardımcı olmalarını 

sağlamaktadır. Seçmeli dersler müfredatın büyük bir kısmını oluşturmaktadır.  

Seçmeli derslerin seçim problemi birçok kriter dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Bu tip 

problemlerin çözümünde çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılabilir. Bu yöntemlerden 

bazıları AHP ve PROMETHEE yönteminde gösterildiği gibi oluşturulmaktadır. 

Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümündeki 3.sınıf 

öğrencilerin seçmeli ders seçim problemini ele almaktadır. Öncelikle işletme bölümü 3. Sınıf 

öğrencileri ile görüşerek seçmeli ders seçimini etki eden kriterler belirlenmiştir. Elde edilen 

kriterlerin ağırlıkları çok kriterli karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve 

PROMETHEE yöntemleri kullanılmıştır.  

Çalışma planı şu şekildedir. İkinci bölümde seçmeli ders problemi ele alınılmıştır. Üçüncü bölümde 

çok kriterli karar verme yöntemlerinden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde literatürde yer alan 

çalışmalardan bahsedilmiştir. Beşinci bölümde çok kriterli seçim yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi 

Prosesi ve PROMETHEE yöntemleri ile Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümündeki seçmeli ders 

seçim problemi ele alınmıştır. Altıncı bölüm olan son kısımda ise yapılan çalışma sonuçlandırılmış 

ve gelecekte yapılacak çalışmalara öneriler getirilmiştir. 

Seçmeli ders seçim problemi 

Üniversitelerde zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler de bulunmaktadır. Bu derslerin açılması, 

öğrencilerin tercihlerine ve ilgilerine bağlıdır. Bir grup öğrenci bazı dersleri tercih ettiği halde bazı 

öğrencilerin ise tercih etmediği görülür. Bu nedenle öğrencilerin ders seçimine etki eden faktörlerin 

ne olduğunu belirleyip ve bu faktörleri araştırıp sonuçlarının öğretim üyelerince değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Örneğin Woolnough (1994) çalışmasında 1.sınıf biyoloji bölümü öğrencilerinin 

ders seçimine etki eden faktörleri anket yöntemini uygulayarak araştırmış ve çıkan sonuçta erkek 

öğrencilerin bilimle ilgilenme oranının kızlara nispeten daha fazla olduğunu ve erkeklerin bilime 

merakının erken yaşlarda başladığını saptamıştır. Üniversite öğrencileri hayatın hemen her yerinde 

çeşitli zorluklar yaşamaktadırlar. Örneğin: Ders seçimi, öğretim üyeleri ve sınıf arkadaşları 

arasındaki ilişkiler, derslerin zorluğu, sınav telaşı, kişisel kaygılar gibi durumlar onlar için önemli 

stres kaynaklarıdır. Başka türlü bakıldığında günümüzdeki teknolojik, kültürel ve sosyal değişimler 

öğrencilerin kişisel gelişimlerinin yanında sosyal gelişimlerinde dikkate alınmasını vurgulamıştır. 

Böylece bireysel farklılıkları dikkate alan, öğrenci odaklı, beceri, ilgi ve ihtiyaçları göz önüne alan 

programların tüm eğitim kurumları tarafından göz önüne alınması gerekmektedir. Dolayısıyla 

öğrenciler başta kendi sorunlarını belirleyip bu gibi gelişim programları sayesinde problemlerini 

çözeceklerdir (Gizir, 2005). Öğrenciler, seçmeli dersleri belirlerken bazı zorluklar yaşayabilir. 

Öğrencilerin, seçmeli ders seçimine etki eden faktörler genellikle öznel nitelikli kriterlerdir. Ve 

genellikle bu kriterlerin önem düzeyi her bir öğrenci için farklılık gösterebilir. Seçmeli ders 

uygulamasında, ders seçimini yapacak belirleyici taraf öğrenciler olduğu için bu kriterlerin önem 

dereceleri belirlenmesi ve yararlı bir şekilde yapılandırılması öğrencilerin yararına olacağı 

düşünülmektedir. (Dündar,S. (2008) 

Eğitimin çeşitlenmesi ile son derece önemli bir yere sahip olan seçmeli dersler konusunda çok az 

araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmaların bazılarında (Kuzgun (1989),Tümkaya (1990) ,Demir 

(1995) dolaylı şekilde seçmeli ders konusunu ele almışlardır. Kuzgun (1989) çalışmasında 

akademik danışmanların öğrencilere seçmeli ders konusunda yeterli bilgi vermedikleri tespit 

edilmiştir. Tümkaya (1990), Çukurova Üniversitesinde, aynı ölçeği kullanarak yaptığı çalışmada 

akademik danışmanların "seçimlik derslerin içeriğini tanıtarak öğrencilerin doğru seçim 

yapmalarına yardımcı olmayı" görev olarak kabul ettiklerini ancak bu görevi ara sıra yaptıklarını 

ve öğrencilerin de bu hizmeti yeterince alamadıkları sonucuna varmıştır. Demir (1995) ODTÜ'deki 

akademik danışmanlık hizmetinin öğrenci ve akademik danışmanlar tarafından farklı bir şekilde 



 
                                                                                                                                                                                                           

382 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

değerlendirildiğini, bu değerlendirme farklılığının seçmeli dersler konusunda bilgi vermede de 

geçerli olduğunu saptamıştır. Akademik danışmanlar seçmeli dersler hakkında bilgi verdiklerini 

düşünürken öğrenciler seçmeli dersler hakkında kendilerine bilgi verilmediğini belirtmektedirler 

(Demir1996). 

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri 

Çok kriterli karar verme yöntemleri günümüzde birçok araştırmada kullanılmaktadır. Bu 

yöntemlerde AHP ve PROMETHEE yöntemleri anlatılacaktır. 

AHP yöntemi 

Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan AHP yöntemi Thomas L. Saaty (1977) tarafından 

geliştirilmiştir. AHP yöntemi karmaşık, çok kişili, çok kriterli problemleri hiyerarşik olarak 

sınıflandırıp görselleştirdiğinden, yöneticiler tarafından bu tekniği anlaşılabilir kılmaktadır. Nicel 

ve nitel kriterlerin kullanıldığı seçim yöntemi, karar vericinin her bir kriterin göreceli önem 

derecelerinin belirlemesine ve daha sonra her bir kritere göre karar alternatifleri arasında seçim 

yapmasına dayanmaktadır. Bir karar verme probleminin AHP yöntemi ile çözülebilmesi için 

gerçekleştirilecek adımlar aşağıdaki gibidir (Bedir ve Eren ,2015). 

Adım 1: Karar verme problemi tanımlanması 

Karar verme probleminin tanımlanması için iki aşamanın belirlenmesi lazımdır. Birinci aşamada 

karar noktaları belirlenir ve bu karar noktalarının kaç sonuç üzerinden değerlendirileceğine bakılır. 

İkinci aşamada ise karar noktalarını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Bu çalışmada karar 

noktalarının sayısı m, karar noktalarını etkileyen faktör sayıları ise n ile formüle edilmiştir. 

Özellikle sonucu etkileyecek faktörlerin sayılarının doğru belirlenmesi ve her faktöründe detaylı bir 

şekilde tanımlanması gerekecektir. 

Adım 2: Faktörler arası karşılaştırma matrisinin oluşturulması 

Faktörler arası karşılaştırma matrisi, n*n boyutlu bir kare matristir. Karşılaştırma matrisi Eşitlik 

1’de gösterilmiştir. 

         

 

         (1) 

Karşılaştırma matrisinin köşegeni üzerindeki bileşenler, ji  olduğunda, 

1 değerini alır. Çünkü ilgili faktör kendisi ile karşılaştırılmaktadır. 

Faktörlerin karşılaştırılması, birbirlerine göre sahip oldukları önem 

değerlerine göre birebir ve karşılıklı yapılır. Faktörlerin birebir karşılıklı 

karşılaştırılmasında Tablo 1 deki önem skalası kullanılır. 

Tablo 1 Önem Skalası 

Önem 

Değerleri 

 

Değer Tanımları 

1 Her iki faktörün eşit öneme sahip olması durumu 

3 1. Faktörün 2. faktörden daha önemli olması durumu 

5 1. Faktörün 2. faktörden çok önemli olması durumu 

7 1. Faktörün 2. faktöre nazaran çok güçlü bir öneme sahip olması 

durumu 

9 1. Faktörün 2. faktöre nazaran mutlak üstün bir öneme sahip olması 

durumu 

2.4.6.8 Ara değerler 

Adım 3: Faktörlerin yüzde önem dağılımları belirlenmesi 

Karşılaştırma matrisi, faktörlerin birbirlerine göre önem seviyelerini belirleyerek mantık çerçevesi 

içerisinde göstermek için yapılır. Ancak bu faktörlerin yüzde önem dağılımlarını belirlemek için, 

karşılaştırma matrisini oluşturan sütun vektörlerinden yararlanılarak Eşitlik 2’den yararlanılarak B 

sütun vektörleri Eşitlik 3’te gösterildiği gibi n adet ve n bileşenli B sütun vektörü oluşturulur. 
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Adım 4: Faktör Kıyaslamalarındaki Tutarlığın Test edilmesi 

AHP yöntemi kendi içinde tutarlı olsa da sonuçların gerçekliği karar vericinin faktörler arasında 

yaptığı karşılaştırmadaki tutarlılığa bağlı olacaktır. AHP yöntemi ile bu tutarlılığın ölçülebilmesi 

için bir süreç oluşturulur. Ve elde edilen Tutarlılık Oranı(CR) ile faktörler arasında birebir 

karşılaştırmalarının tutarlılığın test edilebilmesi imkânını sağlamaktadır. AHP, CR hesaplamasının 

özünü, faktör sayısı ile Temel Değer adı verilen () bir katsayının karşılaştırılmasına 

dayandırmaktadır. ’ nın hesaplanması için öncelikle A karşılaştırma matrisi ile W öncelik 

vektörünün matris çarpımından D sütun vektörü Eşitlik 4’deki gibi elde edilir. 
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Eşitlik 5’te tanımlandığı gibi, bulunan D sütun vektörü ile W sütun vektörünün karşılıklı 

elemanlarının bölümünden her bir değerlendirme faktörüne ilişkin temel değer (E) elde edilir.  

i

i

i
w

d
E   ( ni ,...,2,1 )                (5) 

Bu değerlerin aritmetik ortalaması Eşitlik 6 ise karşılaştırmaya ilişkin temel değeri () verir. 

n

E
n

i

i
 1                   (6) 

 Hesaplandıktan sonra Tutarlılık Göstergesi (CI), Eşitlik 7’den yararlanarak hesaplanabilir. 

1




n

n
CI


          (7) 

Son aşamada ise Tutarlılık göstergesi, Rassallık Göstergesi (RI) olarak adlandırılan ve Tablo 2’de 

gösterilen standart düzeltme değerine bölünerek Eşitlik 8 CR elde edilir. Tablo 2’den faktör sayısına 

karşılık gelen değer seçilir. Örneğin 3 faktörlü bir karşılaştırmada kullanılacak RI değeri Tablo 2’ 

den 0.58 olacaktır. 
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RI

CI
CR                                                                                                                                             

(8) 

Tablo 2 RI Değerleri 

N RI N RI 

1 0 8 1,41 

2 0 9 1,45 

3 0,58 10 1,49 

4 0,90 11 1,51 

5 1,12 12 1,48 

6 1,24 13 1,56 

Hesaplanan CR değerinin 0.10 dan küçük olması karar vericinin yaptığı karşılaştırmaların tutarlı 

olduğunu gösterir. CR değerinin 0.10’ dan büyük olması ya AHP’ deki bir hesaplama hatasını ya 

da karar vericinin karşılaştırmalarındaki tutarsızlığını gösterir. 

Adım 5: Her Bir Faktör İçin, m Karar Noktasındaki Yüzde Önem Dağılımların Bulunması 

Bu aşama yukarıda anlatıldığı şekilde ancak her bir faktör açısından karar noktalarının yüzde önem 

dağılımları belirlenerek yapılmasıdır. Ancak bu kez her bir faktör için karar noktalarında 

kullanılacak G karşılaştırma matrislerinin boyutu mxm olacaktır. Her bir karşılaştırma işleminden 

sonra 1mx  boyutlu ve değerlendirilen faktörün karar noktalarına göre yüzde dağılımlarını gösteren 

S sütun vektörleri elde edilir. Bu sütun vektörleri Eşitlik 9’da gösterilmiştir. 
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Adım 6: Karar Noktalarındaki Sonuç Dağılımının Bulunması 

Bu aşamada öncelikle, yukarıda anlatılan n tane mx1 boyutlu S sütun vektöründen meydana gelen 

ve mxn boyutlu K karar matrisi oluşturulur. Karar matrisi Eşitlik 10’da tanımlanmıştır. 
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             (10) 

Sonuçta karar matrisi W sütun vektörü ile aşağıdaki gibi çarpıldığında ise m elemanlı L sütun 

vektörü elde edilir. L sütun vektörü karar noktalarının yüzde dağılımını verir. Diğer bir deyişle 

vektörün elemanlarının toplamı 1 dir.  Bu dağılım ile karar noktalarının önem sırasını Eşitlik 

11’deki gibi gösterilmiştir. 
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PROMETHEE Yöntemi 

PROMETHEE Brans (1982) tarafından geliştirilmiş bir çok kriterli karar verme yöntemidir. 

Yöntem karar noktalarının sırasını, PROMETHEE I (kısmi sıralama) ve PROMETHEE II (tam 

sıralama) ana aşamalarıyla belirler. PROMETHEE yöntemi karar noktalarının değerlendirme 

faktörlerine göre ikili kıyaslamalarına dayanır. Ancak diğer çoklu karar verme yöntemlerinden 

temel farkı, değerlendirme faktörlerinin birbirleri arasında ilişki düzeyini gösteren önem 

ağırlıklarının yanı sıra, her bir değerlendirme faktörünün kendi iç ilişkisini de dikkate almasıdır.  

PROMETHEE yöntemi, diğer çok kriterli karar verme metotları ile uygulama ve kapsam açısından 

karşılaştırıldığında gerçek değerler ile ifade edilebilen çok sayıda kriter için uyarlanabilir basit bir 

yöntemdir.(Bedir ve Eren (2015)) 

PROMETHEE yöntemi 7 adımdan oluşmaktadır.(Dağdeviren ve Eraslan (2008) ) 

Aşama 1: Belirlenen seçenekler, kriterler ve bu kriterlerin ağırlıkları, seçeneklerin ilgili kriterlere 

göre aldığı değerler veri matrisinde tablo haline getirilir. 

 

Aşama 2:Kriterler için tercih fonksiyonların tanımlanmasıdır. Tercih fonksiyonları kriterin 

yapısına ve seçeneklerinkriter temelinde aranan özelliklere bağlı olarak belirlenir. 

Yöntemin uygulanmasında kullanılacak 6 farklı tercih fonksiyonu belirlenmiştir. 

Bu tercih fonksiyonları;  

1- Birinci Tip (Olağan), 

2-İkinci Tip ( U ) tipi, 

3- Üçüncü Tip ( V ) tipi, 

4-Dördüncü Tip ( Seviyeli), 

5- Beşinci Tip ( Lineer), 

6- Altıncı Tip ( Gaussian )’dır. 

Aşama 3:Kriterler için belirlenen tercih fonksiyonları hedef alınarak seçenekler kümesinde bulunan 

alternatif çiftleri için ortak tercih fonksiyonlarının belirlenmesidir. 

Aşama 4:Belirlenen ortak tercih fonksiyonlarından hareketle her alternatif çifti için tercih 

indekslerinin belirlenmesidir. 

 

Aşama 5:Alternatifler için pozitif (Φ+ ) ve negatif (Φ -) üstünlükler belirlenir. 

 

Aşama 6:PROMETHEE I ile kısmi öncelikler belirlenir. Kısmi öncelikler alternatif kümesinde yer 

alan alternatiflerin birbirlerine göre tercih edilme durumlarını, birbirinden farksız olan alternatifleri 

ise birbirleriyle karşılaştırılamayacak olan alternatiflerin belirlenmesini sağlayarak ortaya koyar. A 

ve B alternatif kümesinde yer alan iki alternatif iken kısmi önceliklerin belirlenmesi durumunda 

aşağıda durumlar söz konusu olur. 

 

Aşağıda verilen durumlardan herhangi biri sağlanıyorsa a alternatifi b alternatifine tercih edilir. 

Φ+(a) > Φ+(b)     ve     Φ -(a) < Φ -(b) 

Φ+(a) > Φ+(b)     ve     Φ -(a) = Φ -(b) 
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Φ+(a) = Φ+(b)     ve     Φ -(a) < Φ -(b) 

 

• Aşağıda verilen durum sağlanıyor ise a alternatifi b alternatifinden farksızdır. 

Φ+(a) = Φ+(b)     ve     Φ -(a) = Φ -(b) 

 

• Aşağıda verilen durumlardan herhangi biri sağlanıyor ise a alternatifi b alternatifi ile 

karılaştırılamaz. 

Φ+(a) > Φ+(b)     ve     Φ -(a) > Φ -(b) 

Φ+(a) < Φ+(b)     ve     Φ -(a) < Φ -(b) 

Aşama 7: PROMETHEE II ile alternatifler için net önceliklerin aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

Hesaplanan net öncelik değeri ile alternatif kümesinde yer alan bütün alternatifler aynı düzlemde 

değerlendirerek tüm alternatifleri kapsayan tam sıralama belirlenir. 

Φ (a) = Φ+(a) - Φ -(a) 

A ve B alternatif kümesinde yer alan iki alternatif iken hesaplanan net öncelik değerine bağlı olarak 

aşağıda verilen kararlar alınır. 

• Φ (a) > Φ (b) ise a alternatifi daha üstündür. 

• Φ (a) = Φ (b) ise a ve b alternatifleri farksızdır 

Φ+ : Pozitif üstünlük 

Φ- : Negatif üstünlük 

Literatürde Yer Alan Çalışma 

Seçmeli ders seçimi, çok kriterli karar verme yöntemlerinin en çok uygulandığı problemlerin 

başında gelmektedir. Demir (1996) çalışmasında üniversitedeki seçmeli ders uygulamasının 

öğrenciler ve öğretim üyelerince değerlendirmiştir. Dağdeviren ve Eren (2001) tedarikçi firma 

seçiminde AHP ve 0-1 hedef programlama yöntemlerinin kullanmıştır. Akman ve Alkan (2006) 

çalışmalarında tedarikçilerin performansının ölçülmesi için  Bulanık AHP yöntemini 

kullanmışlardır. Dağdeviren ve Eraslan (2008) PROMETHEE sıralama yöntemi ile tedarikçi seçimi 

yapmışlardır. Tezcan ve Gümüş (2008) çalışmalarında üniversite öğrencilerinin seçmeli ders 

tercihlerine etki eden faktörleri araştırmıştır. Kutlu vd. (2012) çalışmalarında seçmeli ders seçimi 

problemini ele almışlardır. Seçmeli ders seçimine etki eden kriterlerin belirlenmesi için balık kılçığı 

kullanmışlardır. Soba (2012) çalışmalarında en uygun panelvan otomobil seçimi için 

PROMETHEE yöntemi kullanarak bir uygulama yapmışlardır. Genç (2013) PROMETHEE 

Yöntemi ve GAIA düzlemi adlı çalışma yapmıştır.  Bedir ve Eren (2015) çalışmalarında perakende 

sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın personel seçim problemini ele almışlardır. Öncelikle 

firmanın belirttiği kriterleri sağlayan adaylar ön eleme aşamasını geçmişlerdir. Daha sonra 

personellerin seçilmesini etkiyen kriterleri AHP ile ağırlıklandırarak PROMETHEE yöntemleri ile 

personel adaylarını sıralamışlardır. Karaoğlan ve Şahin (2016) işletmelerin satın alma problemine 

DEMATEL ve AHP yöntemleri ile bütünleşik bir yaklaşım getirmişlerdir. Eren ve Özder (2016) 

çalışmalarında bir içecek firması için tedarikçi seçimi için çok kriterli karar verme yöntemlerini 

kullanmışlardır. Bedir vd. (2016) çalışmalarında yüksek lisans öğrencilerinin ders seçimi 

problemini ele almışlardır. Problemin çözümünde AHP ve PROMETHEE yöntemlerini 

kullanmışlardır. Özder vd. (2016) akademik personel seçim problemini ele almışlardır. Akademik 

personel seçiminde etkili olan faktörleri AHP ile ağırlıklandırılmışlardır. Adayları PROMETHEE 

yöntemi ile sıralamışlardır. Bedir vd. (2016)  üçüncü parti lojistik firma seçimi için ANP ve 

PROMETHEE yöntemlerini entegre olarak kullanmışlardır. Gür vd. (2017) çalışmalarında gıda 

sektöründe pazarlama stratejilerinin seçimi için ANP ve PROMETHEE yöntemlerini birlikte 

kullanmışlardır. Bedir vd. (2017) çalışmalarında demontaj hattı dengeleme problemini ele 

almışlardır. Klima parçalarının öncelik diyagramına ve AHP-PROMETHEE hibrit yaklaşımıyla 

elde edilen sıralama dikkate alınarak demontajı yapılacak parçaları önceliklendirilmiştir. 

UYGULAMA 

Yapılan uygulamanın akış şeması Şekil 1’de gösterilmektedir. 
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Problemin tanımı 

Uygulamada Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümü’nde açılan seçmeli derslerin seçimi problemi 

ele alınmıştır. 2016-2017 eğitim öğretim dönemi bahar yarıyılında  3. Sınıflar için açılan 8 seçmeli 

dersin sıralanması amaçlanmıştır. Öncelikle AHP ile ders seçimine etkiyen  kriterler 

ağırlıklandırılmıştır. AHP ile elde edilen ağırlıklar kullanılarak PROMETHEE ile seçmeli dersler 

sıralanmıştır. 

Öğrencilere Anket Yapılması 

Bölümde öğrenim gören 3. Sınıf öğrencilerine seçmeli dersleri seçmelerini etkileyen kriterlerin 

tespiti için bir anket uygulanmıştır. Ankette yer alan sorular EK-1’de verilmiştir. Anket sonucunda 

elde edilen kriterler; ilgi alanı (İA), ders günü (DG),  öğretim elemanı (ÖE), ders zorluğu (DZ) 

şeklinde belirlenmiştir. 

AHP  ile kriterlerin ağırlıklarının  belirlenmesi 

AHP yöntemi için oluşturulan hiyerarşik yapı Şekil 2’de gösterilmektedir. 

ÖĞRENCİLERE ANKET YAPILMASI 

KRİTERLERİN BELİRLENMESİ 

AHP İLE KRİTERLERİN 
AĞIRLIKLANDIRILMASI 

TUTARLILIĞIN HESAPLANMASI 

PROMETHEE İLE DERSLERİN SIRALANMASI 

To<0,10 

EVET 

HAYIR 

PROBLEMİN TANIMLANMASI 

ÖZVEKTÖRÜN HESAPLANMASI 

Şekil 2 Uygulama akış şeması 
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4.3.1 Kriterler arası ikili karşılaştırma matrisinin oluşturulması 

Bölümde okuyan 15 öğrenciden Satty’nin Tablo 1 de belirtilen önem skalasını kullanarak 

oluşturulan ikili karşılaştırma matrisinin geometrik ortalaması alınarak oluşturulan matris Tablo 

3’de gösterildiği gibidir. 

Tablo 3 Kriterler arası ikili karşılaştırma matrisi 

KRİTERLER İA DG ÖE DZ 

İA 1,0000 5,0000 1,0000 3,0000 

DG 0,2000 1,0000 0,3333 0,3333 

ÖE 1,0000 3,0000 1,0000 3,0000 

DZ 0,3333 3,0000 0,3333 1,0000 

 

4.3.2 Öncelik vektörlerinin oluşturulması 

Karar matrisi oluşturulduktan sonra Eşitlik 2’deki formül yardımıyla Eşitlik 3 ile oluşturulan sütun 

vektörlerinin birleştirilmesiyle normalize karar matrisi Tablo 4’teki gibi oluşturulur. 

Tablo 4 Normalize karar matrisi 

 İA DG ÖE Dİ 

K1 0,3947 0,4167 0,3750 0,4091 

K2 0,0789 0,0833 0,1250 0,0455 

K3 0,3947 0,2500 0,3750 0,4091 

K4 0,1316 0,2500 0,1250 0,1364 

 

Normalize karar matrisinin satır ortalamaları alınarak kriter ağırlıkları Tablo 5’teki gibi 

oluşturulmuştur.  

Tablo 5 Kriterlerin ağırlık matrisi 

Hedef 

Kriterleri 

Öz 

Vektör 

K1 0.3989 

K2 0.0832 

K3 0.3572 

K4 0.1607 

 

4.3.3 Tutarlılık analizi 

DERS SEÇİMİ 

DG İA DZ ÖE 

D6 D5 D4 D3 D2 D1 D7 

Şekil 3 AHP hiyerarşik yapı 
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Özvektör ile karar matrisi çarpılarak Eşitlik 4’ de belirtilen D sütun vektörü  Tablo 6’deki gibi 

oluşturulmuştur. D sütun vektörünün özvektöre bölünmesi ile E sütun vektörü Eşitlik 5’teki gibi 

Tablo 6’da verilmiştir. E sütun vektörünün Eşitlik 6’da gösterildiği gibi ortalaması alınarak lamda 

hesaplanır. Buradan tutarlılık indeksi Eşitlik 7 yardımıyla oluşturulur. Tutarlılık oranı 0,0433<0.1 

olduğundan AHP ile elde edilen sonuç tutarlıdır. 

Tablo 6 Duyarlılık Analizi 

Öz 

Vektör 

D Sütun 

vektörü 

E 

Vektörü 

 

0,3989 1,6542 4,1472 

Tutarlılık 

İndeksi 

0,0832 0,3356 4,0345 0,0389 

0,3572 1,4878 4,1652 

Tutarlılık 

Oranı 

0,1607 0,6623 4,1205 0,0433 

 Lamda 4,1169  

 

4.5 PROMETHEE İle Derslerin Sıralanması 

Öncelikle derslerin seçimine etki eden kriterler öğrencilerle yapılan anket sonucunda tespit edilmiş 

ve kriterler AHP ile ağırlıklandırılmıştır. AHP ile elde edilen ağırlıklar kullanılarak PROMETHEE 

ile sıralaması yapılmıştır.  PROMETHEE ile çözüm yapmak için VİSUAL PROMETHEE programı 

kullanılmıştır. Programa veri girişini gösteren ekran Şekil 3’de gösterilmektedir. 
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Şekil 4 PROMETHEE veri girişi 

Program çalıştırıldıktan sonra elde edilen sonuç Tablo 7’de gösterilmektedir. 

Tablo 7 PROMETHEE sonucu 

  
Uygulama Sonucu 

Uygulama sonucunda derslerin sıralaması Ders-7, Ders-3, Ders-6, Ders-2, Ders-5, Ders-1, Ders-4 

şeklinde belirlenmiştir. Yapılan çalışmaya bakıldığında seçmeli ders seçimini etkileyen en önemli 

kriter dersi seçen öğrencilerin ilgi alanı oluşturmaktadır. İkinci en önemli unsur ise öğretim elemanı 

olarak bulunmuştur. 
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Sonuç 

Seçmeli dersler üniversite öğrencileri için önem teşkil etmektedir. Özellikle ilgi alanlarına göre 

seçim yapabilmeleri ve kendi istekleri doğrultusunda istedikleri öğretim elemanından ders 

alabilmeleri bakımından ve özellikle notlarını yükseltmek isteyen öğrenciler için bir fırsattır. Bu 

çalışmada Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencilerinin seçmeli ders seçimi problemi ele 

alınmıştır. Öğrencilere yapılan anket neticesinde ders seçimi kriterleri belirlenmiştir. AHP yöntemi 

ile ders seçimini etkileyen kriterler ağırlıklandırılmıştır. AHP yöntemi ile elde edilen ağırlıklar 

kullanılarak PROMETHEE yöntemi ile seçmeli dersler sıralandırılmıştır. 

İleride yapılacak çalışmalarda fakülte genelinde uygulamalar ele alınabilir. Bulanık AHP yöntemi 

kullanılarak problem çözümü yapılabilir. 

6 Kaynakça 

Akman, G., Alkan, A., (2006) “Tedarik Zinciri Yönetiminde Bulanık AHP Yöntemi Kullanılarak 

Tedarikçilerin Performansının Ölçülmesi: Otomotiv Yan Sanayinde Bir Uygulama”, İstanbul 

Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi,5(9), 23-46. 

Bedir, N., Eren, T., (2015) “AHP-PROMETHEE Yöntemleri Entegrasyonu ile Personel Seçim 

Problemi: Perakende Sektöründe Bir Uygulama”, Social Sciences Research Journal, 4(4), 46-58. 

Bedir N., Özder E.H., Eren T., “ANP–PROMETHEE Yöntemleriyle Gıda Sektörü İçin Üçüncü 

Parti Lojistik Firma Seçimi", 5. Ulusal Lojistik Ve Tedarik Zinciri Kongresi, 512-519, Mersin, 26-

28 Mayıs 2016. 

Bedir, N., Alağaş, H.M., Eren, T., (2017) “Çok Ölçütlü Karar Verme İle Demontaj Hattı 

Dengeleme”, International Journal of Engineering Research and Development, 9(1) 11-18. 

Bedir, N., Özder, E. H., Eren, T.,  (2016) “ Course Selection with AHP & PROMETHEE Methods 

for Post Graduate Students: An Application in Kirikkale University Graduate School of Natural and 

Applied Sciences” The 3rd International Conference on Industrial Engineering and Applications 

(ICIEA 2016) in Hong Kong, during April 28-30. 

Dağdeviren, M., Eraslan, E., (2007) “PROMETHEE Sıralama Yöntemi İle Tedarikçi Seçimi” Gazi 

Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(1),  69-75. 

Dağdeviren, M., Eren, T., (2001) “Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi Ve 0-1 

Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık 

Fakültesi Dergisi 16(2), 41-52. 

Demir, A. (1996) “Üniversitedeki Seçmeli Ders Uygulamasının Öğrenciler Ve Öğretim Üyelerince 

Değerlendirilmesi” Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(7), 24-31. 

Dündar, S., (2008) “Ders Seçiminde Analitik Hiyerarşi Proses Uygulaması”, Süleyman Demirel 

Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, 217-226. 

Eren, T., Özder, E.H., (2016) Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Bir İçecek Firması İçin 

Tedarikçi Seçimi”2016 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in 

Engineering and Science 3-5 ,(ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) 

Gizir ,A.C., (2005) “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Problemleri Üzerine 

Bir Çalışma”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 196-213. 

Gür, Ş., Bedir, N., Eren, T., “Analitik Ağ Süreci ve PROMETHEE Yöntemleri ile Gıda Sektöründe 

Pazarlama Stratejilerinin Seçimi”, Nevşehir Bilim Ve Teknoloji Dergisi, (Basımda), 2017. 

Kara, M., Karaca, Y., (2010) “Üniversite Öğrencilerin İşletme Bölümünü Seçmelerinde Etkili Olan 

Öncelikli Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi Metodu İle Analizi: Bozok Üniversitesi İktisadi Ve 

İdari Bilimler Fakültesinde Bir Uygulama”, Organizazyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 133-

140. 

Karaoğlan, S., Şahin, S., (2016) “DEMATEL ve AHP Yöntemleri İle İşletmelerin Satın Alma 

Problemine Bütünleşik Bir Yaklaşım, DSLR Kamera Örneği 1”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(2), 

359-375. 

Kutlu, B.S., Abalı, Y.A., Eren, T., (2012) “Çok ölçütlü karar verme yöntemleri ile seçmeli ders 

seçimi” Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 5-25. 



 
                                                                                                                                                                                                           

392 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

Özder E.H., Bedir N., Eren T., “Academic Staff Selection with ANP & PROMETHEE Method: A 

Case Study In Turkey” International Academic Conference on Engineering, Technology and 

Innovations (IACETI), Dubai, UAE, March 5th, 2016. 

Saaty, T.L., (1977) “A scaling method for priorities in hierarchical structures”, Journal of 

mathematical psychology, 15(3), 234-281. 

Soba, M., (2012) “PROMETHEE Yöntemi Kullanarak En Uygun Panelvan Otomobil Seçimi Ve 

Bir Uygulama” Journal of YasarUniversity , 28(7),  4708 – 4721. 

Tezcan,H., Gümüş,Y., (2008) “Üniversite Öğrencilerin Seçmeli Ders Tercihlerine Etki Eden 

Faktörlerin Araştırılması” ,Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 1-17. 

Yaralıoğlu, K., (2001) “Performans Değerlendirmede Analitik Hiyerarşi Proses” D.E.Ü.İ.İ.B.F 

Dergisi “ 16(1), 129-142. 

Yerlikaya, A.M., Arıkan,F., (2016) “KOBİ’lere sağlanan desteklerin performans etkinlik sıralarının 

PROMETHEE ve ORESTE Yöntemleri İle Belirlenmesi” Journal of theFaculty of Engineeringand 

Architecture of Gazi University 31(4), 1007-101. 

Woolnough, B.E., (1994) “Why Students Choose Physics, or Reject It”, Physics Education, 29(6), 

368-374.  



 
                                                                                                                                                                                                           

393 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

EK-1 

 ANKETTE YER ALAN SORULAR 

1.SORU DERS SEÇİMİNDE DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ETKİSİ 

OLUYOR MU? 

2.SORU DERS SEÇİMİNDE DERS GÜNÜNÜN ETKİSİ OLUYOR MU? 

3.SORU DERS SEÇİMİNDE DERS SAATİNİN ETKİSİ OLUYOR MU? 

4.SORU DERS SEÇİMİNDE İLGİ ALANINIZIN ETKİSİ OLUYOR MU? 

5.SORU DERS SEÇİMİNDE DERS İÇERİĞİNİN ETKİSİ OLUYOR MU? 

6.SORU DERS SEÇİMİNDE DERSİN KOLAY GEÇİLEBİLİR OLMASI ETKİLİ 

MİDİR? 

7.SORU DERS SEÇİMİNDE DERSE DEVAM DURUMUNUN ETKİSİ OLUYOR 

MU? 

8.SORU DERS SEÇİMİNDE ARKADAŞ ÇEVRENİZİN ETKİSİ OLUYOR MU? 

9.SORU DERS SEÇİMİNDE KİŞİSEL GELİŞİMİNİZE KATKISI OLUP 

OLMADIĞI DÜŞÜNCESİ ETKİ OLUYOR MU? 

10.SORU DERS SEÇİMİNDE DERSİN GÜNCEL OLUP OLMAMASININ ETKİSİ 

OLUYOR MU? 
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ÖZET 

 

E-ticaret konusunda pek çok ülke ve uluslararası kuruluş çalışmalarını sürdürmektedir. E-ticaret 

olgusunun dinamik bir yapıya sahip, bilişim ve iletişim sektörlerindeki gelişmelerden sürekli 

etkilenir nitelikte olması nedeniyle, e-ticaret konusunda hukuksal alt yapısını bütünüyle 

tamamlamış örnek bir ülke olmadığı gibi, uluslararası platformlarda sorun yaşanan birçok alanda 

yapılan tartışmalar da devam etmektedir. Bu nedenle, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin, 

gelişmiş ülkelere göre geride kaldığı söylenemez. Türkiye’deki e-ticaretin kullanımını ölçmek için 

Yapılan çalışmada internet tabanlı anket tekniği kullanılarak; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 

öğrencilerine bir alan çalışması uygulandı. Anket çalışmamızda en çok hangi sektörlerden alışveriş 

yapıldığı, e–ticaret sitelerinden alışveriş yapmalarının sebepleri, ayda ne kadardık bir harcama 

yaptıklarını, bir e-ticaret sitesinde alışveriş yapıp yapmama nedenleri gibi sorular ile İstanbul 

Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencilerinin e-ticaret kullanım alışkanlıkları incelenmesi istendi. 

Yaklaşık olarak 500 kişi ile görüşme planlandı. Son olarak  elde edilen veriler ile İstanbul 

Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencilerinin e-ticareti bilgi edinme amaçlı kullanmaktan ziyade 

alışveriş amaçlı kullanıyor olmaları beklendi. 

 

ANATAR KELIMELER: E-ticaret, Anket çalışması

mailto:cemre_fatto@hotmail.com
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1.GİRİŞ 

 

Teknolojinin gelişimiyle birlikte bilgi teknolojileri de hızlı bir gelişim gösterdi. İnternetin 

hayatımıza girmesinden sonra başlı başına bir sektör halini alan E-ticarette bu gelişimden payını 

aldı ve hızlı bir şekilde büyüdü. Öyle ki bazı ülkelerde ana sektörlerden biri haline geldi. 

Dünya’da ki durgun ekonomik göstergelere rağmen e-ticaret sektörü yüksek bir ivme ile gelişimine 

devam ediyor. E- ticaret, Dünya Ticaret Örgütü’nün tanımına göre mal ve hizmetlerin üretim, 

reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünasyon üzerinden gerçekleştirilmesidir. 

İnternetin hızla yaygınlaşması e-ticareti, ticari işlemlerin yürütmesinde yeni ve çok etkin bir araç 

haline getirmiştir. E-ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi ile birlikte, son on 

yılda yaşanan ve bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir ürünü olarak ortaya 

çıkmıştır. Türkiye’de e- ticaretin gelişimi 1998 yılında ivme kazanmaya başlamıştır. 

Türkiye’ de 2003 yılına kadar bilgisayar sahipliği ve internete erişim oranının gelişmiş ülkelere 

göre çok düşük olması, e-ticarette istenen ticaret hacmine ulaşılmasını engellendi. Bu oranın 

artmasıyla,  e- ticaret işlem hacminde de önemli bir büyüme gözlendi. 

Türkiye’de internetten büyük şehirlerde yaşayanların il ve ilçelerde yaşayanlara, erkeklerin 

kadınlara gençlerin ise orta ve üzeri yaştakilere göre daha fazla alışveriş yaptığı ortaya konmuştur. 

Anakütlemiz Türkiye’deki e-ticaret kullanımıdır. Seçmiş olduğumuz örnek kütlemiz ise İstanbul 

Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencileridir. E-ticaret kullanımı anketi üzerinden 461 kişi tarafından 

katılım sağlandı. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

 

Türkiye’deki e-ticaretin kullanımını ölçmek için Yapılan çalışmada internet tabanlı anket tekniği 

kullanılarak; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencilerine bir alan çalışması uygulandı. 

Ancak Türkiye ‘de e-ticaretin kullanımını ölçmek için çeşitli değişkenler dikkate alınarak 

çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan bir bölümü literatür taramasında yer almaktadır. 

 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (Cilt 28,2014 ) sayısında yer alan “ İnternet 

Üzerinden Alışveriş: Demografik Faktörlerin,Bireysel ihtiyaçların Etkisi Üzerine Ampirik Bir 

Değerlendirme” adlı çalışmada şu sonuçlar bulundu.
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Cinsiyet, yaş, gelir durumu, eğitim düzeyi ve internetten alışveriş yapma gibi demografik faktörlerin 

internet üzerinden alışveriş eğilimi üzerinde etkili olduğu saptandı. 

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ferit Ölçer Adnan Yılmaz (2017) 

“E- ticaretin ve Sanal Organizasyonlarda Uygulanması” adlı çalışmada şu sonuçlar bulundu. 

E-ticaret’in gelişimini tetikleyen en önemli faktörlerin; Bağlantı, maliyet, ödeme ve güvenlik olduğu 

dikkate alınarak bu konuda sunulabilecek diğer öneriler ise şunlardır:uygun bir altyapı ile 

standartların sağlanması; fırsat eşitliği sağlayacak politikalarla eğitim düzeyi ve internete giriş 

imkanlarının arttırılması;bilgili insan kaynakları yerleştirilmesi internet işlemleri için yaptırımlar 

içeren yasal ve düzenleyici bir çerçeve oluşturulması,bilginin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması 

;internet aracılığıyla ticareti yapılan ürünlerin telif haklarının korunmasıdır. 

 

VERİ VE EKONOMETRİK METODOLOJİ 

 

Ki Kare Bağımsızlık Testi 

 

Yapılan anket çalışmasında cinsiyet değişkeninin e-ticaret kullanımı üzerindeki etkiye sahip olup 

olmadığı aralarındaki ilişkiyi ölçmek adına bir test uygulandı. Hipotez kurularak incelenmiş olan 

değişkenler Ki kare bağımsızlık testi ile test edildi. 

 

Frekans Tablo1. 

 

 E-Ticaret yaptınız mı? Toplam 

Evet Hayır 

Erkek 170 30 200 

Kadın 195 66 261 

Toplam 365 96 461 

 

 

 

Kadınlar %53,4 oranında e-ticaret yaptınız mı sorusuna Evet cevabı verirken Erkekler ise %46,6  

oranında Evet cevabı verildi. Hayır diyen Kadınların oranı %68,8 iken Erkekler bu soruya %31,2 

oranında hayır cevap verildi. 
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Tablo1. Cinsiyet ile e-ticaret kullanımının Ki Kare Bağımsızlık Testi 

 

 Değer Serbestlik 

Derecesi 

Olasılık Değeri 

Pearson ki kare testi 7,268a 1 0,007 

 

H0:Cinsiyet ile e-ticaret kullanımı arasında ilişki yoktur.( HO: Temel Hipotez) H1:Cinsiyet ile e-

ticaret kullanımı arasında ilişki vardır.( H1: Alternatif Hipotez) 

 

 

Ki kare testinin anlamlılık düzeyi 0.05 ‘den küçük olduğundan dolayı temel hipotezimiz 

reddedilmiştir. Cinsiyet ile E-ticaret sitesi seçimi değişkenleri arasında ilişki olduğu saptandı. Diğer 

bir ifadeyle; aralarındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır. 

 

 

Toplam 491 katılımcıdan 365 kişi Evet demişken 96 katılımcı ise Hayır cevabı verildi.Gelir ve 

Eğitim düzeyi arttıkça da alışveriş artmaktadır. Türkiye’de internet üzerinden alışveriş konusunda 

tüketici davranışlarını inceleyen araştırma sayısı henüz çok yetersizdir. Dünya’da internet 

kullanıcılarının büyük çoğunluğu gençler ve genç yetişkinlerdir. Bu çalışma da, Türkiye’de ise bu 

durumun nasıl olduğunu gençlerin e-ticareti kullanım alışkanlıklarının incelenmesi amaçlandı. 

 

 

Bu amaç doğrultusunda, e-ticaretin hangi alanları içerdiği, araçları, avantaj ve dezavantajları, 

tarafları nasıl sınıflandırdığı, e-ticaret ile güvenliğin nasıl sağlandığı, e-ticarete verilen önemi, 

ekonomik faaliyetlerdeki yeri araştırılması hedeflendi. 

Çalışma kapsamında, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencilerinin  e-ticaret  kullanımı 

incelenmesi amaçlandı. Daha sonra Türkiye ve İstanbul’daki öğrencilerin durumu e-ticareti nasıl 

tanımladığı, onlara sağladığı avantaj ve dezavantajları nasıl kullandıklarını ve hangi avantaj ve 

dezavantajları ortaya çıkardığı üzerinde duruldu. 

 

Son kısımda ise e-ticareti, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi diploma programlarına kayıtlı 

öğrencilerin ne ölçüde kullandıkları, e-ticaret kullanan öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve bu 

öğrencilerin e-ticarete yaklaşımları, gelecek yıllarda e-ticaretten beklentileri ve genel olarak e-

ticarete ilişkin düşünceleri ve tutumları araştırıldı. 

 

Anket çalışmamızda en çok hangi sektörlerden alışveriş yapıldığı, e–ticaret sitelerinden alışveriş 

yapmalarının sebepleri, ayda ne kadarlık bir harcama yaptıklarını, bir e-ticaret sitesinde alışveriş 

yapıp yapmama nedenleri gibi sorular ile İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencilerinin e-

ticaret kullanım alışkanlıkları incelendi
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Ki-Kare Bağımsızlık Testi 

 

Yapılan anket çalışmasında en çok alışveriş yapılan Private Shopping sitesi ile cinsiyet değişkeni 

arasındaki ilişkiyi ölçmek adına bir test uygulandı. Hipotez kurularak incelenmiş olan değişkenler 

Ki kare bağımsızlık testi ile test edildi. 

 

 

Frekans Tablo2. 

 

 En çok alışveriş yaptığınız Private Shopping sitesinedir? 

 Aliexpress Hepsiburada Kitapyurdu Diğer Toplam 

Kadın 28 34 60 82 204 

Erkek 26 53 39 139 257 

Toplam 54 87 99 221 461 

 

 

En çok kullanılan private shopping alışveriş sitesi Erkekler açısından bakıldığında %60,9 oranında 

hepsiburada.com iken Kadınlar açısından bu oran %60,6 ile kitapyurdu.com sitesi tercih edildi. 

 

 

Tablo2. Cinsiyet ile E-ticaret sitesi seçimi için Ki Kare Bağımsızlık Testi 

 

 Değer Serbestlik derecesi Olasılık değeri 

Pearson ki kare testi 15,581a 3 0,001 

 

 

H0:Cinsiyet ile E-ticaret sitesi seçimi arasında ilişki yoktur.( HO: Temel Hipotez) H1:Cinsiyet ile E-

ticaret sitesi seçimi arasında ilişki vardır.( H1: Alternatif Hipotez) 

 

 

Ki kare bağımsızlık testinin anlamlılık düzeyi 0.05 ‘den küçük olduğundan dolayı temel hipotezimiz 

reddedilmiştir. Cinsiyet ile E-ticaret sitesi seçimi değişkenleri arasında ilişki olduğu saptandı. Diğer 

bir ifadeyle; aralarındaki fark istatistiki açıdan anlamlıdır. 
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Yeni ekonominin en önemli ayağını oluşturan iletişim ve telekomünikasyon teknolojilerindeki gelişmeler, 

internet üzerinden yapılan ticari işlemleri, sayı ve hacim olarak önemli derecede artırmıştır. Fakat E-ticaret 

istenmeyen derecede insanlar üzerinde negatif sonuçlar doğurmuştur. Bunun en önemli nedenlerinden biri, 

e-ticarette yaşanan sorunların varlığı ve bunların halen devam etmesidir. Güvenlik, gizlilik, vergilendirme, 

İnternetten alışverişe olan güvensizlik, internet üzerinden yapılan ödemeler, teslimat ve geri iade, 

gümrükleme, E-Ticaret Hukuku, tüketicinin korunması, ürünü görmeden almam anlayışı, telif hakları gibi 

konularda halen sorunlar yaşanmaktadır ve sorunların çözümü için başta ulusal olmak üzere uluslararası 

çalışmalara ve standartlara ihtiyaç vardır. 

 

Ki-Kare Bağımsızlık Test 

Bu çalışmanın amacı, e-ticarette yaşanan problemleri sistematik bir şekilde incelemektir. Yaptığımız 

çalışma sonucunda katılımcılara genel olarak en belirgin sorular soruldu. Yapılan anket çalışmasında e- 

ticaret sorunu ile öğrencinin okuduğu sınıf arasında ilişkiyi ölçmek adına bir test uygulandı. Hipotez 

kurularak incelenmiş olan değişkenler Ki kare bağımsızlık testi ile test edildi. 

Frekans Tablo3. 

 

  

Türkiye'de E-Ticaretin önünde en büyük sorun nedir? 
  

İnternetten alışverişe

 olan 

 

güvensizlik 

 

Ürünü   

görmeden 

 

almam anlayışı 

Diğer Toplam 

1.Sınıf 77 41 14 132 

2.Sınıf 57 29 9 95 

3.Sınıf 55 45 9 109 

4.Sınıf 61 49 15 125 

Toplam 250 164 47 461 

 

 

Elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda Türkiye'de E-Ticaretin önünde en büyük sorun nedir? Sorusuna 

lisans 1. Sınıf öğrencileri %30,8 oranında ‘internetten alışverişe olan güvensizlik’ şeklinde yanıt verirken 

%25 oranında ‘ürünü görmeden almam anlayışı’ şeklinde yanıtlamıştır. Lisans 2. Sınıf öğrenciler aynı 

sorulara %22,8 ve %17,7 oranlarında yanıt verildi. Lisans 3 ve 4. Sınıf öğrencilerinin yanıtlarına 

baktığımızda ise %22 ve %24,4 oranlarında ‘internetten alışverişe olan güvensizlik’ şeklinde cevap alırken 

%27,4 ve %29,9 oranlarında ‘ürünü görmeden almam anlayışı’ şeklinde yanıtlar verildi. 



 
                                                                                                                                                                                                           

400 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

Tablo3.E-ticaret sorunu ile öğrencinin okuduğu sınıfın Ki Kare Bağımsızlık Testi 

 

 Değer Serbestlik Derecesi Olasılık düzeyi 

Pearson Ki kare 

Testi 
5,727a 6 0,454 

 

 

 

H0: E-ticaret sorunu ile öğrencinin okuduğu sınıf arasında ilişki yoktur. H0:Temel Hipotez) H1: E-

ticaret sorunu ile öğrencinin okuduğu sınıf arasında ilişki vardır.(H1:Alternatif Hipotez) 

 

 

 

Ki kare testinin anlamlılık değeri 0.05 ‘den büyük olduğundan dolayı temel hipotezimiz 

reddedilemez.E- ticaret sorunu ile öğrencinin okuduğu sınıf arasında ilişki olmadığı saptandı. Diğer 

bir ifadeyle; aralarındaki fark istatistiki açıdan anlamsızdır. 

 

E-ticaret kullanımında bir diğer önemli etkende satın alma esnasında ürün sigortası, iade politikası, 

satış sonrası destek, müşteri yorumları ürünün fiyatı, kargo ve gönderi zamanı gibi satın almayı 

tetikleyen etkenler etkilidir. Kadın ve erkekler üzerindeki satın alma etkisinin farklılık gösterip 

göstermemesi önem arz etmektedir. Cinsiyet değişkeni ile satın alma esnasında alımı en çok etkilen 

etkiler arasında bir ilişkinin olup olmadığına ki kare bağımsızlık ile test edildi. 

Ki-Kare Bağımsızlık Test 

Yapılan çalışma sonucunda katılımcılara genel olarak en belirgin sorular soruldu. Satın alma 

esnasında alımı tetikleyen etkenler ile cinsiyet değişkeni arasında ilişkinin var olup olmadığı test 

edildi.Hipotez kurularak incelenmiş olan değişkenler Ki kare bağımsızlık testi ile test edildi. 

Frekans Tablo. 4 

 

 Satın alma esnasında alımınızı en çok tetikleyen etken nedir? 

 İade politikası Müşteri 

yorumları 

Ürünün fiyatı Diğer Toplam 

Erkek 26 50 84 40 200 

Kadın 57 61 109 34 261 

Toplam 83 111 193 74 461 
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Elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda ‘Satın alma esnasında alımınızı en çok tetikleyen etken nedir?’ 

sorusuna  kadınlar  tarafından    %68,7  oranında  ‘  İade  politikası’,  %55  oranında  ‘müşteri yorumları’, 

%56,5 oranında ‘ürünün fiyatı’ ,%45,9 oranında ‘diğer’ cevapları verildi. Erkekler tarafından ise %31,3 

oranında ‘İade politikası’, %45 oranında ‘müşteri yorumları’, %43,5 oranında ‘ürünün fiyatı’, %54,1 

oranında ‘diğer’ cevapları verildi. 

Tablo4.Satın alma esnasında alımı tetikleyen etkenler ile cinsiyet değişkeni için Ki Kare Bağımsızlık 

Testi 

 Değer Serbestlik 

Derecesi 

Olasılık düzeyi 

Pearson ki kare 

testi 

8,470a 3 0,037 

 

 

H0:Satın alma esnasında alımı tetikleyen etkenler ile cinsiyet değişkeni arasında ilişki yoktur. (H0:Temel 

hipotez) 

H1:Satın alma esnasında alımı tetikleyen etkenler ile cinsiyet değişkeni arasında ilişki vardır. 

(H1:Alternatif hipotez) 

Ki kare testinin anlamlılık düzeyi 0.05 ‘den küçük olduğundan dolayı temel hipotezimiz reddedildi.Satın 

ile cinsiyet alma esnasında alımı tetikleyen etkenler değişkeni arasında ilişki vardır ilişki olduğu  

saptandı. Diğer bir ifadeyle; aralarındaki fark istatistiki açıdan anlamlıdır. 

 

AMPİRİK ANALİZ 

Cinsiyet ile E-ticaret kullanımı verilerinin analizi; 
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‘E-ticaret yaptınız mı’ sorusuna 200 Erkek, 261 Kadın olmak üzere 461 kişi tarafından katılım 

sağlandı.200 erkek katılımcıdan Evet diyen erkeklerin sayısı 170 iken 261 kadın katılımcıdan 195 

i evet cevabı vermiştir. E-ticaret yapmadım sorusuna hayır diyen Erkekler 30 kişi iken kadınlar 66 

kişidir. 

 

Cinsiyet ile E-ticaret sitesi seçimi verilerinin analizi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencilerinin 461 kişi tarafından cevaplandı. Verilen yanıtlar 

54 kişi tarafından Aliexpress olmuşken, 87 kişi hepsiburada.com yanıtı verildi. En fazla Katılımcı 

tarafından kitapyurdunu seçen 99 kişi oldu.En çok alışveriş yaptığınız private shopping alışveriş 

sitesi sorusunu 200 erkek ve 261 Kadın katılımcı cevaplamıştır. En çok alışveriş yaptığım site 

Aliexpress diyen erkeklerin sayısı 26 iken kadınlardan 28 kişi aynı cevabı 

vermiştir.Hepsiburada.com olarak cevaplayan katılımcı sayısı erkeklerde 53 iken Kadınlarda 34 

yanıt gözlenmiştirler-ticaret yaparken Kitapyurdu.com tercih eden 39 Erkek ve 60 Kadın katılımcı 

vardır. 
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E-ticaret sorunu ile öğrencinin okuduğu sınıf verilerinin analizi; 

 

 

 

Türkiye'de E-Ticaretin önünde en büyük sorun nedir? Sorusuna ‘internetten alışverişe olan 

güvensizlik’ diyen en çok 77 katılımcı ile 1.Sınıf oldu. Ürünü görmeden almam anlayışına sorusuna 

sayıca en fazla 4.Sınıflar tarafından 49 katılımcı oldu. Diğer cevabını veren katılımcı sayısı 15 kişi 

ile 4.Sınıf  oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencilerinin en fazla cevabı ‘internetten 

alışverişe olan güvensizlik’ oldu. 

 

Satın ile cinsiyet alma esnasında alımı tetikleyen etkenler değişkeni verilerinin analizi; 
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İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencileri Cinsiyet değişkenine göre anket sorularından  olan 

‘Satın alma esnasında alımınızı en çok tetikleyen etken nedir?’ sorusuna yanıtlayan 109 kadın 84 

erkek toplam 193 katılımcı olmak üzere satın almalarının Ürünün fiyatının tetiklediğini belirtildi. 

Kadın katılımcılar tarafından daha çok seçilen bir diğer unsur ise 61 kişi ile Müşteri yorumları 

seçildi. Erkek katılımcılardan 26 kişi iade politikası yanıtını verirken 50 kişi Müşteri yorumları ve 

84 kişi ise Ürünün fiyatını yanıt olarak seçildi. 

 

 

SONUÇ 

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencilerinin e-ticareti kullanım oranı verilerine ulaşmak 

için bir Anket çalışması yapıldı. Verilen yanıtlar doğrultusunda belli başlı anket soruları arasında 

e-ticaretin kullanımını ölçmek adına ki kare bağımsızlık testleri uygulandı. Frekans Tablo.1’ de 

cinsiyet değişkeni ile e-ticaret kullanımı arasında ilişkinin varlığı test edildi. Test sonucunda 

kadınlar ve erkekler arasında e- ticaretin kullanımının bağımsız olmadığı kanısına varıldı. Frekans 

Tablo.1’ de cinsiyet değişkeni ile e- ticaret kullanımı arasında ilişkinin varlığı test edildi. 

 

 

Test sonucunda kadınlar ve erkekler arasında e-ticaretin kullanımının bağımsız olmadığı kanısına 

varıldı. Frekans Tablo.3’de E-ticaret sorunu ile öğrencinin okuduğu sınıf arasında ilişkinin varlığı 

test edildi. Test sonucunda e-ticaret sorunu ile öğrencinin okuduğu sınıf arasında ilişkinin bağımsız 

olduğu kanısına varıldı. 

Yapılan çalışmalar sonucunda e-ticaret her alanda kullanıldı ve kullanılmaya devam edildiği 

görüldü e- ticaret kullanımında çeşitli sorunların olunduğu görüldü. Anket çalışmasında örnek kütle 

olarak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencileri seçimi yapıldı. Yapılan bu çalışma ileri 

zaman diliminde daha kapsamlı olarak Türkiye genelinde e-ticaret kullanımının araştırılması 

öngörüldü. 
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ÖZET 
 

     Ülkemizde tam bir isimle tanımı yapılamayan '' Hedge '' denilince akla koruma geldiği için 

'' Koruma Fonu '' diye çevirilen , Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Serbest Yatırım 

fonu olarak tanımlanan hedge fonlar aynı kurumun sayfasında '' Katılma payları sadece nitelikli 

yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan  "Serbest Şemsiye Fon"lara bağlı olarak ihraç edilen 

fonlar. '' olarak tanımlanmaktadır. ( ‘’ Serbest Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi ‘’,t.y. ) 

 Türkiye'de fon yönetim şirketleri ve yatırımcıların pek tercih etmediği  bu fonların kökeni 1949 

yılına dayanmakta ve bugün Dünyanın En büyük ilk 10 Hedge fonu yaklaşık 423 milyar dolarlık 

varlık yönetmektedir.( Williamson, 2016 )  

 

     Hedge fonlar 1949'dan itibaren faaliyet gösterselerde 1990'lara kadar Soros, Buffet gibi 

yatırımcıların isimleriyle birlikte anılmaları dışında pek dikkat çekmemişlerdir. Söz konusu 

fonların tartışılmaya başlaması Long Term Capital Management'ın batması ve Soros'un Kara 

Çarşamba olarak adlandırılan İngiltere Merkez Bankası'nı develüasyona zorlamasıyla olmuştur. 

Hedge fonlar  uygulama imkanına sahip oldukları farklı stratejiler ve sıkı denetimden muaf 

olmaları sebebiyle bir kesim tarafından uzak durulması gereken kumar makineleri olarak 

görülürken diğer yandan riski seven yatırımcılar tarafından milyar dolarlık yatırım 

çekmektedirler. 

 

     Bu makalenin amacı  Hedge fonların özelliklerinden , tarihsel gelişimlerinden , bu fonların 

Gelişmekte olan ülkelerde yatırım yaparken sıkça uyguladıkları stratejilerden ,Türkiyedeki 

uygulamalarından bahsetmek ve bu fonların ülkemizde tercih edilmeme sebepleri açıklanırken 

literatürdeki Türkiye üzerine araştırmalardan özgün sebepler ortaya koymaktır. 

 

ANAHTAR KELİMELER:  Hedge fonlar , Strateji ,  Serbest Yatırım Fonları , Gelişmekte 

olan ülkeler , SPK 

 

ABSTRACT 

 

      Hedge funds defined as "Free Investment Fund" by the Capital Markets Board, which is 

translated as "Protection Fund" because it reminds us the protection when it is called “Hedge” 

which cannot be defined with a full name in our country, are defined on the page of the aforesaid 

Institution as “Funds issued depending on Free Umbrella Funds” which are established for the 

purpose of which participation ratios are only sold to qualified investors ( ‘’ Serbest Yatırım 
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Fonları Tanıtım Rehberi ‘’,t.y. ). The origin of these funds that are not preferred by fund 

management companies and investors in Turkey has been rooted in 1949 and today the world's 

top 10 Hedge Funds manage approximately $ 423 billion of assets ( Williamson, 2016 ). 

 

      Even if these funds have been in operation since 1949 until the 90’s, they have not attracted 

much attention except they are mentioned together with the names of investors such as Soros 

and Buffet. The start of discussion of hedge funds emerged due to downturn of Long Term 

Capital Management and force made by Soros to the Central Bank of the United Kingdom to 

perform devaluation, which is called Black Wednesday.  Due to the fact that hedge funds have 

the opportunity to implement different strategies and are exempted from tight control, on one 

hand they are deemed as gambling machines that have to be avoided by some part of strata but 

on the other hand, they are deemed to attract billion dollars of investments by the investors who 

cannot desist from risks.   

  

      The purpose of this article is to talk about the characteristics of the Hedge funds, their 

historical development, the strategies they apply frequently in investing in developing 

countries, and their applications in Turkey and to reveal the reasons for their non-preference in 

Turkey and to set forth specific reasons from researches about Turkey available in the literature.  

 

 

KEY WORDS: Hedge funds, Strategy , Free Investment Funds , Developing Countries, 

Capital Market Board 

 

Giriş  
 

      Şemsiye Fon: katılma payları tek bir içtüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayan 

yatırım fonudur ( ‘’ Yatırım Fonları ‘’,t.y. ). Türkiye’de bu fonların bir çeşidi olarak tanımlanan 

hedge fonlar, hareket özgürlükleri sayesinde birçok farklı ülke ve üründe işlem yaparak 

,‘’muhafazakar ‘’  yatırım stratejilerine karşı agresif  ve riskli hareketlerle kısa sürede yüksek 

kâr sağlama düşüncesinin bayrak taşıyıcısı  haline gelmişlerdir.  

     

     Gelişmekte olan ülkelerde kullandıkları yöntemler ile büyük getiri sağlayan ve her geçen 

gün bu ülkelere daha çok ilgileri artan hedge fonların; Dünya'da yönettikleri miktarlar 2008 

krizi sonrası her yıl büyümektedir. Ancak gelişmekte olan ülkelerden sayılan Türkiye, 

ülkemizdeki yüksek faiz politikası sebebiyle ülke para birimine özellikle Dolar / Türk Lirası 

paritesi üzerine yoğunlaşmış spekülatif amaçlı fon yatırımları çekse de , gerek SPK tarafından 

getirilen sıkı denetim gerek borsamızın yeterli büyüklüğe ve çeşitli enstürmanlara sahip 

olmaması nedeniyle birkaç örnek dışında literatürde adı anılmayan bir ülke konumundadır. 

Ülkemiz, bu alanda; BRICS ülkeleri ,Arjantin, Meksika ve gelişmekte olan pek çok ülkeden 

geride kalmış durumdadır. Yıllık fon değerlendirme raporlarında özellikle Hindistan ve Asya 

bazlı fonlar çok yüksek getiriler sağlarken , Türkiye'de kurulmuş veya Türkiye'ye yatırım 

yaptığı bilinen her hangi bir fon değerlendirmede bile yer almamaktadır. Türkiye'nin 

incelendiği kısımda bahsi geçecek olan 2006 yılında yayınlanan tebliğ her ne kadar Dünya'daki 

örnekleri ile benzer yönler taşısada , SPK kendisinin , kurulacak '' Serbest Yatırım Fonlarına''na 

kendilerini her zaman takip edecek bir '' büyük birader '' olacağını bildirmektedir. 

 

 

Hedge fonların özellikleri :  
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Ülkeden ülkeye düzenlemeler ile yapıları farklılaştırılmaya çalışılsa da hedge fonların asli 

özellikleri şunlardır ; 

 

          - Hedge fonlar reklama ihtiyaç duymazlar. Spk'nın Türkiye için  belirttiğine benzer bir 

şekilde Dünya'da da 1.000.000 doların  üstünde yatırım yapmaya gönüllü kişilerin pay 

alabildiği , tanıtım maliyetleri olmayan bu fonlar başlangıçta  % 2 yönetim ücreti daha sonrada 

kârdan yüzde 20 pay alarak  faaliyetlerini sürdürürler. ( Lan,Wang ve Yang,2013,s.301 ) 

 Kârdan alınan payın sabit bir miktar olmaması ve kârın belli bir kısmının oransal olarak 

departmanlara dağıtılması, çalışanları daha iyi performans gösterip kendi kazançlarını 

arttırmaya teşvik etmek için düşünülmüş yöntemlerdir. 

 

Hedge fonlar diğer yatırım fonlarının yapamadıkları açığa satış ve pozisyon almak için 

borçlanabilmeyi yapabildikleri gibi sıkı regülasyonlardan da muaftırlar. 

 

Emeklilik fonları veya diğer fonlar zaman zaman muhafazakar davranıp belli başlı ürünlere 

risksiz yatırım yapmayı tercih ederken hedge fonlar türlü strateji kombinasyonları ile türev 

ürünler, sabit getirili ürünler , hisse senetlerine yatırım yaparlar. Bir hedge fon '' karışık / çoklu 

strateji – multi strategy '' prensibiyle çalıştıgını belirterek hem arbitraj imkanlarını kovalayabilir 

, hem aynı anda kısa ve uzun pozisyonlar alabilir hem de o sırada piyasadan düşük fiyata 

Mortgage'e dayalı kontratlar toplayabilmektedir. 

 

     

   Herhangi bir ülke dışında  kurulmuş olan  ve yabancı bir ülkenin kanunlarına uygun olarak 

yönetilen hedge fonlara “offshore hedge fon” denmekte ve bu tarz hedge fonlar; Cayman 

Adaları, Virgin Adaları, Bahamalar, Panama,  Bermuda gibi vergi cennetlerinde 

kurulmaktadırlar.  

 

 

Hegde fonların Tarihsel Gelişimi 
 

       Dünya'da hedge fonlar ile ilgili makale yazan herkes Albert Winslow Jones'dan ve Long 

Term Capital faciasından bahsetmelidir ilerleyen satırlarda buna ek olarak Soros ve fon 

yöneticilerinin İngiltere Merkez Bankasını mağlup etmesinden de bahsedilecektir.  Albert 

Winslow Jones Amerika Birleşik Devletleri’nde 1949 yılında 40,000 doları kendine ait olan 

100,000 dolarlık bir portföy ile işe başlamış kısa ve uzun pozisyonlar alarak gerektiğinde de 

kaldıraç kullanarak işlem yapmıştır. Özellikle açığa satış konusunda çok başarılı olan Jones'un 

fonları 10 yılda % 87  getiri sağlamış ve bu başarının Fortune dergisinde yer bulmasından 

sonraki iki yılda irili ufaklı hedge fonlar kurulmuştur. ( J.P. Anson, 2002, s.13 ) 

 

 

     Bu irili ufaklı fonlardan biri olan 1970 yılında kurulan Soros Fon Yönetimi 1992 yılına kadar 

her yıl düzenli olarak % 20 getiri sağlayan bu sayede yavaş yavaş adını duyuran ancak genelde 

aile üyelerinin paralarıyla yatırım yapan bir fon iken ( Rushe, 2011 ) , Eylül 1992'de sahibi 

George Soros ve ona bağlı çalışan diğer yatırımcılar İngiliz Sterlininin değer kaybedip ,  Alman 

Markının değer kazanacağı üzerine pozisyon almış, ulaşabildikleri Londra kaynaklı basın 

kuruluşlarında İngiliz Sterlininin aşırı değerli olduğunu , Birleşik Krallık ekonomisinin kötüye 

gittiğini bu aşırı değerlenmenin bir devalüasyon gerektirdiğini vurgulamış ve ilerleyen bir kaç 

gün içinde 10 milyar değerinde Sterlin satıp Mark almışlardır. Piyasada bollaşan Sterlin kan 

kaybetmeye ve aynı gün iki kez faiz artırımına rağmen düşmeye devam edince İngiltere Merkez 

Bankası develüasyon yapmak durumunda kalmış ve Soros bu bahisten 1 milyar takip eden hafta 
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diğer para birimlerinin domino etkisi ile düşüşünden de 1 milyar kazanmıştır. ‘’ Kara Çarşamba 

‘’ olarak hatırlanan bu olayda Soros ve ekibinin yaptıkları ve kazandıkları bu fonlar içinde 

bulunmaz bir reklam olmuştur. 

 

 

Şekil 1: Soros’un hamlesi sonrası İngiliz Sterlinindeki düşüş  

 
   Kaynak : http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24XBP&p=W&st=1991-03-01&en=1993-12-

30&id=p10338124188  ( Erişim : 15.04.2017 ) 

 

     Tabii Hedge fonlar için işler her zaman iyi gitmemiştir, Jones'un başarılarından sonra yerel 

hedge fonlarda % 15 civarı getiri sağlayan bir kaç fon olsa da piyasalar 1970'lerde '' ayı piyasası 

'' dönemine girilmiştir. Bu durgunluk döneminden sonra hala hatırlanan ve hedge fonların 

kimileri için yüksek getiri için piyasayı bulandıran kurumlar olarak anılmaya başlamasına sebep 

olan olay  Long Term Capital Management'ın (LTCM) iflası olmuştur. Bu şirket doktorların , 

nobel ödüllü ekonomistlerin , merkez bankası eski başkan yardımcısının ve başarılı Wall street 

simsarlarının çalıştığı bir yıldızlar topluluğuydu.Long Term ekibi 250:1 kaldıraç oranı  ve çok 

güvendikleri bir matematik modeli kullanmaktaydı. Ancak yüksek kaldıraç Rusya 

yükümlülüklerini yerine getiremez hale gelip Dünya çapında bir likidite krizi ortaya çıkınca 

ekibin aleyhine işlemeye başlamış, fon yüzde 52 değer kaybetmiş ve bir konsorsiyum tarafından 

kurtarılmak durumunda kalmıştır.( Mishkin,2011, s.332). Şekil 2’de görülebileceği üzere Long 

Term'in batma aşamasına gelmesi Amerikan borsalarında hatrı sayılır bir volatilite ve aylık 

kayıp yaşatmıştır. ( Greenspan, 2007, s.193-195 )  

 

 

 

Şekil 2 : Finansal ‘’ Korku faktörü ‘’ : günlük S&P 100 Endeksi volatilitesi ( % )  

Soros’un hamlesi 
sonrası Sterlin 6 
ayda % 30 değer 
kaybetmiştir. 

http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24XBP&p=W&st=1991-03-01&en=1993-12-30&id=p10338124188
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=%24XBP&p=W&st=1991-03-01&en=1993-12-30&id=p10338124188
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Kaynak : https://static01.nyt.com/images/blogs/roomfordebate/10stock_market.pdf 

faydalanılarak çizilmiştir. ( Erişim Tarihi : 13.03.2017 ) 

 

      Bu kötü örnek hala hatırlansa da hedge fonlar doksanlı yılların ortalarından itibaren 

büyümeye devam etmiş ve 2016 sonu itibariyle 3 trilyon  dolar yönetir büyüklüğe gelmişlerdir 

(Şekil 2). Hedge fonlar offshore olarak vergi cenneti ülkelerde kurulsalar dahi yatırımcılara 

yakın olmak amacıyla yönetim ofislerini borsaları gelişmiş ülkelerde açmaktadırlar. Bu veriden 

yola çıkıldığında Amerika Birleşik Devletleri ( ABD) Dünyadaki 13.442 hedge fonun 

yarısından fazlasına ev sahipliği yapmaktadır ( ‘’ Global Hedge Fund Database ‘’,t.y. ) (Şekil 

3).     

Şekil 2: Hedge fonların yönettiği miktarların yıllar içinde artışı ( milyar dolar ) 

 
Kaynak : Value of assets managed by hedge funds worldwide from 1997 to 2016 (in billion 

U.S. dollars) , (t.y.).https://www.statista.com/statistics/271771/assets-of-the-hedge-funds-

worldwide/  adresinden faydalanılarak çizilmiştir. ( Erişim Tarihi : 10.03.2017 ) 

 

Şekil 3: Hedge fonların yönetim ofislerinin bulunduğu ülkelere göre dağılımı ( % ) 
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https://static01.nyt.com/images/blogs/roomfordebate/10stock_market.pdf
https://www.statista.com/statistics/271771/assets-of-the-hedge-funds-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/271771/assets-of-the-hedge-funds-worldwide/


 
                                                                                                                                                                                                           

410 
 

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             

 
Kaynak : Global Hedge Fund Database, ( t.y ). Eurekahedge. 

http://www.eurekahedge.com/Products/global-hedge-fund-database adresinden faydalanılarak 

çizilmiştir. ( Erişim Tarihi : 13.03.2017 ) 

 

Hedge Fonların Gelişmekte olan ülkelerde sıkça kullandıkları Yatırım Strajileri 
 

     Yukarıda bahsi geçen 13.442 fon farklı stratejiler benimsemektedir. Gelişmekte olan ülkeler 

, gelişmişlere göre daha düşük endüstriyel yatırıma sahip olduğu  ve daha çok reform, yatırıma 

ihtiyaç duyduğu için makro ve şirketler bazında daha yüksek büyüme potansiyeli 

taşımaktadırlar. Dış yatırıma fazlasıyla ihtiyaç duyan bu ülkeler, 1980’lerden itibaren hedge 

fonlar için çeşitli stratejiler ile yüksek kâr sağlanabilecek alanlar olarak görülmektedir.  

 

   Ülkemizde gelişmekte olan bir ülke olarak tanımlandığından ilk strateji olan '' Global Makro'' 

yöntemini önce açıklayıp sonra en bilinen örneklerinden biri  olan 1999 depremi örneği ile 

anlatmak yerinde olacaktır. Global Makro yukarıda bahsettiğimiz George Soros – İngiliz 

Sterlin'i örneğinde olduğu gibi basitçe makro tahmin ve olaylara dayanarak ülkeledeki 

ekonomik veriler ışığında söz konusu ülkenin hisse senedi , tahvil – bono , para birimi , faizini 

almak yada satmak olarak tanımlanabilir.2014-2015 yılllarında İnternet veya toplantılar da bu 

stratejiden bahsedildiğinde verilen örnek; 1999 Depremi sonrası Türkiye'de yıkılan evlerin 

yerine yapılacak binaları düşünerek yurtdışı fonlarının Türk cam ve çimento şirketlerinin 

hisselerini düşük fiyattan almasıdır. Bu örnekte ABD'de ki bir fon ‘’ makro ‘’ bir etkene dayalı 

alım yapmıştır.  

 

    Global Makro fonlar yüksek kâr elde etmek için kaldıraç da kullanmaktadırlar.Örneğin; 

Asya'nın en çok getiri sağlayan fonlarından biri sözleşmeleri ve hatta sitelerinin girişine ;  fonun 

yüksek kaldıraçla makro stratejili işlem yaptığını , bu sebeple bir ay çift haneli kâr sağlarken , 

diğer ay çift haneli kayıp yaşanabileceğini , asıl önemli olanın 1 yıllık kâr / zarar oranı olduğunu 

beyan etmiştir. Kaldıraç etkisiyle bu fonlar ortalama olarak 2014'e kadar en çok getiri sağlayan 

fonlar olmuşlardır. Asgari olarak hem endeksler , hem faizler , hem günlük ekonomik – siyasal 

gelişmeleri takip etmeyi gerektiren bu strateji üzerine çalışan şirketler yöneticilerinin bir 

kısmını Makro ekonomi alanında devlet kuruluşlarında yer almış kişilerden seçerken bir kısmı 

başarılı Wall Street simsarlarından seçmektedirler.  
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    Dünya genelinde en çok kullanılan hedge fon staretjisi ise '' Long / Short equity '' yani Uzun 

/ Kısa Pozisyon olarak adlandırılan yöntemdir , bu yöntemi tercih edenler araştırma ekibinin 

değerini düşük bulduğu hisseler ve hisse türevlerinde uzun pozisyon alırken, aşırı 

değerlenmişleri satmaktadırlar. Genellikle piyasa değerleri üzerinden bir değerlendirme ile aynı 

sektördeki iki şirketten birinin finansal ürünlerini alıp diğerini satarak yapılan bir işlemdir. 

Önemli olan şirketlerin performansları olduğundan dolayı piyasanın düşmesi yada yükselmesi 

çok büyük problem teşkil etmemektedir. ABD'de 250 milyon dolar civarı bir miktar yöneten 

fonların kısa pozisyon alacakları hisseler için borçlanarak işlem yapma, açığa satış yapma şansı 

vardır. Ülkemizde pratikte pek uygulanmayan, 2008-2012 yılları arasında İtalya ve İspanya’da 

birkaç kez ülke borsasına zarar verdiği gerekçesiyle yasaklanan açığa satış kısaca; yatırımcının 

portföyünde olmayan hisseyi ödünç alarak satmasıdır. Kişi fiyatının düşmesini beklediği 

hisseyi yüksek fiyattan satmasının ardından aynı hisseyi düşük fiyattan alıp karşı tarafa teslim 

etmeyi ve aradaki farktan kâr elde etmeyi planlamaktadır. 

 

   Diğer bir stareji ise çeşitli yöntemleri karışık olarak  kullanan özellikler kısmında da bahsi 

geçen '' Mixed Strategy – karışık/ çoklu strateji fonları ''dır.Bu fonlar Bir yandan şirket birleşme 

haberlerine göre bir hissede uzun pozisyon alırken diğer taraftan ülke tahvillerinde kısa 

pozisyon alabilmektedirler.Son olarak '' Gelişmekte olan Ülkelere odaklı fon staretijisi '' ise bu 

ülkeleri tanımlarken bahsedildiği gibi ; söz konusu  ülkelerin yüksek büyüme rakamları ile 

borsalarının yüksek getiri sağlayacağı düşüncesinden hareketle  bu ülkelerdeki farklı muhasebe 

yöntemleri ve yetersiz finans profesyonellerinin  eksik  veya fazla değerlemesi sonucu değeri 

düşük /  yüksek kalan hisselere yatırım yapmak olarak açıklanmaktadır. ( Çankaya, 2008, s.7 ). 

Gelişmekte olan ülke finansal ürünlerine yatırım aşamasında genelde bu stratejiler tercih 

edilmekte iken gelişmiş ülkeler üzerine yatırım yapan fonların etkisiyle Dünya genelinde en 

çok kullanılan stratejilerin dağılımı değişiklik göstermektedir (Şekil 4). Özellikle ABD’de 

faaliyet gösteren irili ufaklı birçok fon sadece kendi ülke borsaları ile ilgilenmektedir. 

 

Şekil 4: Dünya genelinde en çok kullanılan Hedge fon stratejileri ( % ) 

 
Kaynak : Global Hedge Fund Database, ( t.y ). Eurekahedge. 

http://www.eurekahedge.com/Products/global-hedge-fund-database adresinden faydalanılarak 

çizilmişt. ( Erişim Tarihi : 13.03.2017 ) 
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Hedge fon Türkiye'de gelişmeme sebepleri 

  

     Hedge fonların Türkiye'de gelişmeme sebepleri incelendiğinde , borsamız ve ürün 

çeşitliliğinin '' sığ ve yetersiz '' oluşunun büyük bir sorun olduğu görülmektedir . 2016 Şubat 

ayı verilerine göre Borsamızın değeri 197 milyar dolar olarak gözükürken gelişmekte olan bir 

ülke olarak bile sayılmayan , enerji şirketlerinin borsaya kote olmadığı Suudi Arabistan 

borsasının değeri 442 milyar dolardır (Şekil 5). 69 trilyon dolarlık büyüklüğü geçen Dünya 

Borsa Pastasında ülkemizin ne kadar küçük bir alan kapladağı açıktır. ( Desjardins, 2016 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: Borsa büyüklükleri ( milyar dolar ) 

 
Kanyak: Desjardins,J.(2016). All of the World’s Stock Exchanges by Size. 

http://money.visualcapitalist.com/all-of-the-worlds-stock-exchanges-by-size/ faydalanılarak 

çizilmiştir. Erişim Tarihi: 16.03.2017 

 

      Bu durumdan büyük meblaglar ile borsamızda işlem yapan birinin nasıl faydalanabileceğini 

2016 yılında çıkan bir haberle açıklamak yerinde olacaktır. '' Herif '' kod adlı Londra merkezli 

bir hedge fonun Hintli yöneticisi kullandığı algoritma ile bir günde 450 milyon dolar yatırım 

yapıp toplam 1,5 milyar dolarlık hisseyi elinde tutarak Borsamızı dilediği gibi 

yönlendirebilecek duruma gelmiştir. Hatta iki haftalık bir dönemde borsanın yükselmesinde en 

büyük pay sahibi olduğu profesyoneller tarafından doğrulanmıştır. Merrill Lynch'in gelişmişte 

olan ülkelere yatırım yapan hedge fonun Türkiye'de yaptığı işlemin 15 katını yapan bu yatırımcı 
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borsamızın sığlık ve kolay yönlendirilebilir olduğunun kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. ( 

Yüksel, 2016 ) 

 

    Bu konu hisse senetleri üzerinden de örneklendirilebilir. Bist 100 endeksinde yer alan ve 

ülkemizde bilinen bir  markanın 2 sene önce herhangi bir günde hisselerini elinde tutan kişi/ 

kurumlara bakıldığında 2 kişinin neredeyse bütün hareketlerini belirlediği görülmüştür.  İşte bu 

durum Londra ve Amsterdam merkezli 50 milyon dolardan daha az parayı yöneten küçük 

ölçekli Hedge fonların hiç arzulamadığı uzak durmak isteyeceği bir borsamız olduğunu 

göstermektedir. Zira bir veya birkaç kişinin hisseleri bu kadar kolay yönlendirebildiği bir 

borsada küçük fonlar '' küçük balık '' olmayı tercih etmemektedirler.       

    Hedge fonların ülkemizi tercih etmemesini bir örnekle daha açıklamak gerekirse Dünya’nın 

en prestijli yatırım bankalarından JP Morgan'ın Türkiye'ye yatırım yapan Hedge fonunun 

toplam büyüklüğü sadece 34 milyon dolardır.Milyar dolarlık büyüklüğe sahip fonlar 

düşünüldüğünde bu tutarın ne kadar az olduğu kolayca fark edilmektedir. Dünyada en çok 

büyüme saglayan Hedge fonlar Gelişmekte olan ülkelere odaklı olanlar  olmasına rağmen  

Türkiye Gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında düşük performans göstermektedir. Buna 

bağlı olarak bahsi geçen fon son 3 ayda %17.11 değer kazanmasına rağmen, son 1 yılda -8,31 

%  getiri sağlamıştır. (Turkey Equity Fund, t.y.). 

     

     Hedge fonlar çalışma mantığı olarak mümkün oldukça düzenleme ve denetimden kaçınarak 

yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadırlar. Türkiye'de Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda 

kaldıraç oranı 1:10dur belli başlı ürünler dışında ürün çeşitliliği , işlem hacmi yoktur ve işlemler 

SPK tarafından sıkı takip edilmektedir. Oysa Türkiye yerine Polonya ve Londra gibi ülkelerde 

1:200 kaldıraç oranı ile işlem yapıp daha az regüle edilmiş piyasalarda çeşitli ürünlere yatırım 

yapmak bir hedge fon için daha mantıklı bir seçenek olarak gözükmektedir. Sadece piyasada 

yapılan işlemler değil kurulan '' serbest yatırım fonları'' da SPK'nın sıkı kontrolü altındadır, bu 

fonlara denetleme zorunluluğu getirilmektedir. Türkiye'de bir fon kurmak , bir fondan pay 

almak Avrupa merkezli kuruluşlar için güvenilirliklerini kanıtlamanın bir yolu olarak 

kullanılmaktadır . Hatta bazı  firmalar sadece Türkiye gibi sıkı denetlenen , açığa satış ve 

borçlanmanın mümkün olmadığı bir piyasada bile işlem yapabildiklerini göstermek için bilinen 

,derinlemesine araştırma gerektirmeyen Bist 50 hisselerini almaktadırlar. 

 

      Sadece yabancı firma ve yatırımcılar değil yerli yatırımcı da geçmişte sığ borsada 

manipülatif hareketlere , tavsiyelere maaruz kaldığından dolayı borsayı '' kumar '' olarak 

görmekte ve Bireysel Emeklilik hariç fonlardan pay almayı , paralarını değişik araçlara yatırım 

yapan fonlarda değerlendirmeyi düşünmemekte, Emeklilik fonlarının yöneticileri de bu istek 

doğrultusunda 1 ayda 1 risksiz işlem yaparak getiri sağlamaya çalışmaktadırlar.Amerika 

Birleşik Devletleri'nde bir New Orleans İtfaiyesi emeklilik fonu 500 milyon dolar yöneten ve 

yıllık % 27 getiri sağlayan bir fondan pay alırken Türkiye'de 47 milyar TL'ye ulaşan emeklilik 

fonları az riskle az getiri felsefesiyle çalışmaktadırlar .  

 

     Türkiye merkezli fon yönetim şirketleri de emeklilik fonları dışında çok talep çekemedikleri 

için hedge fon kurmaya gönülsüz bakabilmektedirler, çünkü düşük meblağ yönetip başlangıçta 

% 2 ve kârdan % 20 yönetim ücreti almak ve bu gelirin çok bölünecek olması Türk şirketleri 

için de düşük kâr buna karşılık fazla çaba anlamına gelmektedir. Ülkemizdeki mevcut durum, 

banka ve aracı kurumlarda görev alan başarılı çalışanların girişimde bulunup kendi portföy 

yönetim şirketlerini ve hedge fonlarını kurmalarını zorlaştırmaktadır. 2015 yılında güncellenen 

‘’ Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğine ‘’ göre 

portföy yöneticiliği yapacak aracı kurumlar için gereken asgari öz sermaye 10.000.000 TL iken 

daha fazla yetkiye sahip ‘’ Geniş Yetkili ‘’ Aracı Kurumlar için gerekli meblağ 25.000.000 TL 
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olarak belirlenmiştir. (s.125)Türkiye’de diğer harcamaları dahil etmeden sadece öz sermaye 

zorunluluğu bile çalışanların kazandıkları maaş ve primlerine oranla çok yüksek kalmakta iken  

ABD ve İngiltere gibi dünyanın en büyük Hedge fon ve Yatırım bankalarının bulunduğu, bu 

şirketlerde çalışanların başarılı işlem ve tahminleri karşılığında 2 milyon doları aşan ikramiye 

alabildiği ülkelerde ortalama hedge fonların emekleme aşamasında ihtiyaçları olan miktar 1 

milyon dolardır. Bu ücret en büyük kalemler olan hukuki işler ve başlangıç aşamasında personel 

alımını kapsamakta, dileyen hukuki işlemler için tanınırlığı , tecrübesi fazla avukatlarla 

çalışmak yerine büyük bütçe ayırmadan işlemlerini daha uzun sürede bitirmeyi göze alıp sıkça 

kullanılan ve 5.000-7.000 dolar arasında bir ücrete satılan hedge fon şablonlarını 

kullanabilmektedir ( Wilson, t.y. ). 

 

      Özellikler bölümünde belirtildiği gibi Dünya'da kurulan Hedge Fonların yapıları birbiriyle 

hemen hemen aynıdır bu durumda Hedge fonların faaliyetlerini düzenleyen yasaların benzer 

olması normal bir durumdur. Ülkemizde 2000’li yılların başında piyasa ve araçlar sığ olduğu , 

finans alanında yapılması zorunlu olan bir çok düzenleme sırada beklediği için şart özelliklerini 

düzenleyen resmi bir teblig , yasa bile çıkarılmamış bu fonlar ile ilgili ilk girişim 2006 yılında 

yapılmış ve Resmi Gazete'de yayınlanan bu tebliğde Hedge Fonlar ; Serbest Yatırım Fonları 

adı altında ; '' Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş fonlar.'' 

olarak tanımlanmıştır. Tebliğde nitelikli yatırımcı olarak ;yerli ve yabancı fonlar ,yatırım 

ortaklıkları , aracı kurumlar , emekli yardım sandıkları ve kamu yararına çalışan dernekleri 

içeren ve fon katılma payı halka arz edildiği tarih itibariyle en az 1 milyon TL değerinde 

sermaye piyasası aracı , yerli veya yabancı para sahibi olan tüzel ve gerçek kişiler.'' olarak 

tanımlanmıştır. ( Akyüz ve Karakoç, 2011,s.13). 

 

      Nitelikli yatırımcıya işlem yapabilmeleri dışında , Tebliğ'de paylarının borsada işlem 

göremeyeceği belirtilen Hedge fonların yapabilecekleri  ; kendi tüzüklerinde yer alması halinde 

açığa satış yapabilme , kaldıraç kullanabilme, türev ürünleri portföyüne alıp diledikleri 

stratejileri kullanabilme gibi  '' esneklikler '' olarak tanımlanırken bu fonlara risk yönetimi takip 

sistemi oluşturma zorunluluğu getirilmiştir. ( Yeşiürdü’den aktaran Akyüz ve 

Karakoç,2011,s.13 ) 

 Tebliğdeki maddeler ve '' nitelikli yatırımcı '' tanımı incelendiğinde özellikle kamu ve emeklilik 

fonlarına yapılan vurgu Dünya'da hedge fonlardan pay alanların ve daha önce yurtdışında 

hazırlanmış düzenlemelerin iyi incelendiğini gözler önüne sermektedir. 2009 itibariyle halka 

arz edilen hedge fonlara, diğer yatırım fonları gibi sıkı takip , risk kontrol ve bağımsız denetim 

zorunluluğu getirilmesi , SPK tarafından kayıda alınmaları ve yine aynı kurum tarafından 

ürünlerdeki fiyat değişimlerinin istendiği zaman kontrol edilebilmesi , bu fonların ülkemizde 

Dünya'nın büyük bir çoğunluğundan daha sıkı denetlendiğini göstermekte ve regülasyon 

sevmeyen bu fonların ülkemizde neden yaygınlaşmadığının başka bir kanıtı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

      Bütün bu sıkı denetim ve Türkiye borsası dezvantajlarının sonucu olarak ülkemizde bu 

piyasa Dünya ile karşılaştırıldığında neredeyse hiç gelişmemiştir.Hatta bugün Takasbank 

Tefas'da ( Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu)  ve benzeri fon performanslarını 

halka açık sunan sitelerde '' Serbest Yatırım Fonları '' bilgileri ve performansları yer 

almamaktadır. 
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ÖZET: Bu çalışmada Kastamonu Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları bölümü öğrencilerine 

uygulanan anket sonuçları kullanılarak öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyleri anket 

yöntemiyle analiz edilmiştir. Finansal okuryazarlık, bireylerin finansal araçları ve kavramları 

anlamaları, karşılaşabileceği finansal tehditleri ve fırsatları değerlendirirken elde ettikleri 

gelirleri ve bütçelerini rasyonel seçimler yaparak yönetmeleri ve finansal durumlarını daha iyi 

hale getirebilmek için bu seçim kararlarını alırken nerelerden destek alabileceklerini 

bilmeleridir. Bireylerin finansal okuryazarlık düzeyinin yükselmesi, bireysel tasarruflarının 

artmasını sağlar, ayrıca bireylerin sağlıklı finansal karar verebilmesi açısından önemlidir. 

Mikro ekonomik düzeyde alınan bu yatırım ve tasarruf kararlarının makro düzeyde yüksek ve 

sürdürülebilir büyüme ile doğrudan ilişkisi vardır. Çalışmanın amacı finansal okuryazarlığın;  

cinsiyet, yaş, mezun olunan lise türü, aile eğitim düzeyi, aile gelir düzeyi ve öğrencinin genel 

not ortalaması ile İlişkili olup olmadığını saptamaktır. Çalışma sonucunda öğrencilerin 

demografik özellikleri ile finansal okuryazarlık düzeyleri arasında bir ilişki tespit 

edilememiştir.  

ABSTRACT: This research analyzes financial literacy of students of Human Resources 

Department of Kastamonu Meslek Yüksekokulu by using the results of the survey conducted 

with them. Financial literacy is the understanding of individuals of financial instruments and 

concepts, their ability to manage their budgets and earnings with rational decisions while 

evaluating financial threats and opportunities and their knowledge of finding information to 

support their decisions to improve their financial positions.  Higher financial literacy levels 

increase individual savings in addition to its importance for individuals to make healthy 

financial decisions. Those micro economic decisions of investments and savings are directly 

correlated with high and sustainable growth in macro levels. The purpose of this research is to 

determine the relationship between financial literacy and gender, age, type of high school 

graduated, education level of the family, financial income of the family, and grade-point 
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average of the student. The research concluded that there is no correlation between demographic 

characteristics of the students and their financial literacy level.  

ANATAR KELIMELER: Finansal okuryazarlık, Kastamonu Üniversitesi, Temel finansal 

bilgi. 

1.Giriş  

Son yıllarda bireylerin borçluluk seviyeleri arttıkça, kendi geleceklerine dair kaygılarının da 

arttığı görülmüştür. Karmaşıklaşan finansal araçlarla karşı karşıya kalan öğrenciler, finansal 

kararlar alırken bir hayli zorlanmaktadır. Özellikle üniversiteye başladıklarında kendi finansal 

kararlarını vermeye başlayan öğrencilerin, bu kararları alırken yeterli finansal okuryazarlık 

düzeyine sahip olması büyük önem taşımaktadır. 

Finansal okuryazarlık bireyler açısından önemli olduğu kadar ülke ekonomisi açısından da 

çeşitli seviyelerde önemlidir. Bireylerin finansal işlerinin yönetiminde finansal okuryazarlığın 

önemli etkileri vardır çünkü bireylerin finansal okuryazarlık düzeyleri verecekleri yatırım 

kararlarını dolayısıyla bireylerin refahını etkiler. Bireylerin verdiği yatırım kararları aynı 

zamanda finansal kurumların davranışlarını belirlemede rol oynar bu da finansal istikrarı 

etkileyerek reel ekonomideki kaynakların tahsisini dolayısıyla ekonominin uzun dönemde 

potansiyel büyüme oranını etkiler (Widdowson ve Hailwood, 2007) 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde kurulan Finansal Eğitime Yönelik 

Uluslararası İşbirliği (INFE) tarafından 2011 yılında yapılan çalışmada finansal okuryazarlık 

şöyle tanımlanmıştır. Sağlam finansal kararlar vermek ve sonuçta bireysel refahı sağlamak için 

gerekli farkındalık, bilgi, beceri, tutum ve davranışın birleşimidir. 

Finansal okuryazarlık düzeyinin yükselmesi tüm bireyleri ve ülke ekonomilerini etkileyen 

önemli bir etkendir. Özellikle genç nüfusun finansal bilgi düzeylerinin gelişimi uzun vadede 

karşılaşılabilecek problemlerin önüne geçmek için büyük önem arz etmektedir. Çalışmamızda 

gençlerin demografik özelliklerinin finansal okuryazarlık düzeyleri üzerinde bir etkisi olup 

olmadığını saptamak amaçlanmaya çalışılmıştır. 

2. Literatür taraması 

Birçok ülkede araştırmacılar bireylerin finansal okuryazarlık düzeyini farklı gruplara uygulanan 

çeşitli çalışmalarla araştırmışladır.  

Cinsiyetin finansal okuryazarlık üzerindeki etkisi araştırıldığında Lusardi ve Mitchell (2008) 

yaptıkları araştırmada kadınların finansal okuryazarlığını ve emeklilik planlamalarının 

erkeklere oranla daha düşük olduğunu bulmuşlardır(Lusardi ve Mitchell, 2008). Finansal 

okuryazarlığın cinsiyet ile ilişkisini inceleyen birçok çalışmada (Chen ve Volpe, 2002; Dvorak 

ve Hanley, 2010; Fletschner ve Mesbah, 2011; Furtuna, 2007; KILIÇ, Ata, ve Seyrek, 2015; 

Worthington, 2006) cinsiyetin finansal okuryazarlığa etkisi olduğu görülmekle beraber bazı 

çalışmalarda aralarında bir ilişki bulunmadığı görülmüştür (Adeleke, 2013; Jorgensen ve Savla, 

2010; Thapa, 2015). 

Literatürde yaşın finansal okuryazarlık üzerindeki etkisi araştırıldığında yapılan çalışmalarda 

(Adeleke, 2013; Ansong ve Gyensare, 2012; Lusardi ve Mitchell, 2011; Thapa, 2015)  böyle 

bir etkinin olduğu bulunmuştur.  Lusardi ve Mitchel (2011) yaptığı çalışmada orta yaşlı 

bireylerin finansal okuryazarlığının genç ve yaşlı bireylere oranla daha yüksek olduğunu 

bulmuşlardır(Lusardi ve Mitchell, 2011). 

Finansal okuryazarlığın aile gelir düzeyine göre değiştiğini gösteren birçok çalışma vardır 

(Agarwalla, Barua, Jacob, ve Varma, 2015; Lusardi, Mitchell, ve Curto, 2010; Thapa, 2015). 
Bu çalışmalarda yüksek gelirli ailelerin finansal okuryazarlığının yüksek olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Bunun yanında Homan (2015) yaptığı çalışmada gelir düzeyinin finansal okuryazarlığa bir etkisi 

olmadığını belirtmiştir (Homan, 2015).  

Aile eğitim düzeyinin finansal okuryazarlık ile ilişkisi açısından yapılan çalışmaların 

bazılarında ilişkili olduğu sonucu çıkmıştır (Lusardi vd., 2010). Bunun yanında birçok çalışmada da 

aile eğitim düzeyi ile finansal okuryazarlık arasında anlamlı bir ilişki çıkmamıştır (Bayram, 2010; ERGÜN, 
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ŞAHİN, ve ERGİN, 2014; Homan, 2015). Yapılan çalışmalarda üniversite öğrencileri için ailenin, 

finansal okuryazarlık açısından büyük önemi olduğu bulunmuştur (Sohn, Joo, Grable, Lee, ve 

Kim, 2012).  Ansong ve Gyensare (2012) Gana’da üniversite öğrencileri üzerine yaptıkları 

çalışmada annenin eğitim düzeyinin finansal okuryazarlık ile pozitif ilişkili olduğunu bulmuştur 

(Ansong ve Gyensare, 2012). 

Xiao, Ahn, Serido ve Shim (2014) Amerika’da üniversite öğrencilerine yaptıkları finansal 

okuryazarlık ve finansal davranış üzerine çalışmada düşük genel not ortalamalı öğrencilerin 

riskli ödeme davranışında bulundukları ve ortalama artıkça bu risklilik durumunun giderek 

azaldığını bulmuşlardır. Bunun nedeninin ise ortalamaları artıkça öğrencilerin daha yüksek 

finansal bilgi ve okuryazarlık seviyesine ulaştıklarını, dolayısıyla öğrencinin genel not 

ortalaması arttıkça finansal okuryazarlığının da arttığını belirtmişlerdir (Xiao, Ahn, Serido, ve 

Shim, 2014). 

  

3. Veri ve Ekonometrik Metodoloji  

3.1. Örneklem 

Araştırmanın hedef kitlesini Kastamonu Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları bölümü 

öğrencileri oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemine göre anket yapılmıştır. Anket 

çalışması Nisan-Mayıs 2017 ayları arasında gerçekleştirilmiştir. İnsan Kaynakları bölümü 

mevcudu 296’dır ve bu öğrencilerin içinden toplamda 152(%51) öğrenciden elde edilen veriler 

bu çalışmada kullanılmıştır.  

3.2.Veri Toplama, Ölçekler ve Analiz Yöntemleri 

Araştırma verileri öğrencilere anket uygulanarak elde edilmiştir. Anket formu formu beş 

bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk dört bölümünde, öğrencilerin finansal okuryazarlık 

seviyeleri ölçülmeye çalışılmış olup, son bölümde öğrenci profillerini belirleyen sorular 

sorulmuştur. Birinci bölümde öğrencilerin emeklilik ve tasarrufla ilgili bilgilerini ölçen beş 

soru, ikinci bölümde yatırım ve finansal planlama ile ilgili bilgilerini ölçen altı soru, üçüncü 

bölümde finansal tablo bilgilerini ölçen yedi soru, dördüncü bölümde temel düzeyde finans, 

ekonomi, faiz hesaplamaları ile ilgili dört soru olmak üzere toplamda yirmi iki finansal 

okuryazarlık düzeyini ölçen soru sorulmuştur. Anket formunda yer alan sorular literatürdeki 

kaynaklardan ve daha önceki araştırmalardan yararlanılarak oluşturulmuştur (ATKINSON ve 

MESSY, 2012; Louw, Fouché, ve Oberholzer, 2013; Lusardi ve Mitchell, 2008). 

İlk üç bölümdeki sorular “Evet”, “Hayır” ve “Fikrim Yok” cevap seçenekleri ile sorulmuştur. 

Dördüncü bölümdeki sorular çoktan seçmeli cevap seçenekleri ile hazırlanmıştır. Son bölümde 

ise öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, babanın ve annenin eğitim durumu, mezun olunan lise türü, 

genel not ortalaması ve hane gelir toplamı soruları bulunmaktadır. 

Anketlerden elde edilen veriler nicel yöntemler kullanılarak SPSS programında analiz 

edilmiştir. Öğrencilerin profillerine yönelik hazırlanmış sorularda frekans ve yüzdelik 

dağılımları kullanılmıştır. Finansal okuryazarlık düzeyini ölçen sorularda, verilen doğru 

cevaplar doğrultusunda ortalama başarı düzeyleri oluşturulmuştur. Değişkenler arasındaki 

ilişkiyi araştırmak için analiz yöntemi olarak t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. 

3.3. Araştırmanın Hipotezleri 
Literatürde daha önce çalışılmış benzer konuların sonuçları ve araştırmanın amacı 

doğrultusunda araştırma hipotezleri aşağıdaki şekildedir. 

H1: Finansal okuryazarlık ile cinsiyet arasında ilişki vardır. 

H2: Finansal okuryazarlık ile yaş arasında ilişki vardır. 

H3: Finansal okuryazarlık ile aile eğitim düzeyi arasında ilişki vardır. 

H4: Finansal okuryazarlık ile öğrencinin mezun olduğu lise türü arasında ilişki vardır. 

H5: Finansal okuryazarlık ile öğrencinin genel not ortalaması arasında ilişki vardır. 

H6: Finansal okuryazarlık ile aile gelir düzeyi arasında ilişki vardır. 
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4. Amprik Analiz  

Araştırmaya katılan öğrencilerin 98’i (%64,5) kadın, 54’ü (%35,5) erkektir. Öğrencilerin 78’i 

(%51,3) 17-20 yaş aralığında, 64’ü (%42,1) 20-25 yaş aralığında, 10’u (%6,6) 25 yaş üstüdür. 

Baba eğitim durumunda öğrencilerin babalarından 3’ü (%2) okuryazar değil, 5’i 

(%3,4)okuryazar, 94’ü (%63,1) ilköğretim mezunu, 39’u (%26,2) lise mezunu, 11’i (%7,4) 

üniversite mezunudur. Anne eğitim durumunda öğrencilerin annelerinden 8’i (%5,3) okuryazar 

değil, 14’ü (%9,2)okuryazar, 102’si (%68,4) ilköğretim mezunu, 24’ü (%15,8) lise mezunu, 

2’si (%1,3) üniversite mezunudur. Öğrencilerin 37’si (%24,5) düz liseden, 78’i (%51,7) meslek 

lisesinden, 28’i (%18,5) anadolu lisesinden, 9’ü (%6) ise diğer lise türlerinden mezun 

olmuşlardır. Öğrencilerin not ortalamalarına bakıldığında 21’i (%14) 1.00-1.80, 80’i (%53,3) 

1.81-2.50, 42’si (%28) 2.51-3.10, 8’i (%5,3) 3.11-4.00 aralığında not ortalamasına sahiptir. 

Öğrencilerin 61’i (%40,8) 0-1700 TL, 49’u (%32,2) 1701-2500 TL, 33’ü (%21,7) 2501-3500 

TL, 5’i (%3,3) 3501-4500 TL, 4’ü (2,6) 4501 ve üstü hane gelirleri vardır. 

Tablo 1. Öğrencilerin Ortalama Başarı Düzeyleri 

 Emeklilik ve 

Tasarruf 

Yatırım ve 

Finansal 

Planlama 

Finansal 

Tablo 

Temel 

düzeyde 

Finans, 

Ekonomi, 

Faiz 

Finansal 

Okuryazarlık 

Ortalama 

Başarı 

(5 üzerinden) 

2,63 2,50 2,77 1,04 2,24 

 

Finansal okuryazarlık ortalama başarısına bakıldığında, finansal okuryazarlık açısından en 

yüksek bilgi düzeyinin bulunduğu bölüm finansal tablolarla ilgili olan bölüm iken, bilgi 

seviyesinin en düşük olduğu bölüm, sayısal hesaplama sorular içeren temel düzeyde finans, 

ekonomi ve faiz bölümüdür.  

4.1. Cinsiyet ve Finansal Okuryazarlık Arasındaki İlişki 

Öğrencinin cinsiyeti ile finansal okuryazarlık düzeyleri arasında bir farklılık olup olmadığını 

saptamak amacıyla t testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 2.’de gösterilmiştir. Test sonucunda kadın 

öğrencilerin ortalama başarısının erkeklere göre daha yüksek olduğu görülmüş fakat 

istatistiksel olarak kadın ve erkek öğrenciler arasında finansal okuryazarlık düzeyleri 

bakımından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Test sonucunda H1 hipotezi reddedilir. 

Tablo 2. T Testi: Cinsiyet ile Finansal Okuryazarlık Düzeyi İlişkisi 

  Cinsiyet 

  Kadın Erkek 

Ortalama Başarı (5 üzerinden) X  2,26 2,19 

 

 p 0,473  

 

4.2. Yaş ve Finansal Okuryazarlık Arasındaki İlişki 

Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyleri arasında bir farklılık olup 

olmadığını görmek amacıyla ANOVA testi yapılmıştır. Test sonuçları Tablo 3.’te 

gösterilmiştir. ANOVA testi sonuçlarına göre öğrencilerin sınıfları ile finansal okuryazarlık 

düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  Bu sonuçlara göre H2 hipotezi 

reddedilmiştir. 

Tablo 3. ANOVA: Yaş ile Finansal Okuryazarlık İlişkisi 

  Yaş 

  17-20 20-25 25 ve üstü 
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Ortalama Başarı (5 üzerinden) X  2,19 2,21 

 

2,65 

 p 0,082   

 

4.3. Aile Eğitim Düzeyi ve Finansal Okuryazarlık Arasındaki İlişki 

Öğrencilerin anne ve babasının eğitim düzeyi ile finansal okuryazarlık düzeyleri arasında bir 

farklılık olup olmadığını görmek amacıyla ANOVA testi yapılmıştır. Baba eğitim düzeyine 

göre test sonuçları Tablo 4.’te, anne eğitim durumuna göre test sonuçları Tablo 5.’de 

gösterilmiştir. ANOVA testi sonuçlarına göre öğrencilerin aile eğitim düzeyleri ile finansal 

okuryazarlık düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  Bu sonuçlara göre H3 

hipotezi reddedilmiştir. 

Tablo 4. ANOVA: Baba Eğitim Düzeyi ile Finansal Okuryazarlık İlişkisi 

  Baba Eğitim Düzeyi 

  Okuryazar 

değil 

Okuryazar İlköğretim Lise  Üniversite 

Ortalama Başarı (5 

üzerinden) 
X  2,40 1,88 

 

2,25 2,17 2,43 

 p 0,522     

 

Tablo 5. ANOVA: Anne Eğitim Düzeyi ile Finansal Okuryazarlık İlişkisi 

  Anne Eğitim Düzeyi 

  Okuryazar 

değil 

Okuryazar İlköğretim Lise  Üniversite 

Ortalama Başarı (5 

üzerinden) 
X  2,38 2,39 

 

2,23 2,14 1,99 

 p 0,696     

 

4.4. Mezun Olunan Lise Türü ve Finansal Okuryazarlık Arasındaki İlişki 

Öğrencilerin mezun olduğu lise türü ile finansal okuryazarlık düzeyleri arasında bir farklılık 

olup olmadığını görmek amacıyla ANOVA testi yapılmıştır. Test sonuçları Tablo 6.’da 

gösterilmiştir. ANOVA testi sonuçlarına göre öğrencilerin mezun olduğu lise türü ile finansal 

okuryazarlık düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  Bu sonuçlara göre H4 

hipotezi reddedilmiştir. 

 

Tablo 6. ANOVA: Mezun Olunan Lise Türü ile Finansal Okuryazarlık İlişkisi 

  Mezun Olunan Lise Türü 

  Düz Lise Meslek 

Lisesi 

Anadolu 

Lisesi 

Diğer  

Ortalama Başarı (5 

üzerinden) 
X  2,11 2,24 

 

2,24 2,60 

 p 0,211    

 

4.5. Genel Not Ortalaması ve Finansal Okuryazarlık Arasındaki İlişki 

Öğrencilerin genel not ortalaması ile finansal okuryazarlık düzeyleri arasında bir farklılık olup 

olmadığını görmek amacıyla ANOVA testi yapılmıştır. Test sonuçları Tablo 7.’de 

gösterilmiştir. ANOVA testi sonuçlarına göre öğrencilerin genel not ortalaması ile finansal 

okuryazarlık düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  Bu sonuçlara göre H5 

hipotezi reddedilmiştir. 

Tablo 7. ANOVA: Genel Not Ortalaması ile Finansal Okuryazarlık İlişkisi 
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  Genel Not Ortalaması 

  1.00-1.80 1.81-2.50 2.51-3.10 3.11-4.00  

Ortalama Başarı (5 

üzerinden) 
X  2,30 2,15 

 

2,24 2,68 

 p 0,097    

 

4.6. Aile Gelir Düzeyi ve Finansal Okuryazarlık Arasındaki İlişki 

Öğrencilerin aile gelir durumu ile finansal okuryazarlık düzeyleri arasında bir farklılık olup 

olmadığını görmek amacıyla ANOVA testi yapılmıştır. Test sonuçları Tablo 8.’de 

gösterilmiştir. ANOVA testi sonuçlarına göre öğrencilerin aile gelir durumu ile finansal 

okuryazarlık düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  Bu sonuçlara göre H6 

hipotezi reddedilmiştir. 

Tablo 8. ANOVA: Aile Gelir Durumu ile Finansal Okuryazarlık İlişkisi 

  Aile Gelir Durumu 

  0-1700 TL 1701-2500 

TL 

2501-3500 

TL 

3501-4500 

TL  

4501 ve 

üzeri 

Ortalama Başarı (5 

üzerinden) 
X  2,30 2,12 

 

2,28 2,04 2,55 

 p 0,416     

 

5. Sonuç 

Önlisans öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Kastamonu 

Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen çalışmamızda öğrencilere; 

emeklilik tasarruf, yatırım ve finansal planlama, finansal tablolar, temel düzeyde finans, 

ekonomi faiz hesaplamaları ile ilgili sorular sorulmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgular, 

Kastamonu Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları bölümü öğrencilerinin finansal 

okuryazarlık düzeylerinin (%44.8) düşük olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin finansal 

okuryazarlık düzeyleri ile ilgili en başarılı oldukları alan finansal tablolar alanı, en başarısız 

oldukları alan ise temel düzeyde finans, ekonomi faiz hesaplamaları olmuştur. 

Literatürdeki birçok çalışmanın (Chen ve Volpe, 2002; Furtuna, 2007; KILIÇ vd., 2015; 

Lusardi ve Mitchell, 2008) aksine cinsiyet ile finansal okuryazarlık düzeyi arasında bir ilişki 

tespit edilememiştir. Finansal okuryazarlık ile yaş arasında bir ilişki tespit edilememiştir. 

Ebeveynlerin eğitim durumları ile finansal okuryazarlık düzeyi arasında da bir ilişki tespit 

edilememiştir. Mezun olunan lise türünün finansal okuryazarlık ile ilişkisi araştırılmış olup bu 

hususta da anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Bu da özellikle meslek liselerinde verilen 

muhasebe ve finans eğitimlerinin yetersiz olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin genel not 

ortalamaları ile finansal okuryazarlık düzeyi arasında bir ilişki tespit edilememiştir. 

Öğrencilerin aile aylık gelir toplamları ile finansal okuryazarlık düzeyi arasında bir ilişki tespit 

edilememiştir. 

Bu çalışma, araştırmanın yapıldığı meslek yüksekokulu öğrencilerinin finansal okuryazarlık 

düzeyini ortaya koymaktadır. Elde edilen sonuçlar, diğer meslek yüksekokullarının ve 

üniversitelerin öğrencilerine genelleştirilmemekle birlikte, bu öğrencilerin finansal 

okuryazarlık durumları hakkında genel bir fikir verebilir. Farklı okullarda yapılacak olan benzer 

çalışmalar, konunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. 
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Özet 

Ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan devletlerin vazgeçilmez bazı finansman kaynakları vardır. 

Bu kaynaklardan en önemlisi şüphesiz vergilerdir. Vergiler devletlerin en uygun kaynaklardan 

en uygun şekilde mükelleflerden toplanmasıyla; mükelleflerin kanunlara dayanarak en asgari 

tutarda vergi ödemesiyle alınmasıdır. Bu çerçevede vergilerin önemi nedeniyle devletlerin 

vergileme ilkelerine önem vermesi gerekmektedir. Dolayısıyla vergileme ilkelerinden olan 

vergi adaletine; kişilerin ödeme güçlerine göre vergi ödemelerine dikkat edilmelidir. Bu 

çalışmada vergi adaletinin dolaylı ve dolaysız vergiler açısından değerlendirilerek AB ülkeleri 

incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Dolaylı vergiler, Dolaysız vergiler, Vergi adaleti, Ödeme gücü 

 

1.GİRİŞ 

Bir ülkede uygulanan vergi sistemi, ülke bağımsızlıklarının oluşmasında önemli bir rol 

oynamaktadır. Bir ülkenin geliri olmaksızın, izlenebilecek ekonomi politikalarından da söz 

etmek mümkün değildir. Ve bu gelirin adaletli bir şekilde dağıtılması ve vergileme politikası 

yapılırken vergi adaleti ilkesi göz önünde tutularak yapılması gerekmektedir. Klasik Vergileme 

ilkelerinden vergi adaleti ilkesi kişilerin ödeme güçlerine göre vergilendirilmesini ifade 

etmektedir. Günümüzde de önem taşıyan vergileme ilkeleri arasında ödeme gücü ilkesi de bu 

ilkeyle birbirini desteklemektedir. Ödeme gücü ilkesi, kişilerin mali güçlerine göre vergi 

ödemelerini ifade etmesi sebebiyle gelir dağılımında adalet sağlanır. Gelir dağılımında adaletin 

sağlanması durumunda vergilerin, vergi adaleti ilkesi çerçevesinde alınmasıyla kişilerin refah 

düzeyine ulaşması gerçekleşir. Bu da ekonominin mali istikrara gelmesini kişilerin vergi adaleti 

çerçevesinde vergilendirilmesini sağlar.  

Bir ülkede izlenen vergi politikası, o ülkenin tüketimini, tasarrufunu ve daha da önemlisi 

üreticilerin yönlendirilmesini sağlama konusunda çok etkin bir yere sahiptir. Vergi politikası, 

tüm AB ülkeleri için çok önemli bir noktadır. Herhangi bir AB üyesi ülkede izlenen vergi 

politikasında yapılacak değişiklik yalnızca o ülkeyi değil aynı zamanda AB’ye üye diğer 

ülkeleri de yakından etkileyeceği unutulmamalıdır. Bundan dolayı AB üyesi ülkelerin vergi 

politikalarını oluştururken birbirinden farklı davranmaları beklenemez. 

AB’nde vergi politikaları küçük yerel yönetim farklılıkları ile birlikte tüm üye ülkelerle ortak 

belirlenmektedir. Fakat burada unutulmaması gereken önemli nokta, AB üyesi ülkeler vergi 

politikalarını oluştururken AB’nin kurucu antlaşması olan Roma Antlaşmasından bağımsız 

davranamayacaklardır.  

                                                                 
197 Sorumlu Yazar 
198 Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilimdalı, nezahatt2@gmail.com 
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Roma Antlaşmasının 269. Maddesine göre topluluğunun bütçesi tamamen kendi kaynakları ile 

finanse edilecektir. Bugün için AB’nin bütçesini oluşturan kaynaklar canlı hayvancılıktan 

alınan vergiler, gümrük vergileri, Katma Değer Vergileri (KDV), ve Gayri Safi Milli Hasıla’ya 

(GSMH) bağlı kaynaklardır.200 

Gelir ve servet üzerinden alınan vergileri dolaysız vergiler, harcamalar üzerinden alınan 

vergilere de dolaylı vergiler diye bir ayrıma gidebiliriz. Bu çalışmada dolaylı ve dolaysız 

vergilerin vergi adaleti açısından AB ülkelerinin değerlendirilmesi ele alınacaktır. 

2.Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Vergi Adaleti İlkesi Açısından Özellikleri 

Dolaylı vergiler, mal ve hizmetler; harcamalar üzerinden  alınan ve onların fiyatlarının bir 

parçası olarak algılanan vergilerdir. Örneğin; Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, 

BSMV, Gümrük Vergisi vs. dir.   Dolaysız vergiler gelir ve servet üzerinden alınan sübjektif 

karakterli vergilerdir. Örneğin; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi 

vs.dir. 

Dolaylı ve dolaysız vergilerin farklılıklarını belirleyen üç kriterden bahsedilmektedir: 

1)Yansıma Kriteri: Dolaylı vergiler kolay yansıyan vergilerdir. Bu vergilerde kanuni mükellef 

ile fiili mükellef farklı kişilerdir. Vergiyi ödeyen kanuni mükellefler, ödedikleri vergileri, arz-

talep-fiyat mekanizmasından yararlanarak mal ve hizmetin alıcılarına(tüketicilere) veya 

tedarikçilerine (girdi sahiplerine) yansıtırlar. 

2)Ödeme Gücü Kriteri: Dolaysız vergiler genelde mükellefin ödeme gücünü kavrama olasılığı 

yüksek vergilerdir. Artan oranlılık, en az geçim indirimi, ayırma prensibi gibi verginin ödeme 

gücüne göre alınmasını sağlayan teknikler dolaysız vergilere uygulanabilir. Böylelikle dolaysız 

vergiler, vergi adaletini gerçekleştirme amacına daha çok hizmet ederler. Dolaylı vergiler ise 

mükellefin şahsi durumunu(gelir, servet, kişisel özellikler vb.)dikkate almadıklarından ‘tersine 

artan oranlılık’ özelliği gösterirler. 

3)Belirlilik Kriteri: Dolaysız vergilerde mükellef önceden bellidir. Dolaylı vergilerde ise mal 

ve hizmeti tüketen/kullanan kişi ve kurumlara bağlı olarak mükellefiyet doğmaktadır. Dolaysız 

vergiler tanımlı aralıklarla, örneğin her yıl tarh ve tahakkuk ettirilir. Dolaylı vergilerde ise, 

belirlilikten bahsetmek güçtür. Verginin tahakkuku, vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmasına 

(bir tüketim veya işlem yapılması vb.) bağlıdır. İşlem olmazsa tahakkuk ve ödeme de olmaz. 

Ayrıca dolaylı vergilerin tahakkuku, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği anda yapılır. Buna 

karşılık tahakkuk süreci daha sonra gerçekleşen vergiler dolaysız vergilerdir. 201  

 Bu üç kriter dikkate alındığında dolaylı vergiler,  dolaysız vergilere göre gelir dağılımında 

adaleti bozucu etki oluşturmaktadır.  Ayrıca dolaylı vergiler; harcamalar üzerinden alınan 

vergiler,  gelire göre tersine artan oranlı olduğundan vergi adaleti ilkesine terstir. Mali 

anastezi(Çaktırmadan vergi almak; kazı bağırtmadan yolmak) etkisi yüksek olan dolaylı 

vergiler mali zorlamaya(mükelleflerden ödeme gücünün üzerinde vergi alınması) sebebiyet 

vermektedir.  Bu durum da ödeme gücü ilkesine ters düşmektedir.  

3. Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Dolaylı Ve Dolaysız Vergiler 

Avrupa Birliği’nde vergi politikaları iki bileşenden oluşmaktadır, bunlar; yalnızca üye ülkelerin 

sorumluluğunda sürdürülen dolaysız vergiler ve malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını 

etkileyen dolaylı vergilerdir. Avrupa Birliği’nde dolaysız vergilere ilişkin olarak, üye devletler 

vergiden kaçınma ve çifte vergilendirmenin önlenmesi için tedbirler almak durumundadırlar. 

Avrupa Birliği’nde dolaysız vergiler ile ilgili olarak, kişisel gelir vergilerinden ziyade kurumlar 

vergisine yönelik şu politikalar oluşturulmuştur: Ortak Birleştirilmiş Kurumlar Vergisi Matrahı 

uygulanmakta olup, farklı ülkelerin  bağlı ortaklıkları  ve  ana   şirketlerinin yaygın 

uygulamaları üzerinden mali işlem vergisi, faiz ve telif hakkı gibi ödemeleri içermektedir.202  

                                                                 
200 http://www.koto.org.tr/files/ab-turkiye_vergi_sistemleri.pdf 
201  Mutlu A. ve M. Çelen, TÜSİAD, Ekim, 2012 
202 Llorca T. S. (2010). “European Union Direct Taxes”, Asset Protection Publishing, 1st Edition. Mutlu A. ve M. Çelen (2012). “Dolaylı ve 
Dolaysız Vergilerin Türk Mali Sistemi İçerisindeki Yeri: Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Sonuçları”, Yayın No: TÜSİAD-T/2012-10/532, Ekim 2012. 
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Avrupa Birliği’nde dolaysız vergiler, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Servet Vergisi ve çeşitli 

yerel vergilerden oluşmaktadır. Birlik içinde doğrudan vergilendirmenin uyumlaştırılmasında 

fazla ilerleme kaydedilmemiş, dolaysız vergilendirmenin sadece çifte vergilendirme ve sınır 

ötesi ekonomik faaliyetler gibi bazı yönlerinde uyumlaştırma çalışmaları yapılmıştır.203 

“Avrupa Birliği’nde bulunan 28 üye ülke için dolaylı ve incelenebilmesi için öncelikle toplam 

vergi gelirlerinin gelişimini değerlendirmek gerekir. Buradan hareketle, Tablo 1’de Avrupa 

Birliği’ne üye ülkelerin toplam vergi gelirlerinin GSYH oranlarına yer verilmiştir. 

Tablo1: Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin toplam vergi gelirleri(% GSYİH) 

Ülkeler 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Belçika 44.8 44.5 45.1 44.5 44.8 45.5 46.7 47.7 47.4 46.8 
Bulgaristan 29.9 31.4 30.5 27.0 25.8 25.2 26.6 28.1 28.3 28.9 
Çek Cumhuriyeti 33.7 34.2 32.9 32.0 32.4 33.6 34.1 34.7 33.7 34.2 
Danimarka 47.6 47.5 45.9 46.3 46.4 46.4 47.0 47.9 50.7 47.7 

Almanya 38.60 38.7 39.0 39.4 38.1 38.5 39.1 39.5 39.5 39.8 

Estonya 30.5 31.2 31.4 35.0 33.3 31.5 31.7 31.8 32.6 33.9 
İrlanda 32.6 32.0 30.3 28.9  28.4 28.9 29.4 29.7 24.3 
Yunanistan 32.5 33.4 33.6 32.8 34.1 36.0 38.4 38.2 38.9 39.5 
İspanya 36.5 36.9 32.7 30.4 32.0 31.9 32.9 33.8 34.4 34.4 
Fransa 44.8 44.2 44.2 43.8 44.0 45.1 46.4 47.3 47.7 47.8 
Hırvatistan 36.8 37.1 36.8 36.4 36.1 35.2 35.9 36.6 36.6 37.5 
İtalya 40.2 41.5 41.3 41.8 41.6 41.6 43.6 43.6 43.4 43.4 

Kıbrıs Cumh. 31.8 35.7 34.4 31.5 31.7 31.7 31.4 31.4 33.1 32.9 
Letonya 28.8 28.3 28.0 27.5 28.0 27.9 28.7 28.7 29.1 29.3 
Litvanya 30.2 30.1 30.6 30.4 28.5 27.4 27.1 27.1 27.7 29.1 
Lüksemburg 37.1 37.3 38.0 40.0 38.5 38.6 40.0 39.8 39.3 39.1 
Macaristan 36.5 39.4 39.4 39.0 37.4 36.7 38.4 38.0 38.2 39.0 
Malta 33.1 33.9 33.2 33.6 32.4 33.0 33.2 33.4 34.9 34.6 
Hollanda 36.6 36.3 36.6 35.6 36.3 36.1 36.2 36.8 37.7 37.8 
Avusturya 41 .6 41.7 42.5 42.1 42.0 42.1 42.7 43.5 43.7 44.3 
Polonya 34.4 35.3 34.8 31.9 32.1 32.6 32.8 32.7 32.8 33.2 
Portekiz 34.7 34.9 34.8 33.4 33.6 35.4 34.4 37.1 37.0 36.9 
Romanya 29.0 29.5 28.1 26.9 26.8 28.0 27.6 27.2 27.4 28.0 
Slovenya 37.8 37.1 36.6 36.60 37.3 36.8 37.3 37.2 36.9 37.0 
Slovakya 29.2 29.0 28.9 28.8 28.0 28.5 28.2 30.1 31.1 32.2 

Finlandiya 42.2 41.5 41.2 41.0 40.8 42.1 42.7 43.7 43.9 44.1 

İsveç 46.6 45.7 44.7 44.9 44.0 43.3 43.3 43.7 43.4 44.0 

Birleşik Krallık 35.1 34.9 36.5 34.0 35.0 35.6 34.8 34.7 34.2 34.8 
AB Ort. 38.9 39.0 38.9 38.3 38.3 38.7 39.4 39.8 39.9 39.8 

 

Kaynak: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat. (10.10.2016). 

Tablo 1’de AB üyesi olan devletlerin toplam vergi gelirlerinin GSYH’ ya oranları yer 

almaktadır. Tabloya göre, 2015 yılı itibariyle vergi gelirlerinin GSYH’ ya oranları bakımından 

en yüksek oran % 47,8 ile Fransa’ya, ikinci en yüksek orana ise % 47,7 ile Danimarka’ya ait 

iken,  en düşük orana %28,0 ile Romanya’nın sahip olduğu görülmektedir. Bir başka deyişle, 

Romanya tabloda yer alan AB üyesi ülkeler arasında toplam vergi yükü en düşük ülkedir.  

Yukarıda yer alan tabloda AB üyesi ülkelerde vergi gelirlerinin gelişimi gösterilmiştir. Söz 

konusu vergi gelirleri içinde yer alan dolaysız vergi gelirlerinin GSYH içindeki gelişimine ise 

Tablo 2’de yer verilmiştir. 

                                                                 
203 Oral, H. (2005). Avrupa Birliği’nde Vergi Uyum Çalışmaları ve Türkiye, TBB Dergisi, Sayı:56, ss.261-280. 

http://ec.europa.eu/eurostat
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Tablo:2 Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Dolaysız Vergilerin Toplam Vergi gelirleri 

İçindeki Payları(2006-2014) 

Ülkeler/Yıllar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Belçika 39.0 38.6 38.8 36.7 37.3 37.9 38.1 39.1 39.2 

Bulgaristan 16.9 24.5 20.6 20.3 19.5 19.1 18.6 19.2 19.9 

Çek Cumhuriyeti 24.9 25.1 23.1 21.5 20.4 20.3 19.9 20.2 21.2 

Danimarka 62.5 62.1 62.9 63.5 63.8 63.7 64.2 65.3 67.4 

Almanya 30.7 31.7 32.3 29.9 29.4 30.2 31.0 31.5 31.6 

Estonya 22.9 23.5 24.6 21.2 19.8 19.9 20.8 22.7 23.0 

İrlanda 44.0 43.6 42.8 42.7 42.6 43.8 45.5 44.8 44.9 

Yunanistan 27.1 26.4 26.3 28.5 26.1 27.8 28.7 29.8 27.2 

İspanya 33.6 36.4 33.8 33.0 31.0 31.7 32.8 32.4 31.8 

Fransa 28.1 28.2 28.6 26.0 27.1 27.9 28.7 29.2 28.7 

Hırvatistan 18.5 19.7 19.3 19.6 17.6 17.6 17.0 17.3 16.7 

İtalya 34.4 35.1 35.7 35.8 34.6 34.4 34.5 35.2 34.2 

Kıbrıs 28.7 32.9 31.9 30.2 29.5 31.8 31.0 32.5 29.8 

Letonya 27.6 29.5 32.8 25.9 26.7 26.4 27.1 27.2 27.0 

Litvanya 31.7 30.2 30.2 19.7 16.3 16.0 17.9 18.4 18.3 

Lüksemburg 36.8 36.7 38.0 37.6 38.5 37.8 37.6 37.6 36.9 

Macaristan 25.3 25.7 26.2 24.8 21.1 17.2 17.7 17.4 17.4 

Malta 36.3 39.2 38.5 40.6 39.9 39.3 41.0 42.5 42.5 

Hollanda 30.5 31.6 30.6 31.8 31.5 30.4 28.8 28.4 29.2 

Avusturya 31.3 32.4 33.1 30.4 30.6 30.7 31.0 31.7 32.0 

Polonya 21.9 23.9 24.6 23.0 21.4 21.3 21.8 21.3 21.7 

Portekiz 26.6 28.8 29.3 28.8 28.0 29.3 28.8 33.5 32.0 

Romanya 21.0 23.0 23.9 23.5 21.9 21.5 20.8 21.5 22.4 

Slovenya 23.8 24.4 24.0 22.3 21.7 21.4 20.4 19.2 19.6 

Slovakya 21.8 22.1 23.3 20.4 20.2 20.2 20.7 21.2 21.9 

Finlandiya 40.5 41.6 41.6 38.5 38.4 38.2 37.2 37.9 38.1 

İsveç 45.9 44.8 42.6 42.0 42.0 41.5 41.0 41.4 41.8 

Birleşik Krallık 46.9 46.9 49.4 46.6 44.8 44.1 42.9 42.8 42.3 

AB Ort. 34.8 35.3 35.4 33.5 33.1 33.3 33.6 33.9 33.8 

 

 Kaynak: European Commission, Taxation and Customs Union,  

http://ec.europa.eu/eurostat. (10.10.2016).  

Yukarıdaki tabloda, AB üyesi ülkelerin vergi gelirleri içinde dolaysız vergilere ne oranda yer 

verdikleri gösterilmektedir. Söz konusu oran Danimarka dışındaki ülkelerde genel olarak 

%50’den az olarak gerçekleşmektedir. Oranın en düşük gerçekleştiği ülkeler dolaysız vergilerin 

GSYH’ye oranı bakımından düşük orana sahip olan ülkeler ile aynıdır.”204 AB üyesi ülkelerin 

dolaylı vergilerni de toplam vergi gelirleri içindeki paylarına da göz atalım. 

Tablo 3: Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Dolaylı Vergilerin Toplam Vergi gelirleri 

İçindeki Payları(2006-2014) 

                                                                 
204 Atılgan-Yaşa, A., Özen, A.(2016), “Dolaysz Vergiler Açısından Türk vergi Sitemi İle AB Vergi Sisteminin 
Değerlendirilmesi”  

http://ec.europa.eu/eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat
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Ülkeler/Yıllar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Belçika 61.0 61.4 61.2 63.3 62.7 62.1 61.9 60.9 60.8 

Bulgaristan 83.1 75.5 79.4 79.7 80.5 80.9 81.4 80.8 80.1 

Çek Cumhuriyeti 75.1 74.9 76.9 78.5 79.6 79.7 80.1 79.8 78.8 

Danimarka 37.5 37.9 37.1 36.5 36.2 36.3 35.8 34.7 32.6 

Almanya 69.3 68.3 67.7 70.1 70.6 69.8 69.0 68.5 68.4 

Estonya 77.1 76.5 75.4 78.8 80.2 80.1 79.2 77.3 77.0 

İrlanda 56.0 56.4 57.2 57.3 57.4 56.2 54.5 55.2 55.1 

Yunanistan 72.9 73.6 73.7 71.5 73.9 72.2 69.3 70.2 72.8 

İspanya 66.4 63.6 66.2 67.0 69.0 68.3 67.2 67.6 682 

Fransa 71.9 71.8 71.4 74.0 72.9 72.1 71.3 70.8 71.3 

Hırvatistan 81.5 80.3 80.7 80.4 82.4 82.4 83.0 82.7 83.3 

İtalya 65.6 64.9 64.3 64.2 65.4 65.6 65.5 64.8 65.8 

Kıbrıs 71.3 67.1 68.1 69.8 70.5 68.2 69.0 67.5 70.2 

Letonya 72.4 70.5 67.2 74.1 73.3 73.6 72.9 72.8 73.0 

Litvanya 68.3 69.8 69.8 80.3 83.7 84.0 82.1 81.6 81.7 

Lüksemburg 63.2 63.3 62.0 62.4 61.5 62.2 62.4 62.4 63.1 

Macaristan 74.7 74.3 73.8 75.2 78.9 82.8 82.3 82.6 82.6 

Malta 63.7 60.8 61.5 59.4 60.1 60.7 59.0 57.5 57.5 

Hollanda 69.5 68.4 69.4 68.2 68.5 69.6 71.2 71.6 70.8 

Avusturya 68.7 67.6 66.9 69.6 694 69.3 69.0 68.3 68.0 

Polonya 78.1 76.1 75.4 77.0 78.6 78.7 78.2 78.7 78.3 

Portekiz 73.4 71.2 70.7 71.2 72.0 70.7 71.2 66.5 68.0 

Romanya 79.0 77.0 76.1 76.5 78.1 78.5 79.2 78.5 77.6 

Slovenya 76.2 75.6 76.0 77.7 78.3 78.6 79.6 80.8 80.4 

Slovakya 78.2 77.9 76.7 79.6 79.8 79.8 79.3 78.8 78.1 

Finlandiya 59.5 58.4 58.4 61.5 61.6 61.8 62.8 62.1 61.9 

İsveç 54.1 55.2 57.4 58.0 58.0 58.5 59.0 58.6 58.2 

Birleşik Krallık 53.1 53.3 50.6 53.4 55.2 55.9 57.1 57.2 57.7 

AB Ort. 65.2 64.7 64.6 66.5 66.9 66.7 66.4 66.1 66.2 

 

Kaynak: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat. (10.10.2016), European Commission, 

Taxation and Customs Union, http://ec.europa.eu/.(10.10.2016)* 

*Yukarıdaki tablo diğer iki tabloya bakılarak oluşturulmuştur. 

Vergi oranları, ülkeler arasında epeyce çeşitlilik göstermektedir. Bunun en önemli nedeni, 

ülkelerin zaman sürecinde gösterdikleri gelişmeler ve dönüşümlerden kaynaklanmaktadır. 

Küreselleşme ile ülkeler, teknolojinin gelişimiyle birlikte sermayenin mobilitesinin artması 

neticesinde, ülkelerine yatırımları çekmek amacıyla bir takım vergi indirimleri ve teşvikler 

uygulamaya başlamışlardır. Bu durum ülkelerin dolaysız vergi gelirlerine toplam vergi gelirleri 

içinde daha az yer ayırmaları ile sonuçlanmıştır.  AB ülkelerinde dolaysız vergiler bakımından 

uyumlaştırma çalışmaları ağırlıklı olarak Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi alanında 

olmuştur.205  

                                                                 
205 Atılgan-Yaşa, A., Özen, A.(2016), “Dolaysz Vergiler Açısından Türk vergi Sitemi İle AB Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi” 

http://ec.europa.eu/eurostat
http://ec.europa.eu/
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Ekonomide oluşan çeşitli biçimlerdeki vergi kaynaklı bozucu etkiler, özellikle refah 

maliyetleri; aşırı vergi yükümlülüklerinin kaynağı olarak önem arz etmektedir. İlk olarak, ücret 

gelirinin vergilendirilmesi emek arzının azalmasına neden olmaktadır. Çünkü vergi sonrası 

işçiye dönen miktar, marjinal ürün değeriyle hesaplanan işçinin işverene olan maliyetinden 

daha düşüktür. Gelir vergileri, sermayenin vergi-öncesi ve vergi-sonrası hasılatları arasında 

vergi takozu meydana getirerek ekonomide ikinci bir bozucu etkiye neden olurlar. Sermaye 

kazançlarının vergilendirilmesi bu yolla gerçek tüketime ilişkin gelecek beklentilerinin tam 

aksine tasarrufların azalmasına neden olmaktadır. Sermaye kazançlarının vergilendirilmesi, 

aynı zamanda yatırımları küçültmeye eğilimli olabilir ve böylece ülke içi sermayeyi ve 

verimlilik büyümesini azaltabilir. Bunun yanı sıra, enflasyon da bu şekildeki problemleri 

şiddetlendiren bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Enflasyon vergi yükümlülerini daha 

yüksek vergi dilimlerine itmekte ve ekonomide oluşan çarpıklıkları arttırmaktadır.206 

Sonuç 

Topluluk içinde yaşayan fertler, toplu halde yaşamanın nimetlerinden de külfetlerinden de emek 

ve kabiliyetleri oranında faydalanmak isterler. Kabiliyetlerinin ve sarf ettikleri emeğin 

karşılığını tam olarak alamadıkları zaman huzursuz oldukları gibi topluluk nimetlerinden 

faydalandıkları orandan çok daha fazla bir külfetle karşılaştıkları zaman da hoşnutsuz olurlar. 

Vergi de fertlerin topluluk nimetlerinden faydalandıkları oranda ödemeleri gereken müşterek 

masraflara katılma payıdır. Vergilerin tarihi gelişim süreci boyunca bilim adamlarının üzerinde 

en fazla durdukları konulardan biri bu katılma payının adil bir şekilde dağıtılması işlemidir. 

Yani, vergi yükünün mükellefler arasında dengeli ya da haklı sayılan bir şekilde dağıtılmasıdır. 

Vergi adaleti, verginin konulmasından vergi idaresinin uygulamalarına ve vergi yargısına kadar 

tüm aşamalarını içerir.207 

AB üyesi ülkelerin çoğunda mevcut vergi sistemleri oldukça karmaşıktır. Bu nedenle, var olan 

vergi sistemlerinin karmaşıklığı vergi reformu ihtiyacını doğurmaktadır. Bu yüzden öncelikli 

olarak vergi sisteminin vergi-dışı gelirleri arttırıcı amaçlar için kullanılmaması büyük önem arz 

etmektedir. Vergi sistemleri ve vergi yapılarının karmaşıklığı genelde vergi gelirlerinin, vergi 

kesintilerinin, istisna ve muafiyetler ile vergi indirimlerinin birlikte hesaplandığı gelir 

vergisiyle ilişkilidir. Bunun yanı sıra, kurumlar vergisi ve dolaylı vergiler de fazlasıyla 

karmaşık düzenlenmiş olabilir. Kurumlar vergisi sisteminin karmaşıklığı hesap dönemi 

kazançları üzerindeki vergi oranlarında bir büyümeyi yansıtmaktadır. Karmaşıklık oranlardaki 

değişimlere bağlıdır ve dolaylı vergilendirme örneğinde olduğu gibi vergi sisteminin 

kademelilik anlayışında artışı amaçlamaktadır.208 

AB üyesi ülkeler vergi reformuna ihtiyaç duysalar da, gerçek reform hareketleri sınırlı 

kalmıştır. ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Danimarka ve Yeni Zelanda gibi ülkeler vergi 

sistemlerinde temel değişikliklere giderlerken ya da Japonya örneğinde olduğu gibi temel 

mevzuat değişiklikleri fonksiyonel yapıyla bütünleştirilirken; bazı önemli kısıtlamalarla karşı 

karşıya kalınmıştır. Bu kısıtlamalar şu şekildedir: 

- Hükümetlerin vergi reformu hususunda belirgin stratejiyi belirlerken karşılaştığı zorluklar, 

vergi reformu açısından çatışan formüllerin ortaya konulması ve vergi sisteminin gelir-dışı 

amaçlarla kullanılması hususları,  

- Hükümetlerin taahhüt edebilecekleri vergi reformu değişikliklerinde karşılaşılan siyasi kısıtlar 

ve uygulama kısıtları,  

                                                                 
206 Hyman, David N. (1996), Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy, Fifth Edition, The Dryden Press: Hartcourt Brace 
College Publishers. 
207 Gürdal, T. (1994), "Türkiye'de Ücretlerin Vergilendirilmesinin Vergi Adaleti Açısından Değerlendirilmesi" (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 
208 United Nations Secretariat (1975), “Tax Reform Planning”, Ed. Richard M. Bird and Oliver Oldman, Readings on Taxation in Developing 
Countries, Third Edition, The Johns Hopkins University Press, 58-65. 
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- Uluslararası mülahazalarda hangi tür vergi reformunun uygulanacağını kapsayan 

makroekonomik çevre kısıdı.209 

Avrupa Birliği’nde dolaysız vergiler alanında uyumlaştırma konusunda 1990 yıllarına kadar 

çok az ilerleme kaydedilmiştir. Bu tarihten sonra ise küreselleşmenin etkisiyle ortaya çıkan 

rekabetin, özellikle de vergi rekabetinin, Birlik içinde olumsuz etkilerinin önemli boyutlara 

gelmesi ve Avrupa Birliği Mahkemesi’nin dolaysız vergilerin uyumlaştırılmasına yönelik 

kararlarının sayısının artması üye ülkeleri vergi uyumlaştırması yapmadan yana oy kullanma 

zorunda bırakmış, dolaysız vergilerin uyumlaştırılması konusunda önemli adımlar atılmıştır.210 

1990’lı yıllardan itibaren Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç’te “ikili gelir vergisi (dual 

income tax)” sistemleri uygulanmaya başlamıştır. İkili gelir vergisi sistemleri; mülk ve sermaye 

geliri gibi kazanılmamış gelirlerle emek ve hizmet gibi kazanç sahibinin aktif çaba ve katılımı 

sonucu elde edilen kazanılmış gelirin ayrı ayrı vergilendirilmesini sağlamaktadır. İkili gelir 

vergisinin temel ilkesi; kurum kazançları ve sermaye kazançları üzerine düz oranlı bir vergi 

uygularken emek geliri üzerine artan oranlı bir vergi tarifesinin getirilmesini ve bunların 

hepsinin dar bir vergi tabanında daha düşük vergi oranlarıyla uygulanmasını ifade etmektedir. 

İkili gelir vergisi; vergi oranları çok yükseldiğinde başka bir ülkeye yönelebileceği için sermaye 

açısından kullanışlı bir vergidir. Ancak ücretlilerin başka bir ülkeye gitmeleri daha zor olduğu 

için bu vergi ücretliler açısından kullanışsızdır.211 

Hollanda, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İngiltere gibi AB üyesi ülkeler vergi 

reformlarını çevresel hedefleri temin etmek için kullanmaktadırlar. Bazı ülkelerde bu hedeflerin 

sağlanması açısından “CO2 (Karbon)” vergisi alınmakta; diğer ülkelerde ise çevre kirliliğine 

neden olan ürünler üzerine yüksek oranlı vergi ve resimler uygulanmaktadır. Uygun ve başarılı 

bir çevre vergisi; iktisadi ve ticari faaliyet dışında çevresel amaçlarla alınan vergi olarak 

tanımlandığı için pek çok devlet, çevresel vergilerin daha istikrarlı ve sabit vergi kaynaklarının 

yerine ikame edilmesi hususlarında ihtiyatlı davranmaktadırlar. Son olarak, dışsal kısıtların ya 

da uluslararası kısıtlamaların üstesinden gelmek değişen vergi sistemleri açısından önemli bir 

husustur. Avrupa Adalet Divanı (ECJ), uluslararası vergi düzenlemelerinde yer alan mukimlik 

(ikamet etme-yerleşik olma durumu)7 ve gayri-mukimlik (yerleşik olmama durumu)8 

arasındaki ayrımın netleştirilmesinin uluslararası çifte vergilendirmelerin ortaya çıkmasını 

önlemekte önemli bir unsur olduğunu ifade etmiştir. Bu durum hem AB sınırları içindeki hem 

de AB sınırları dışındaki vergi sistemlerini etkileyen uzun-dönemli bir müzakere sürecini ifade 

etmektedir.212 

Özetle AB üyesi  ülkeler  topluluk içinde  gerek vergi reformları gerek vergi uyumlaştırmaları 

ile vergi adaletini sağlayacak sonuçlara ulaşmak için çalışmışlardır. Vergiler ülkelerin ekonomi 

yönünden vazgeçilmezi olması sebebiyle; finansman kaynağı aracı görmesinden dolayı ülke 

ekonomileri için önemli bir yer teşkil etmektedir.  Dolaylı vergiler yansıtılması açısından kolay 

olduğundan ekonomisi çok iyi olmayan ülkelerde yüksek seyir izlemekte iken dolaysız 

vergilerde genel itibariyle tam tersi durum söz konusudur. 
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VERGI BILINCINI OLUŞTURMA HEDEFI ÇERÇEVESINDE KAMUDA SOSYAL 

MEDYA KULLANIMI: TWITTER ÖRNEĞI 
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Özet: Hızla küreselleşen Dünya’da günümüz imkanlarıyla veri alış-verişi oldukça kolay bir 

hal almıştır. Öyle ki çok yakın bir geçmişe sahip olan internet üzerinden istenilen her türlü bilgi 

paylaşılabilmekte ve elde edilebilmektedir. İnternet kullanımının dünya genelinde 

yaygınlaşması ve gelişmesi ile girişimcilerin kurdukları “sosyal medya” adı verilen paylaşım 

siteleri hayatımızda yokluğu “boşluk” olarak nitelendirilebilecek kadar önemli bir yer tutmaya 

başlamıştır. Hal bu iken sosyal medya günümüzde kamu yönetiminde ve halkın ilk ağızdan 

bilgilendirilmesinde önemli unsurlardan biri haline gelmiştir.  

Bu çalışmada kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal medya hesapları incelenecek, toplumun 

bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yönünden örnekleri saptanacak ve “vergi bilinci” 

kavramının oluşturulmasına yönelik çabalar tespit edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Twitter, Sosyal Medya, Vergi, Vergi Bilinci 

 

 

1. Giriş 

Küreselleşen dünyamızda iletişim koşulları da günden güne değişmekte ve yeni boyutlar 

kazanmaktadır. Günümüzde ise iletişimin en önemli aracı internet olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte yaşamımızın her alanında 

hayatımızı kolaylaştıran bir unsur haline gelmiştir. Sağlık, eğlence, alış-veriş, kültür, bilim, 

sosyalleşme ve benzeri onlarca alana yayılan internet, dünyada kamu kurumları tarafından da 

halk ile birebir iletişim aracı olarak kullanılmasıyla beraber dünyada oldukça önem kazanan 

şeffaflık, hesap verilebilirlik, verimlilik, etkinlik kavramlarının da etkisi ile kamuda internet 

kullanımı bir zorunluluk haline gelmiştir. İnternetteki bu gelişmelerle birlikte ortaya çıkan 

Twitter, Facebook, Youtube vb. sosyal medya araçları ise tüm dünyada yoğun ilgi görmüş ve 

buna paralel kamu kurumları tarafından da hem halkın taleplerini ölçebilmek hem de 

bilgilendirici ve eğitici anlamda halka ulaşabilmek amaçlarıyla kullanılmaya başlanmıştır. 

Sosyal medya araçlarının kullanılma amaçlarından bir diğeri ise ülkeler için büyük önem arz 

eden vergi bilincini oluşturma konusudur. Ülkemizde de aynı durum söz konusu olup, sosyal 

medya hesapları kamu kurumları tarafından kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada öncelikle vergi bilinci kavramı ve ülkeler için önemi üzerinde durulacak,  bu 

çerçevede vergi bilinci kavramı açıklanacak ve yine vergi bilinci kavramının oluşmasında 

kamuda sosyal medya kullanımının önemi açıklanacak, twitter isimli sosyal medya aracında 

hesapları bulunan ülkemiz kamu kurum ve kuruluşlarının vergi bilinci oluşturma hedefine 

katkıları değerlendirilecektir. 

2. Vergi Bilinci Kavramı 

Vergi toplumun genel ihtiyaçlarını karşılamak ve kamu hizmetlerinin finansmanını sağlamak 

amacıyla devlet tarafından alınmaktadır. Vergilendirme ise uygulanmaya başlandığı yıllardan 

beri tüm devletlerin gündeminde olan konulardan bir tanesi olmuştur. Bir toplumda insanların 

hangi iş ve işlemleriyle ilgili olarak vergilendirileceği hem devletler hem de vatandaşlar 

açısından önemlidir. Bunun sebebi ise devletlerin belirlediği vergilendirme politikalarına 

istinaden vatandaşlar doğmasına neden oldukları vergiyi ödemekle yükümlüdürler ve bu 
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vergilerin konusu, oranı, adaletli olup olmadığı, kendilerine sağlanan hizmet nispetinde tutarlı 

geldiği ölçüde ödemeye gönüllü uyum göstereceklerdir.  

Bireylerin vergiye uyumu veya uyumsuzluğu ya da başka bir ifadeyle vergi karşısındaki tutum 

ve davranışları, her şeyden önce verginin bireylerce algılanmasına ya da nasıl algılandığının 

oldukça önemli olmasıyla beraber bu algılamada bireysel, çevresel ve toplumsal bakış açısı da 

aynı ölçüde önem arz etmektedir(Sağlam, 2013:318). 

Bu bağlamda devletler açısından en önemli gelir kaynağı olan verginin kayıp ve kaçağa neden 

olmadan toplanabilmesi ise mükelleflerde vergi bilincinin sağlanmasına dayanmaktadır. Vergi 

bilinci konusunda literatürde birden fazla tanım bulunmaktadır, bu tanımlara bakacak olursak 

vergi bilinci;  

Vergi bilinci, mükellefin ödediği vergi ile aldığı kamusal mal ve hizmetleri 

ilişkilendirmesidir(Savaşan ve Odabaş, 2005:8). 

Vergi bilinci, kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi bakımından verginin önemini bilen toplum 

bireylerinin, vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmedeki istekliliklerinin düzeyidir(Akdoğan, 

2007:193’den aktaran Organ ve Yegen, 2013:243). 

Vergi bilinci, devletin yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi 

için bireylerin elde ettiği gelirlerden veya servetlerinden kanunlarda belirtilen usul, esas ve 

oranlara göre katkıda bulunmaları gerektiğini fark etme, bilme ve hatırlama yeteneğine sahip 

olmalarını ifade etmektedir (Narta, 2007:1’den aktaran Ömürbek vd., 2007:104) 

Vergi bilinci, kamusal mal ve hizmetlerin sunumunun yerine getirebilmesi açısından verginin 

önemini bilen mükelleflerin, vergi ile ilgili ödev ve yükümlülüklerini yerine getirme istek ve 

arzusunun düzeyine denmektedir(Teyyare ve Kumbaşlı, 2016:4). 

Tanımlardan hareketle vergi bilincini kamusal mal ve hizmetlerin sağlanılması amacıyla 

vergilerin alınmakta olduğunun anlaşılmasıyla birlikte, mükelleflerin ödemekle yükümlü 

olduğu vergiye karşı ödeme isteği geliştirmesi olarak tanımlayabiliriz. 

Vergi bilincinin toplumlar için önemine değinmek gerekirse; bilinç seviyesinin yüksek olduğu 

ülkelerde vergi mükellefleri vergilerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirme eğiliminde 

olacaklardır. Ancak bilinç düzeyi düşük kalmış ülkelerde ise mükellefler hükümetlere karşı 

şüphe içinde olacak, vergiden kaçınma ve vergi kaçırma yollarına başvurmayı deneyecek, 

ekonomide vergi kaybı, kayıtdışılık miktarı artış gösterecektir. 

2.1. Vergi Bilincinin Oluşmasına Etki Eden Faktörler 

Vergi bilincinin oluşumunu ve mükellefin vergiye uyumunu etkileyen faktörleri siyasal, 

ekonomik, sosyal ve kültürel faktörler olarak sıralayabiliriz(Abdieva ve Cumakunova, 

2016:678).  

Sosyal faktörler; mükellefin yaşı, cinsiyeti, eğitim ve gelir seviyesi, medeni durumu, aile ölçeği, 

ödeme güçlüğü içinde olmak, yükümlünün mesleği olarak sayılabilir.  

Kültürel faktörler; mükellefin dini inancı, toplumun vergiye karşı takındığı tutum, arkadaş 

çevresi, ahlaki değerleri ve mükelleflerin kamu harcamaları üzerine düşünceleri olarak 

sayılabilmektedir. 

Siyasal faktörler; mükellefin vergi sistemi, vergi idaresi ve vergi müfettişleri ile ilgili görüşleri, 

devlete ve hükümete olan güveni, kamu hizmetlerinin yeterliliği ve kalitesi, devletin yönetim 

şekli, şeklinde sayılabilir.  

Ekonomik faktörler ise vergi oranları, vergi denetiminin sıklığı ve vergi cezalarının ağırlığı, 

vergi afları, vergi sisteminin karmaşıklığı ve mevzuatın sık sık değiştirilmesi gibi faktörler 

sayılabilir. 

Vergi bilincinin oluşmasında etkisi olan faktörlere verilen örnekler çoğaltılabileceği gibi 

genelleştirecek olursak mükellefin iç dünyası ve dış faktörler olarak özetlenebilmektedir. Dış 

faktörlerden birisi de muhasebe meslek mensuplarıdır. Mükelleflerin vergi ile ilgili danıştıkları, 

destek aldıkları meslek mensuplarının mesleki ahlakı, vergiye karşı tutumları da mükelleflerin 

bilinç düzeylerine olumlu veya olumsuz etki edebilmektedir(Organ ve Yegen, 2013:249). 
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2.2. Vergi Bilincinin Oluşturulmasında Gelir İdaresine Düşen Görevler ve Yapılan 

Çalışmalar 

Bu faktörlerin etkisiyle vergiye karşı tutum geliştiren mükellefin vergi bilincini oluşturma 

aşamasında kamu kurumlarına ve özellikle de vergi gelirini toplayan birim olan gelir idaresine 

de görevler düşmektedir. Bu görevlerden bazıları mükelleflerin vergi konusunda eğitilmesi, 

mevzuattaki değişiklikler ile ilgili bilgilendirilmesi, kamu harcamalarıyla ilgili şeffaf olunması, 

mükelleflerin her bilgiye ulaşabileceği teknoloji altyapısını sağlamak olarak basitçe 

sıralanabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı’da bu çerçevede vergi gelirlerini arttırmak ve vergiye 

gönüllü uyumu sağlamak adına çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları ise; 

Mükellef hizmetleri daire başkanlığı: Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi bilincini ve vergiye 

gönüllü uyumu artırmak amacıyla mükelleflere verilen hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek ve 

yeni hizmet seçenekleri geliştirmek yönünde çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, 

mükellefleri vergi uygulamaları konusunda bilgilendirmekte ve vergi yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesi sürecinin kolaylaştırılmasını sağlamak üzere doğru bilginin hızlı ve etkin bir şekilde 

sunulmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir(G.İ.B, 2016:88). 

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi: Site mükelleflere hem İngilizce hem Türkçe hizmet 

vermektedir. Vergiye ilişkin sıkça sorulan mevzuatla ilgili sorular ve cevaplar, mükellef 

haklarıyla ilgili rehberler bulunmaktadır.  

Eğitim Çalışmaları: Gelir İdaresi Başkanlığı gençlerin eğitilmesine yönelik Milli Eğitim 

Bakanlığı ile ortak çalışmalar yapmış ve ilkokul düzeyindeki ders kitaplarında vergi bilinci 

kavramını oluşturmak için bilgilere yer verilmesi sağlanmıştır. Yine şubat ayının son haftasında 

yer alan vergi haftası etkinlikleri de eğitici çalışmalar arasındadır(Cesur ve Çelikkaya, 

2014:10). 

Bilgilendirmeye yönelik rehberler hazırlanması: Mükelleflerin hakları ve yükümlülükleri 

konusunda doğrudan ve sürekli bir şekilde bilgilendirilmesi yoluyla vergi bilincinin 

oluşturulması çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda, mükelleflerin vergi ile ilgili 

yükümlülüklerini yerine getirirken doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak ve vergi ile ilgili çeşitli 

konularda bilgilendirmek amacıyla yazılı ve görsel yayınlar hazırlanmıştır(G.İ.B, 2016:89) 

Vergi iletişim merkezi(VİMER): Mükelleflerin vergi ile ilgili konularda güncel ve doğru 

bilgiye telefon aracılığıyla ulaşmalarını sağlamak amacıyla çağrı merkezi faaliyetlerini 

yürütmektedir(G.İ.B, 2016:91). 

2.3. Vergi Bilincinin Oluşumunda Teknolojinin Önemi 

Yeni iletişim teknolojileri kullanımına ağırlık verilen günümüz uygulamaları ile 

kıyaslandığında, vergi idaresi ve mükellef ilişkilerinde geleneksel yöntemlerin kullanılması 

mükellef üzerinde gereksiz bir vergi yüküne, mükellefler arasında karmaşaya ve başarılması 

istenilen sonuçların oluşmamasına yol açmaktadır. Müşteri odaklı hareket eden özel kesim daha 

kaliteli hizmet verebilmek için yenileşme hareketleri içerisindeyken bu duruma paralel kamu 

sektörü de hizmet kalitesini geliştirmek zorunluluğunda kalmıştır(Egeli ve Diril, 2014:37). 

Vergi bilincinin oluşması amacını sağlamak için de teknolojinin kamu kurumlarında kullanımı 

aynı derece önemlidir. Gelir İdaresi Başkanlığı mükelleflerin vergiye uyumunu sağlamak, 

vergiye karşı tutumlarını olumlu etkilemek ve bilinç seviyelerini geliştirmek amacıyla bilişim 

teknolojilerinden oldukça faydalanmaktadır. Bu kapsamda sms yoluyla, video yoluyla, vimer 

hattıyla, internet yoluyla, televizyon-radyo aracılığıyla, e-posta yoluyla, mobil uygulama 

yoluyla mükelleflere ulaşılabilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2016 yılına ait yayınlamış 

olduğu faaliyet raporunda da bu durum yer almıştır. Buna göre sms ve e-posta bilgilendirme 

servisinde 2016 yılı itibariyle 735.040 abone bulunmaktadır, VİMER hattı ile görüşülen toplam 

kişi sayısı 2016 yılı itibariyle 4.364.416 olmuş,  Vergi Bilinci internet 

sayfası(www.vergibilinci.gov.tr) 2016 yılında 67.446 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Yine 

2016 yılının haziran ayında mükelleflere en kısa yoldan bilgilendirme sağlamak amacıyla 

hazırlanan mobil uygulama 45.841 kişi tarafından kullanılmıştır(G.İ.B, 2016:91-100). Vergi 

http://www.vergibilinci.gov.tr/
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Denetim Kurulu da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın çalışmalarına paralel vergi bilincinin 

iyileştirilmesi, hak ve yükümlülükler konusunda mükelleflerin bilinçlendirilmesi bakımından 

internet sitelerindeki paylaşımları, mevzuat ile ilgili bilgilendirmeleri, sık sorulan sorular ve 

yanıtları bölümü ile, yayınladıkları broşürleri ve twitter aracılığı ile mükelleflerin 

bilinçlenmelerini sağlamaktadır. Aynı zamanda şeffaflık ve hesap verilebilirlik açısından 

paylaşılan yıllar itibariyle faaliyet raporları da mükelleflerin erişimine açık ve kolay erişilebilir 

şekilde mevcuttur. Vergi bilincini arttırmaya ve gönüllü uyumu sağlamaya yönelik mükellef 

odaklı bir çerçeveden yaklaşan bu çalışmalar kuşkusuz fayda sağlamaktadır. 

3.  Vergi Bilinci ve Sosyal Medya 

Vergi idarelerinin mükellefler ile daha etkili iletişim kurabilmesi, daha önceki konularda da 

değinildiği üzere bilişim teknolojilerini etkin kullanmalarından geçmektedir. Bu kapsamda 

mükelleflerin ve gelecek nesillerin günümüz dünyasında oldukça etkin kullandıkları sosyal 

medya sitelerine dahil olması ve mükelleflerle temas halinde olması gerekmektedir. Bu 

sitelerden bazıları Youtube, Facebook, Twitter, Google+ olarak karşımıza çıkmaktadır. Son 

yıllarda dünya üzerinde yapılan uygulama örnekleri bulunmaktadır. Danimarka’da Vergi 

idaresi Twitter hesabı kullanan vergi mükelleflerinin eğilimlerini ölçmek için vergi sorunları 

ile ilgili tartışmaları takip ederek mükelleflerle diyalog kurmuşlardır(Egeli ve Diril, 2014:43). 

Yine Singapur’da vergi idaresi resmi twitter hesabı üzerinden tweetleri izleme ve yanıtlama 

yolu ile mükelleflerle temas kurmaktadır, ayrıca doğrudan mesaj yolu ile ulaşan sorunlar ve 

çözüm önerileri ile ilgili hususları vergi idaresi dikkate almaktadır(Egeli ve Diril, 2014:43). 

Örneklerden de anlaşılacağı üzere ülkeler vergi bilinci oluşturma ve sorunlara çözüm önerisi 

geliştirme kapsamında sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmaktadırlar. 

3.1. Ülkemizde Kamu Kurumlarında Sosyal Medya Kullanımı 

Ülkemizde de kamu kurumlarında sosyal medya hesapları etkin olarak kullanılmaktadır. Yine 

Gelir İdaresi Başkanlığını ele alacak olursak mükelleflere sosyal medya üzerinden doğrudan 

ulaşmak amacıyla “Youtube”, “Twitter”, “Facebook”, “Google+”  araçlarını resmi hesapları 

üzerinden kullanmaktadır. Youtube hesabında mükelleflere en kolay yoldan ulaşılması ve 

bilinçlendirilmeleri bakımından mevzuat hakkında bilgilendirmeler, güncel değişiklikler 

hakkında eğitici videolar, tanıtıcı videolar, soru cevap videoları, vergi bilincini oluşturmaya 

yönelik kamu spotları yayınlamaktadır. Facebook alanında “Gib Sosyalmedya” adlı sayfasıyla 

kullanıcılara hizmet vermekte ve youtube hesabında olduğu gibi mükellefleri en kolay yönden 

bilgilendirme çalışmaları yürütmektedirler. Bilgilendirici resimler, hatırlatmalar bu hesaptan 

mükelleflerle ve ilgililerlerle paylaşılmaktadır. Google+ alanında da diğer alanlarda olduğu gibi 

bilgilendirici paylaşımlar yapılmaktadır. Twitter kullanımı da mevcut olup bir sonraki konuda 

ayrıntılı şekilde değinilecektir. 

Tablo 1. GİB 2016 Yılı Sosyal Medya İstatistikleri 

2016 Yılı Gelir İdaresi Başkanlığı Sosyal Medya İstatistikleri 

Facebook Takipçi Sayısı 66.383 

Twitter Takipçi Sayısı 53.664 

Twitter Haber Sayısı 717 

Google+ Takipçi Sayısı 232 

Youtube İzlenme Sayısı 461.780 

Youtube Video Sayısı 42 

Youtube Takipçi Sayısı 373 

“sosyal.gib.gov.tr” Ziyaretçi Sayısı 46.765 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı 2016 Yılı Faaliyet Raporu 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yanında Ekonomi Bakanlığı Twitter hesabı ile vatandaşlarla güncel 

konular hakkında bilgi paylaşımında bulunmaktadır. Kalkınma Bakanlığı da sosyal medya 

araçlarını etkin bir şekilde kullanmakta ve Twitter, Facebook, İzlesene, Youtube hesaplarıyla 

vatandaşlara güncel konularla ilgili paylaşımlar yapmaktadır.  Vergi Denetim Kurulu 
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Başkanlığı da yine Twitter hesabı ile mükellefler ve ilgililerle paylaşımlarda bulunmaktadırlar. 

Maliye Bakanlığı ise twitter hesabı bulunmakla beraber 2015 yılı sonundan beri aktif olarak 

kullanmamaktadır. Diğer bakanlıklarda ise benzer şekilde sosyal medya hesapları 

kullanılmakta ve vatandaşlarla paylaşımlar yapılmaktadır. 

3.1.1. Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Twitter Kullanımı ve Vergi Bilincine Katkısı 

Gelir İdaresi Başkanlığı Tablo 1’den de ayrıntılı şekilde görülebileceği üzere sosyal medya 

araçlarını etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bu araçlar arasından en çok dikkat çekeni Twitter 

isimli paylaşım sitesidir. “We Are Social” isimli dijital pazarlama ajansının 2016 yılında 

yayınlamış olduğu verilere göre Türkiye’de 42 milyon kişinin aktif olarak sosyal medya 

kullandığı tespit edilmiş(We Are Social, 2016). Bu rakam ülke nüfusumuzun %53’üne isabet 

etmektedir. İnternet tabanlı ve mobil uygulama üzerinden hizmet vermekte olan Twitter isimli 

sosyal ağın ise ülkemizdeki aktif kullanıcı miktarı nüfusumuzun %17’si Twitter kullanmakta. 

Bu çalışmada Twitter isimli sosyal medya ağının seçilmesinin sebebi ise bünyesinde gündemi 

barındırması, paylaşımların kolay erişilebilir olması, kolay etkileşime geçilebilir olması, takipçi 

sayısının yüksek olması şeklinde sıralanabilmektedir. Mayıs 2017 verilerine göre Gelir İdaresi 

Bşk. İsimli resmi Twitter hesabının takipçi sayısı 73.000’dir. Gelir İdaresi Başkanlığı bu hesap 

üzerinden 2012 yılından bu yana 2296 tweet paylaşmıştır. Bu tweetleri incelediğimizde genel 

itibariyle beyanname verme tarihleri, yapılandırmaların taksit ödeme tarihleri ile ilgili hatırlatıcı 

paylaşımlar ve son ödeme tarihlerindeki güncellemeler ile ilgili paylaşımlar yapıldığı 

görülmüştür. Bu paylaşımların yanında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın diğer sosyal medya 

hesapları ve resmi internet sitesine yönelik yönlendirici linkler paylaşıldığı, talep ve önerilerin 

iletilebildiği mükellef geri bildirim sisteminin öne çıkarıldığı, yine mükelleflerin vergi 

yükümlülükleri ile ilgili ayrıntılı şekilde bilgi edinebildiği interaktif vergi danışmanı ön plana 

çıkarılmaktadır. Son olarak vergisel etkinlikler ve indirim fırsatları ile ilgili paylaşımlar da göze 

çarpmaktadır. Kullanıcıların da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yapmış olduğu paylaşımlara ilgi 

gösterdiği, tweetleri kendi sayfalarında paylaştıkları görülmüştür.  

4. Sonuç 

Vergi bilincinin oluşturulması daha önce değinildiği gibi toplumda vergiye gönüllü uyumun 

sağlanması, vergiye karşı istek yaratılması, vergi ödemeye, doğru beyan vermeye yöneltilmesi 

açısından oldukça önemlidir. Bilincin oluşmaması durumunda ise vergi kaybına, kaçağına, 

kayıtdışı ekonomiye, dolayısıyla refah kaybına sebep olabilmektedir. 

Bu kapsamda vergi bilincinin oluşturulması konusunda hem topluma hem kamu kurumlarına 

görevler düşmektedir. Kamu kurumları ise üzerine düşen yerine getirdiği görülmektedir. 

Özellikle Gelir İdaresi Başkanlığı bu kapsamda hem mükellefler hem de genç nesil için 

çalışmalar yürütmektedir. 

Kamu kurumlarında bilişim teknolojileri aktif olarak kullanılmakta olduğu görülmüş ve gelişen 

teknolojiye uyum sağlamaya yönelik çalışmalar gözlenmiştir. 

Toplumun vergisel bilinçlendirilmesi ve vergiye gönüllü uyumun sağlanması hedefi 

çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı Twitter kullanımında genel hatlarıyla mükellefleri 

tarihsel bilgilendirmeler üzerine yoğunlaşılmış, mükellef olmayanlar ve genç nesiller için vergi 

bilinci sağlanılması amacıyla bilgilendirici paylaşımlar yapılmadığı görülmüştür. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2006:01 – 2015:05 zaman aralığı içinde cari açık ile özel 

tüketim vergi gelirleri arasındaki ilişkinin varlığını Engle - Granger Eşbütünleşme testi ile 

analiz etmektir. Çalışmanın sonucuna göre serilerin eşbütüleşik oldukları ve uzun dönemli bir 

ilişkinin varlığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Cari Açık, Özel Tüketim Vergisi, Eşbütünleşme  

1.Giriş 

 

Türkiye ekonomisinde cari açık sorunu ve bu açığın finansmanında yaşanan zorluklar en çok 

tartışılan konulardan biridir. Ülkemizde finansal serbestleşme stratejisinin uygulanması ile 

birlikte dışa açılım süreci başlamış artan ithalat rakamları cari açığın hızla büyümesi için ortam 

hazırlamıştır. Cari açık açısından, ticaret ve finans sektörünün birlikte serbestleştirilmiş olması 

özellikle tehlikeli bir birleşim olmaktadır. (Subaşat T. 2010 İktisat ve Toplum) 

Cari açıklara karşı uygulanacak tedbirler arasında iç talep genişlemesini önlemeye yönelik 

tedbirler, kısa vadeli sermaye akımlarına yönelik tedbirler, ihracata yönelik tedbirler, doğrudan 

yabancı sermaye akımlarına yönelik tedbirler ve hizmetler sektörüne yönelik tedbirler 

sayılabilir. Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığının finansmanında 

uygulanan politikalardan ÖTV ile cari açık verileri arasındaki ilişkiyi eşbütünleşme analizi ile 

incelemektir. Çalışma altı kısımdan oluşmaktadır. Çalışmanın giriş kısmında cari işlemler 

dengesi, cari açık ve özel tüketim vergisi hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölüm konuyla ilgili 

literatür çalışmasından oluşmaktadır. Üçüncü bölümde çalışmada kullanılan ekonometrik 

yöntem ve veri seti tanıtılmaktadır. Son olarak dördüncü bölümde ise elde edilen amprik 

bulgular ve çalışmanın sonuçları yer almaktadır. 

Cari denge olarak da tanımlanan cari işlemler dengesi, ödemeler bilançosunun dış ticaret 

(ihracat-ithalat dengesi), hizmetler (hizmet akımları-hizmet satımları), yatırım (net faktör) 

gelirleri ve cari transferler (karşılıksız olarak elde edilen dış gelirler-karşılıksız olarak yapılan 

dış giderler) dengelerinin toplamından oluşur. (Erdil Şahin, 2011:48-49) 

Cari işlemler hesabında, gelirlerin giderleri aştığı, diğer bir ifadeyle, farkın artı olduğu durum 

cari işlemler fazlası olarak adlandırılırken; giderlerin gelirleri aştığı, diğer bir ifadeyle, farkın 

eksi olduğu durum ise cari işlemler açığı olarak adlandırılmaktadır. (TCMB Terimler Sözlüğü) 

Bir başka tanıma göre; mal ve hizmetler birlikte ele alındıklarında, mal ve hizmet ihracatı ile 

mal ve hizmet ithalatı arasındaki farka cari işlemler dengesi denir. Bu fark negatif bir değer ise 

cari işlemler açığı, pozitif bir değer ise cari işlemler fazlası söz konusudur. (Ertek; 2005;322) 

Cari denge dış dünya ile olan ilişkiler açısından son derece önemli bir kavramdır; zira cari fazla 

veren ülkenin dış varlıkları, cari işlemler açığı veren bir ülkenin ise dış yükümlülükleri ise 

artıyor demektir. (Akat, 2004:12) 

Türkiye ekonomisinde finansal liberalleşme ile birlikte cari işlemler dengesi açık vermeye 

başlamıştır. Finansal liberalleşme ile ülkeye sermaye girişleri artmaya başlamış, artan sermaye 
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girişleri TL’yi aşırı değerlendirmiş, Türk lirasının yabancı paralar karşısında aşırı değerlenmesi 

ihracatı zorlaştıran, ithalatı kolaylaştıran bir durum oluşturmuştur. 

Özellikle hammadde alanında dışa bağımlı ve düşük teknolojiye sahip gelişmekte olan 

ülkelerde cari açık sorunu daha fazla yaşanmaktadır. Diğer bir ifadeyle ülkenin üretiminden 

fazla tüketim gerçekleştirmesi ve yurt dışından kazanılan paranın daha fazlasını yurt dışına 

göndermesi şeklinde de cari işlemler açığı oluşmaktadır. 

Tablo 1: Türkiye’de 2006-2014 yılları arasındaki cari işlemler hesabı, dış ticaret verileri, ihracat 

ve ithalat verileri  

 
Kaynak: Cari İşlemler Dengesi rakamları, Dış ticaret ve İthalat, İhracat rakamları Merkez 

Bankası Elektronik veri sisteminden ve Tüik verilerinden derlenmiştir.  

Türkiye’de cari işlemler açığının temel belirleyicisi olarak dış ticaret açığı görülmektedir bu 

nedenle cari açığın finansmanı kapsamında ithalatı azaltıp ihracatı artırmak için çeşitli araçlar 

kullanılmıştır. Bu araçların amacı talep kısıcı maliye politikaları uygulayarak kamu 

harcamalarını kısmak başka bir deyişle vergi gelirlerini arttırmak yolu ile cari işlemler 

dengesini sağlamak, yurtiçi talebi düşürerek ithalatı azaltmaktır. Bu amaçla cari açığın 

finansmanı kapsamında ithal mallar üzerinden alınan vergiler karşımıza çıkmaktadır. Bu 

vergilerden en önemlileri gümrük vergisi özel tüketim vergisidir (ÖTV). 

Nitekim ÖTV gelirlerinin artmasındaki en önemli etken ithalat miktarındaki büyüme oranının 

ihracat miktarındaki büyüme oranından daha fazla olmasıdır. 

ÖTV, belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama 

vergisidir. 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. ÖTV’nin belli başlı amaçları 

kamu harcamalarının finansmanı için gelir sağlamak, devletin uyguladığı politikalara aracılık 

etmek, cari açığın finansmanında kullanmaktır. Bunlara ek olarak Avrupa Birliği vergi 

mevzuatına uyum sağlamak, Gümrük Birliği nedeniyle kaldırılan gümrük vergilerinin neden 

olduğu gelir kayıplarını telafi etmek, dağınıklık arz eden on altı çeşit vergi ve fonun kaldırılarak 

yerine tek bir vergi getirmek suretiyle vergide kolaylık sağlamak amacıyla da özel tüketim 

vergisi alınmaya başlanmıştır. 

ÖTV malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle oluşur. Ülkemizde 

özel tüketim vergisinin kapsamı oldukça geniştir. Verginin kapsamına giren malları liste 

bazında özetlemek gerekirse; 

I sayılı liste, petrol ürünleri, akaryakıt ve petrol yan ürünlerine ayrılmıştır. 

II sayılı liste, tüm hava kara ve deniz taşıtlarını kapsar. 

III sayılı liste, alkollü içkiler, kolalı içecekler, tütün ve tütün mamullerine ayrılmıştır. 

IV sayılı liste, lüks mal olarak nitelendirilecek parfüm, kürk, elmas gibi ürünlere ayrılmıştır. 

Tablo 2: 2006-2014 yıllarına ilişkin özel tüketim vergisi (ÖTV) gelirleri  

CARİ İŞLEMLER HESABI DIŞ TİCARET DENGESİİHRACAT İTHALAT

2006 -31.837 -40.894 93.778 134.672

2007 -37.779 -46.831 115.379 162.210

2008 -40.192 -52.917 140.906 193.823

2009 -12.010 -24.762 109.732 134.494

2010 -15.312 -56.325 120.992 177.317

2011 -75.008 -89.160 142.392 231.552

2012 -48.535 -65.367 161.948 227.315

2013 -64.658 -79.907 161.789 241.696

2014 -45.947 -63.579 168.931 232.510
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Kaynak: Özel Tüketim Vergi gelirleri  Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlenmiştir. 

2.Literatür Araştırması 

Literatürde Türkiye ekonomisinde Cari açığın incelenmesine yönelik yapılan çalışmalar daha 

çok ya cari açığın temel belirleyicileri şeklinde ya da cari açığın spesifik bir değişken ile 

ilişkisini incelemeye yönelik olarak yayılım göstermiştir. Cari açık ve ÖTV arasındaki ilişkiyi 

eşbütünleşme analizi ile inceleyen çalışma pek fazla bulunmamaktadır. 

Cari açığın belirleyicilerini tespit etmeye yönelik çalışmalar arasında Erbaykal (2007) 1987-

2007 yılları arasında çeyreklik reel efektif döviz kuru ve cari işlemler dengesi verilerini 

kullanarak Toda-Yomamato nedensellik analiz yapmış ve döviz kurunu cari açığın nedeni 

olarak tespit etmiştir. 

Dinçer ve Yaşar (2007) Türkiye’de cari açığın belirleyicilerini tespit etmeye yönelik 

çalışmalarında 1987:Q1-2011:Q4 dönemine ait verileri VAR kullanarak tespit etmeye 

çalışmışlardır. Yazarlar çalışmalarında Türkiye’de reel döviz kuru, reel faiz oranı ve İMKB’yi 

cari açığın belirleyicilerini açıklayan en önemli değişkenler olarak tespit etmişlerdir. 

Erdoğan ve Bozkurt (2009) çalışmalarında Türkiye ekonomisinde 1990-2008 yılları arasındaki 

döneme ait aylık verileri GARCH yöntemi kullanarak cari açığın nedenini tespit etmeye 

çalışmışlardır. Yazarlar çalışmalarında cari açığın en önemli belirleyicilerini ihracatın ithalatı 

karşılama oranı ve petrol fiyatı olarak bulmuşlardır. 

Kılıç (2015) Türkiye’de cari açık ve tüketici kredileri arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi 

amaçlayan çalışmasında 2004:Q4-2014:Q3 dönemine ait çeyreklik verileri kullanarak 

eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizi yapmıştır. Analiz sonuçlarına göre cari açık ve 

tüketici kredileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığını, toplam tüketici kredilerinden cari 

açığa doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin var olduğunu tespit etmiştir. 

3. Veri Seti ve Metodoloji 

Türkiye’de Türkiye’de 2006:01 – 2015:05 zaman aralığı içinde cari açık ile özel tüketim vergi 

gelirleri arasındaki ilişkinin varlığı Engle - Granger Eşbütünleşme testi ile analiz edilmektedir. 

3.1. Değişkenler, Yöntem ve Amprik Bulgular 

Analizde kullanılan değişkenler cari açık (CA) ve özel tüketim vergisi gelirleri (ÖTV) şeklinde 

belirlenmiştir ve analizde kullanılan değişkenlerden Cari İşlemler Dengesi rakamları Merkez 

Bankası Elektronik veri sisteminden, ÖTV gelirleri ise Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden 

derlenmiştir. 

İki değişken arasındaki ilişki Engle – Granger Eşbütünleşme testi ile analiz edilmektedir. 

Engle – Granger Eşbütünleşme testinde seriler durağan olmasalar bile bu serilerin durağan 

doğrusal bir bileşiminin var olabileceği ve bu bileşiminde de ekonometrik olrak 

belirlenebileceği ileri sürülmüştür. Eşbütünleşme testine göre düzey değerlerinde durağan 

olmayıp aynı miktarda fark alındığında durağan hale gelen serilerin, düzey değerleriyle tahmin 

edilen hata teriminin durağan olması beklenir. İki yada daha fazla zaman serisinin eşbütünleşik 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ   Petrol ve Doğalgaz Ürünleri Motorlu Taşıt Araçları Alkollü İçkiler Tütün Mamüllerİ  Kolalı Gazozlar Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar

2006 36.926 20.551 4.138 1.898 8.918 446 975

2007 39.110 22.052 4.293 1.889 9.647 185 1.045

2008 41.832 23.941 3.805 1.967 10.888 205 1.005

2009 43.620 25.525 3.353 2.134 11.546 212 849

2010 57.285 31.697 6.193 2.868 14.784 221 1.521

2011 64.189 33.573 8.568 3.856 15.850 281 2.058

2012 71.705 35.935 8.409 4.643 19.976 276 2.467

2013 85.462 45.158 10.565 5.196 21.327 229 2.916

2014 91.073 45.628 12.851 5.889 23.024 311 3.371

Kolalı Gazoz, Alkollü İç.Ve Tütün Mamül.İlişkin ÖTV
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olması bu serilerin uzun dönemli bir denge ilişkisi bulunduğu anlamına gelir.(Gujarati, 2001: 

s.726-730). 

Engle – Granger Eşbütünleşme testinin ön koşulları; 

Serilerin düzey değerlerinde durağan olmayıp aynı derecede farkları alındığında durağan hale 

gelmeleri gerekmektedir. Seriler I(1) – I(1) veya I(2) – I(2) şeklinde olmalıdır. 

Serilerin trendlerinin benzemesi gerekmektedir. 

İki değişken arasında uzun dönemli bir ilişkiyi araştırırken modelde kullanılan tüm 

değişkenlerin aynı mertebeden durağan oldukları varsayılır. 

Değişkenlerin zaman serisi grafikleri; 

                
Analizde kullanılan seriler mevsimsellikten arındırılıp logaritması alınıp serilerin birinci 

düzeyde durağan oldukları anlaşıldıktan sonra seriler arasındaki ilişki Engle – Granger 

Eşbütünleşme teti ile analiz edilmiştir. 

Seriler düzey değerleri önce bağımlı sonra bağımsız değişken olacak şekilde seçilip ve 

eşbütünleşme testi uygulanmıştır. 

AIC seçilip maksimum uzunluk belirlenmiştir. 

𝐻0= Seriler arasında eşbütünleşme yoktur şeklindedir. 

 

 
 

Prop=0,0007  

Olasılık değeri 0.05 ten küçük olduğundan 𝐻0 hipotezi red edilir. Seriler arasında eşbütünleşme 

ilişkisi vardır ve seriler uzun dönemde ilişki içerisindedirler. 

 

Sonuç  

 

Bir ülkenin cari işlemlerinden sağladığı gelirler giderlerinden küçükse cari açıktan tersi durmda 

ise cari fazladan söz edilir. Türkiye ekonomisinin en önemli problemlerinden birinin cari açık 

olduğu tablolar ile açıklanmaya çalışılmıştır. 

Cari açığın oluşmasında ülkenin üretiminden fazla tüketiminin olması yani ithalata dayal 

büyümenin rolü son derece büyüktür. Nitekim finansal liberalleşme ile dış ticaret açığı ve 

beraberinde  cari açık problemi de oluşturmuştur. 
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Özel tüketim vergileri belirlenen malların imalatı ve ithalatı üzerine konulan vergilerdir. ÖTV 

gelirlerinin artmasındaki en önemli etken de Türkiye ekonomisinde ithalat miktarındaki 

büyüme oranının ihracat miktarındaki büyüme oranından daha fazla olmasıdır. 

Çalışmada 2006:01 – 2015:05 zaman aralığında Türkiye’deki cari açık ve özel tüketim vergisi 

(ÖTV) gelirleri arasındaki ilişki Engle – Granger Eşbütünleşme testi ile analiz edilmiştir. 

Amprik bulgular sonucunda serilerin eşbütünleşik olduğu ve uzun dönemli bir ilişkinin varlığı 

gözlenmiştir. 
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ÖZET 

  

Bu çalışma, entelektüel sermayenin finansal performans üzerindeki etkisini araştırmak 

amacıyla, Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören ve 2015 yılında Türkiye’de faaliyet gösteren 

bankalar üzerinde yapılmış ampirik bir çalışmadır. Entelektüel sermaye, işletme bilançosunda 

varlıklar içerisinde görünmeyen ancak işletmelerin başarısı ve finansal performansını etkileyen 

önemli bir kavramdır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle entelektüel sermaye kavramı 

açıklanarak entelektüel sermayenin ölçümüne ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Daha sonra ise 

literatür taramasına yer verilmiş ve son olarak araştırma aşamasına geçilmiştir.  Araştırma 

aşamasında entelektüel sermaye ölçümü olarak entelektüel katma değer katsayısının (VAIC) 

kullanıldığı çalışmada finansal performans göstergesi olarak ise aktif kârlılığı (ROA) ve öz 

sermaye kârlılığı (ROE) kullanılmıştır. Çalışmada toplanan bu veriler ışığında entelektüel 

sermayenin bankaların finansal performansı üzerindeki etkisi regresyon analizi kullanılarak 

ölçülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre, entelektüel sermaye ile bankaların finansal 

performansları arasında pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur. Bu bağlamda bankaların finansal 

performanslarını arttırmak için entelektüel sermayeye daha çok yatırım yapmaları gerektiği de 

ifade edilebilir.  

 

 

Anahtar Kelimeler:  

Entelektüel Sermaye, Finansal Performans, Borsa İstanbul, Bankacılık Sektörü, Regresyon 

Analizi 

GİRİŞ 

 

Küreselleşme ve artan rekabetle birlikte bilginin önemi giderek büyümekte ve Andrew 

Carnegie’nin “Bir kuruluşun sahip olduğu yeri doldurulamaz tek sermaye, insanların bilgi ve 

yeteneğidir.” sözünün kazandığı anlam bilgi dünyasında edindiği yerle daha iyi anlaşılmaktadır. 

Dünyada ve toplumda hızlı bir biçimde meydana gelen değişime ayak uydurabilmek ve katma 

değer yaratabilmek için ihtiyaç duyulan yegâne şey bilgidir. Sanayi dönemi sonrasında yaşanan 

üretim faktörlerindeki dönüşüm ve hizmet sektörünün kazandığı önem bilginin sahip olduğu 

değeri ortaya koymaktadır. İşletmeler bu çerçevede önem kazanan bilgiyi kullanarak rekabetçi 

bir yapıya sahip olmakta ve onların piyasada kazandıkları değer gün geçtikçe artmaktadır. Bu 

nedenle işletmeler piyasa değerini artırmak için maddi varlıklardan ziyade maddi olmayan 
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varlıklara yönelmektedir. Bu durum beraberinde tek bir kavramı ortaya çıkarmaktadır: 

Entelektüel Sermaye.  

1. ENTELEKTÜEL SERMAYE 

1.1. Entelektüel Sermayenin Tanımı Ve Önemi  

Entelektüel kelimesi genel anlamda engin bilgi birikimine sahip kişi anlamına gelirken, 

sermaye kelimesi alt dallara göre farklılaşmaktadır. Finansal anlamda sermaye, sahip olunan 

varlıklar ile borçlar arasındaki fark; ekonomik anlamda sermaye, üretime katkı sağlayan üretim 

faktörleridir. (Yılmaz,2010) Bu iki kelimenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan anlam, 

işletmenin sahip olduğu soyut nitelikli varlıkları işaret eder. Katma değer yaratarak en önemli 

unsur haline gelen entelektüel sermayeye ilişkin literatürde pek çok tanıma yer verilebilir.  

Thomas Stewart’ın 1991’de kaleme aldığı “Brain Power” başlıklı makalede entelektüel 

sermaye kavramı, işletmeyi rekabetçi kılan özelliklerin tümü olarak tanımlanmıştır 

(Stewart,1991). Brooking’e göre entelektüel sermaye işletmenin sahip olduğu soyut varlıkların 

tamamıdır(Brooking, 1996). Drucker’a göre entelektüel sermaye, işletmeye kazandırdığı 

rekabetçi yapıyla katma değer yaratan varlıkların tümüdür (Drucker,1995;59-60). Edvinsson’a 

göre entelektüel sermaye gizli olan ve defter değeri ile piyasa değeri arasındaki farkı ifade eden 

bir kavramdır (Edvinsson, 1997;367). En geniş anlamıyla ise, Tseng ve Goo’ya göre entelektüel 

sermaye işletmenin ölçülemeyen bütün değerlerini ifade eder (Tseng ve Goo,2005;190).  

Bütün bu tanımlamalardan yola çıkarak entelektüel sermaye; bilgi temelli olan, işletme 

bilançosunda net olarak görülemeyen, varlığıyla işletmelere rekabet avantajı sağlayan, katma 

değer yaratan, insan kaynaklı olması nedeniyle zekâyı, yaratıcılığı, beceri ve tecrübeyi 

bünyesinde barındıran ve taklit edilemeyen vazgeçilmez bir unsur olarak tanımlanabilir. 

Tanımlardan yola çıkarak entelektüel sermaye, uluslararası piyasaların artan entegrasyonu ve 

bilginin küresel boyuta ulaşmasıyla işletmeler için hayati öneme sahip hale gelmiştir. Çünkü 

küresel ekonomiye geçişle birlikte ticari sınırların ortadan kalkması, zaman ve mekân ayrımının 

yok olması, her geçen gün birçok işletmenin kurulmasıyla piyasada rekabet eden işletme 

sayısının artması, piyasaya hâkim olan lider işletmeler nedeniyle rekabetin giderek kızışması, 

pazar farklılaşması, teknolojinin hızlı ilerleyişi ile birlikte meydana gelen değişimin kaçınılmaz 

oluşu ve ortaya çıkan ürünlerin birbirine benzer olması gibi nedenlerle baş edebilmek için 

işletmelerin sahip olduğu en önemli silahın bilgi olduğu aşikârdır. Dolayısıyla maddi 

varlıklardan maddi olmayan varlıklara geçiş tüm işletmeleri etkisi altına almakta, bu değişime 

ayak uydurmaya mecbur bırakmaktadır. Çünkü bilinmektedir ki, işletmelerin hayatlarını idame 

ettirebilmeleri için sahip oldukları fiziki varlıkların yanında soyut varlıklara yatırım yapılması 

gerekir. Bilgiyi temel alan bu işletmelerin piyasadaki değeri bilanço değerinden çok daha 

büyüktür(Kayalı vd., 2007; 69). Bu durum, bilgi işletmelerinin entelektüel sermayeye yaptıkları 

yatırım sayesinde gerçekleşmektedir. Sonuç olarak denilebilir ki rekabetçi bir ortamda 

işletmelerin sonsuza dek varlığını sürdürme ilkesi entelektüel sermaye ile hayal olmaktan 

kurtulacaktır( Ergun ve Yılmaz,2013). 

1.2-Entelektüel Sermaye Varlıkları 

Entelektüel sermaye 4 temel varlıktan oluşmaktadır: Pazar varlığı, insan odaklı varlık, 

entelektüel mülkiyet varlıkları ve altyapı varlıkları.  Pazarda şirkete güç veren varlıklar yönetim 

süreci, şirket kültürünü; insan odaklı varlıklar yetenek, beceri, eğitim, tecrübeyi; entelektüel 

mülkiyet varlıkları patent, ticari marka, telif hakkını ve alt yapı varlıkları network kapasitesi, 

işle ilgili bilgi ve becerileri kapsamaktadır. (Akdemir, 1998;63-72) 

1.3. Entelektüel Sermaye Unsurları 

Entelektüel sermaye unsurlarına ilişkin yapılan önemli çalışmalarda farklı görüşler söz konusu 

olsa da büyük ölçüde benzer unsurlar üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede, entelektüel sermaye 

insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır.  

1.3.1. İnsan Sermayesi 



 
                               I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             
 

446 
 

İnsan sermayesi yapısında; bilgi, beceri, deneyim, eğitim, mesleki yeterlilik, girişimcilik ruhu, 

liderlik yeteneği, zekâ, bağlılık, işletme çıkarlarının kişisel çıkarlardan üstünlüğü, hayal gücü, 

yaratıcılık, gelişim, değişim, bilgi paylaşımında isteklilik, sorun çözme yeteneği, ortama uyum 

sağlama düzeyi, işletme ruhunu taşıma gibi unsurları barındıran bir sermayedir. İnsan sermayesi 

işletme içinde sahip olunan en önemli unsurdur. Çünkü insan sermayesi bünyesinde yaratıcılığı 

ve yeniliği barındırır. Ayrıca insan sermayesi, personelin sahip olduğu bilgi birikimi açısından 

da önem arz eder. İşletme içinde çalışan personelin sahip olduğu örtük bilgi finansal anlamda 

performansı etkileyen çok önemli bir girdi olmasına rağmen bu sermayenin işletmeden çıkışını 

engellemek için örtük bilginin açık bilgiye dönüştürülmesi gerekmektedir. Çünkü insan 

sermayesi işletmeye ait olmayan bir sermaye türüdür. İnsan sermayesinin diğer bir önemi de 

personelin sahip olduğu bilgi ve becerilerden yararlanabilmek, onlardan maksimum düzeyde 

çıktı elde edebilmek için onların düzenli eğitim görmesine ve kendilerine olan güvenin 

artmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan sermayesini oluşturan bütün bu unsurlar işletmenin 

faaliyetlerini gerçekleştirmesi ve belirlediği hedeflere ulaşması önem arz etmektedir(Baş vd., 

2014; 211-212). 

1.3.2. Yapısal Sermaye  

Yapısal sermaye entelektüel sermayeyi oluşturan ikinci unsurdur. Yapısal sermaye bünyesinde; 

işletme kültürü, işletme motivasyonu, yönetim felsefesi, bilgi teknolojisi, patent, telif hakkı, 

ticari sır, amblem, veri tabanları, ar-ge gibi unsurları barındıran bir sermayedir. Yapısal sermaye 

ile insan sermayesi birbirini tamamlayan iki unsurdur. Yapısal sermayeyle işletmeler insan 

sermayesini kullanarak faaliyetlerini gerçekleştirmeye çalışır. Benzer şekilde işletmeler insan 

sermayesinden yararlanabilmek için yapısal sermayeye ihtiyaç duyar. Yapısal sermayenin insan 

sermayesinden en büyük farkı, yapısal sermayenin işletmelere ait olmasıdır. Yapısal sermaye 

işletme bünyesinde yer alırken insan sermayesi işletmede kalıcı pozisyonda yer almaz. Bu 

nedenle işletmelerin büyüme hedefini gerçekleştirebilmeleri için yapısal sermayeye önem 

vermeleri gerekir (Baş vd., 2014; 211-212). 

1.3.3. Müşteri Sermayesi 

Müşteri sermayesi yapısında; marka değeri, müşteri sadakati, müşteri tatmini,  toplumda 

kazandığı imaj, dağıtım kanalları, işletmelerle birliği, lisans anlaşmaları, franchising 

anlaşmaları gibi unsurları barındıran bir sermayedir. Müşteri sermayesi mevcut ve yeni 

müşterilerle olan ilişkilerin yanı sıra iç ve dış çevre ile olan ilişkileri de temel almaktadır. Bu 

sermaye ile amaç, geliştirilen müşteri ilişkilerinin işletmeye “değer” olarak yansıtmak ve 

piyasada farkındalık oluşturmaktır. Müşteri sermayesinin şirketler nezdindeki değeri, müşteri 

taleplerine en uygun biçimde, yeterli miktar ve kalitede, zamanında cevap verme ihtiyacından 

kaynaklanır. (Baş vd., 2014; 211-212) İşletmeler müşteri kaybının yaşanmaması, geri 

bildirimlerin olumlu olması, müşteri tatmininin gerçekleşebilmesi için müşteri sermayesine 

önem vermeleri gerekmektedir. 

2. ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ VE RAPORLANMASI 

İşletmeler, giderek büyüyen küresel ekonomiye ve artan rekabete karşı bir avantaj 

yakalayabilme amacıyla entelektüel sermaye unsurlarına yatırım yapmaya ve bunların 

işletmeye yarattığı etkiyi ölçmeye ihtiyaç duyar. İşletmeye yatırım yapmak isteyen çeşitli bilgi 

kullanıcılarının da faydalanması amacıyla entelektüel sermayenin ölçülüp sonucun 

raporlanması önem arz etmektedir. Entelektüel sermayenin ölçüm ve raporlanmasıyla;  

İşletme performansı kontrol edilir, kısa sürede eksik noktalar tespit edilir. 

İşletme değeri yükselir, işletmeye yapılan/yapılacak ulusal/uluslararası yatırımlar artar. 

İşletme kredi kuruluşları karşısında yüksek kredi notuyla daha güçlü pozisyonda durur ve bu 

sermayeleri teminat olarak gösterilir (Yereli, 2005;21-22). 

Kurumsal yönetişim ilkeleri arasında yer alan şeffaflık ve kamuyu aydınlatma ilkesi de 

entelektüel sermayenin raporlama önemini ortaya koyar. İşletmelere ait verilerin ilgili 

kullanıcılarla paylaşılması ve gerçeğe uygun, açık, anlaşılır ve tutarlı olması borç verenler için 
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işletmenin güvenilirliğini artırmaktadır. Bu durum beraberinde ulusal/uluslararası yatırımları 

getirir. Aynı zamanda entelektüel sermayenin raporlanması kaynakların ne derecede etkin 

kullanıldığını gösteren bir uyarıcı görevi görür. Bu sayede işletmeler gerekli düzeltmeleri 

yaparak faaliyetlerini kontrol altına alabilir. 

Entelektüel sermayenin ölçüm ve raporlanmasının yarattığı avantajlara rağmen tekdüzen 

muhasebe sistemi içinde entelektüel sermayenin ölçülüp raporlanması pek mümkün 

görünmemektedir. Bunun nedenlerinden biri entelektüel sermayenin işletmeyi parça parça değil 

bir bütün halinde ele alması diğer taraftan tekdüzen muhasebe sisteminin varlıklar ve kaynakları 

ayrı ayrı değerlendirmesidir. Tekdüzen muhasebe sisteminde döneme ilişkin yıpranma payı 

ayrılırken entelektüel sermayenin temeli olan bilgi için yıpranma payı ayırmak söz konusu 

olmaz ve bilgi zamanla değer kazanarak ilerler. Öte yandan, entelektüel sermayenin parayla 

ölçülme zorluğu tekdüzen muhasebe sisteminde yer alan parayla ölçülme ilkesine aykırıdır. Bu 

nedenle, entelektüel sermayenin doğru biçimde ölçüm ve raporlanmasının yapılabilmesi için 

tekdüzen muhasebe sisteminde yer alan boş hesaplar kullanılmakta veya dipnotlardan 

yararlanılmaktadır (Okay,2012; 1205). 

2.1. Entelektüel Sermayeyi Ölçme Yöntemleri 

Entelektüel sermayeyi ölçme yöntemleri ikiye ayrılmaktadır: İşletme odaklı ölçme yöntemleri 

ve unsur odaklı ölçme yöntemleri. İşletme odaklı ölçüm yöntemleri Piyasa Değeri/Defter Değer 

Oranı, Tobin’in Q Oranı ve Hesaplanmış Maddi Olmayan Değerdir. Unsur odaklı ölçüm 

yöntemleri Bontis’in Entelektüel Sermaye- Performans Modeli, Skandia Kılavuzu, Teknoloji 

Simsarı Yöntemi, Dengeli Puan Kartı Yöntemi, Entelektüel Katma Değer Katsayısı, Maddi 

Olmayan Varlıklar Göstergesi, Entelektüel Sermaye Endeksi ve Bilgi Bilançosudur (Yıldız, 

2011; 12) Söz konusu yöntemlerden farklı çalışmalarda yararlanılmış olmakla birlikte, 

entelektüel sermayenin ölçülmesi için literatürde en çok karşılaşılan yöntem Entelektüel Katma 

Değer Katsayısı (Value Added Intellectual Coefficient- VAIC)’dır. 

Ante Pulic tarafından geliştirilen Entelektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi işletmeye katma 

değer sağlayabilmesi için fiziksel ve entelektüel sermayeye ihtiyaç duyulan, detaylı araştırma 

ve analiz gerektirmeyen bir performans ölçme aracıdır. Bu yöntem işletmeler arasında 

ulusal/uluslararası ölçekte sektörel tabanlı karşılaştırma yapmayı mümkün kılar. Yukarda 

sayılan diğer ölçme yöntemlerine kıyasla VAIC yöntemi daha standart ve tutarlı sonuçlar ortaya 

koymaktadır. Ayrıca bu yöntemde kontrolü yapılan bilgiler kullanıldığı için objektif veriler 

sunar. Entelektüel sermayenin işletmeye kazandırdığı katkıları görebilmek için bu sermayenin 

her bileşeninin yarattığı değerin ölçülmesi ve raporlara yansıtılması büyük önem arz etmektedir. 

Bu nedenle entelektüel sermayenin işletmeye kazandırdığı katma değer en doğru biçimde VAIC 

yöntemi ile ortaya koyulmaktadır  (Kayalı, 2007; 71-75). VAIC yöntemi yukarıda mezkûr 

özellikleri neticesinde birçok araştırmada kullanılmıştır.  

Kamath (2007), 2000-2004 yılları arasında Hindistan’da faaliyet gösteren 98 adet bankanın 

sahip olduğu entelektüel sermayenin finansal performansı nasıl etkilediğini araştırmıştır. 

Araştırmada VAIC yöntemi kullanılmış olup bankaların hizmet verdiği sektörlerin çeşitliliği 

nedeniyle birbiriyle farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışma entelektüel sermayenin sektörel 

bazlı değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

Kayalı vd. (2007), Türkiye’de İMKB’de işlem gören dokuz adet teknoloji firmasının 

entelektüel sermayesini VAIC yöntemi kullanılarak incelemiştir. Araştırma sonucunda 

ülkemizde bilgi temelli işletmelerde bile entelektüel sermayeye gereken önemin verilmediği 

ortaya çıkmıştır. 

Bannany (2008), 1999-2005 yılları arasında faaliyetlerini sürdüren Birleşik Krallıklardaki 

bankaların entelektüel sermayesi ile finansal performansları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Araştırmada VAIC yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak bilgi teknolojisine yatırım yapan 

bankaların insan sermayesine gereken önemi vermediği ortaya çıkmıştır. 
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Khan ve Ali (2010), Bangladeş’te 2007-2008 yılları arasında Dhaka Borsasında işlem gören 20 

özel sermayeli bankanın entelektüel sermayesini ölçmeyi amaçlamıştır. Analizde VAIC 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda entelektüel sermaye bileşenlerinden insan 

sermayesi en çok önem verilen sermaye, yapısal sermaye ise en az önem verilen sermaye 

olduğu ortaya çıkmıştır. 

Joshi vd. (2010), 2005-2007 yılları arasında faaliyet gösteren 11 Avusturalya bankasının 

entelektüel sermayesinin ortaya koyduğu performansı ölçmeyi amaçlamıştır. Analizde VAIC 

yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak İnsan sermayesinin entelektüel sermaye içinde en çok 

katkısı olan ve rekabetçi nitelik kazandıran sermaye olduğu kanıtlanmıştır. 

Mondal ve Ghosh (2012), 1999-2008 yılları arasında faaliyetini sürdüren Hindistan’daki 

bankalara ait olan entelektüel sermayenin finansal performansı ne yönde etkilediğini 

incelemiştir. VAIC yöntemi kullanılan bu çalışmada, entelektüel sermayenin işletme için 

önemli bir rekabet aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Alhassan ve Asare (2016), banka kârlılığı üzerinde entelektüel sermayenin ne yönde etki 

ettiğini incelemek istemişlerdir. 2003-2011 yılları arasında faaliyet gösteren 18 bankanın VAIC 

yöntemi ile analiz edildiği incelemede, entelektüel sermayenin banka kârlılığını olumlu yönde 

etkilediği ve buna en çok katkının insan sermayesi ile yapısal sermayenin yaptığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Dönmez ve Erol (2016), 2014-2015 yılları arasında BİST’te işlem gören işletmelerin 

entelektüel sermaye ile finansal performansını araştırmıştır. Araştırma, tek sektör ile bağlı 

kalmayıp bankacılık, enerji, petrol, gıda, bilişim ve otomotiv sektörlerini kapsamaktadır. 

Araştırmada kullanılan VAIC yönteminin çıkardığı sonuca göre entelektüel sermaye ile aktif 

kârlılık arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

3. ENTELEKTÜEL SERMAYE-FİNANSAL PERFORMANS İLİŞKİSİ 

İşletme çalışanının sahip olduğu mesleki bilgiler neticesinde işletme rekabetçi bir piyasada ön 

sıralarda yer alabilir. Benzer şekilde işletme çalışanının işletme ruhunu benimsemesi, işletme 

çıkarlarını kişisel çıkarlardan üstün görmesiyle işletme değer kazanır ve rekabetçi bir yapıya 

sahip olur. İşletmenin müşteri talepleri doğrultusunda hareket ederek en uygun zamanda 

gereken cevabı vermesi, müşterilerle sağlam ve güvene dayalı ilişkiler kurması ve müşterinin 

gözünde ‘kaliteyi’ canlandırması müşteri sadakatini yaratır. Böylelikle bu durum piyasada 

tanınmışlığa sebebiyet verir. Yukarda bahsedilen tüm bu unsurlar entelektüel sermayenin 

bileşenleri olmakla birlikte entelektüel sermaye ile finansal performans arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymaktadır. Entelektüel sermaye meydana getirdiği katma değerle, sayıları her geçen 

gün artan güçlü rakiplere karşı finansal performansını yukarılara taşır.  

Bünyesinde süreklilik barındıran bir kavram olan rekabet, piyasada var olmak isteyen 

işletmelerin değişime ayak uydurmasıyla birlikte esnek bir yapıya sahip olmasını gerektirir. 

Esnek yapıya sahip olan işletmeler rakipleri ile kıyasıya mücadele edebilecek ve hatta piyasaya 

yön verir hale gelebilecektir. Bu durum ancak işletmelerin entelektüel sermayeye sahip olması 

ve onların iyi yönetilmesi ile gerçekleşebilecektir. 

 İnsan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesinin yarattığı etkiyle işletmeler büyür, 

ulusal boyuttan uluslararası boyutlara ulaşır, yabancı yatırımların odağı olur ve işletmelerin 

piyasa değeri ile defter değeri arasındaki fark giderek büyür.  Kısaca entelektüel sermaye 

işletmenin finansal performansını olumlu yönde etkileyen/etkileyecek olan en önemli 

faktörlerden biridir. Bu sebeple entelektüel sermayenin finansal performansla ilişkisine yönelik 

literatür taraması yapılmıştır. 

Kayalı vd. (2007), entelektüel sermayenin firma değerlemesini ne yönde etkilediğini incelemek 

üzere bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Borsada işlem gören dokuz teknoloji firması üzerinde 

yapılan çalışmadan çıkarılan sonuç, işletmelerin sahip olduğu maddi varlıklar maddi olmayan 

varlıklara kıyasla daha değerlidir. 
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Yıldız (2011), entelektüel sermayenin finansal performans üzerinde etkisi olup olmadığı 

yöneticiler nezdinde incelenen bir araştırma yapmıştır. Araştırma borsada işlem gören sekiz 

adet özel sermayeli mevduat bankası dâhil edilmiştir. Araştırma sonucunda yöneticilerin sahip 

olduğu algı, entelektüel sermayenin bankaların finansal performansını olumlu etkilediği 

yönündedir. 

Kurgun ve Akdağ (2013), Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel 

işletmelerine ilişkin entelektüel sermaye bileşenleri ve örgüt performansı arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Sonuç olarak, en yüksek düzeyde ilişki müşteri sermayesi ile 

gerçekleştirilirken, en düşük ilişki yapısal sermaye arasında gerçekleştirilmiştir. İnsan 

sermayesi ile örgüt performansı arasında olumsuz yönde bir ilişki tespit edilmiştir. 

Mention ve Bontis (2013), Lüksemburg ve Belçika’da faaliyet gösteren 200 bankanın 

entelektüel sermayesinin finansal performansa etkisini araştırmıştır. Araştırma sonucuna göre 

insan sermayesi doğrudan ve dolaylı olarak finansal performansı etkilemektedir. . 

Alhassan ve Asare (2016), Gana’da2003-2011 yılları arasında faaliyet gösteren 18 bankanın 

entelektüel sermayesi ile banka karlılığı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma sonucunda 

banka karlılığı ile entelektüel sermaye arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir. Entelektüel 

sermaye banka karlılığını etkileyen önemli bir yapıdır. 

Singh vd. (2016), Hindistan’da faaliyet gösteren 20 bankanın entelektüel sermayesi ile aktif 

karlılığı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmada özel sermayeli ile kamu sermayeli 

bankalar arasında karşılaştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda, özel sermayeli bankalar 

görece daha iyi performans sergilemesine rağmen aktif karlılığı uluslararası kıyaslama notunun 

altında yer almıştır. Bu durumu avantaja çevirmenin yolu entelektüel sermayenin bir kolu olan 

insan sermayesine önem vermektir. 

4.ENTELEKTÜEL SERMAYENİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİNE İLİŞKİN 

BİST’TE İŞLEM GÖREN BANKALAR ÜZERİNDE UYGULAMA 
Araştırmanın amacı, entelektüel sermaye unsurlarının bankacılık sektöründe finansal 

performansı nasıl etkilediğini ortaya koymaktır. İnsan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri 

sermayesinin bankaların finansal performans göstergesi olan aktif ve öz kaynak kârlılığına 

etkisini incelemek amaçlanmıştır. 

Araştırmanın önemi, entelektüel sermayenin yarattığı etkinin bankacılık sektöründeki 

yansımasını görmektir. 

Araştırmanın kapsamı, 2015 yılında BİST’te işlem gören kamu ve özel sermayeli 13 bankadan 

oluşmaktadır. 

Araştırmanın yöntemi, entelektüel sermayenin bankalar üzerinde yarattığı etki regresyon analizi 

ile ortaya konmuştur. Bağımsız değişken olarak VAIC, bağımlı değişken olarak aktif kârlılığı 

ve öz kaynak kârlılığı kullanılmıştır. 

4.1. Uygulamanın Yöntemi 

Entelektüel sermaye ölçümünde kullanılan Entelektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi Ante 

Pulic tarafından geliştirilmiş ve işletmelerin muhasebe kayıtlarında yer alan gerçek değerleri 

kullanılan analitik bir yöntemdir(Kutlu,2009;248). Bu yöntem; insan kaynağına yapılan 

harcamaları maliyet yerine yatırım olarak değerlendirmektedir. Pulic (1998)  geliştirdiği 

modele göre VAIC aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:  

VAIC = CEE + HCE + SCE 

Bu formülde;  

VAIC = İşletmenin entelektüel katma değer katsayısını,  

CEE = VA / CE: İşletmenin kullanılan sermayesinin etkinliği katsayısını,  

HCE = VA / HC: İşletmenin insan sermayesi etkinliği katsayısını,  

SCE = SC / VA: İşletmenin yapısal sermaye etkinlik katsayısını ifade etmektedir.  

CE = İşletmenin net varlıklarının defter değeridir.  

HC = İşletmenin toplam personel gideridir.  
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SC = VA– HC: İşletmenin yapısal sermayesidir.  

Entelektüel sermaye etkinlik katsayılarının bulunabilmesi için öncelikle Katma Değerin (VA) 

hesaplanması gerekmektedir. VA ise, Faiz Giderleri (I), Amortisman Giderleri (DP), 

Temettüler (D), Kurumlar Vergisi (T), İştirak Kazançları (M), Dağıtılmayan Karlar (R) ve 

Toplam Maaş-Ücret Gideri Olarak Personel Giderlerinin (WS) toplamına eşittir: (Dönmez ve 

Erol,2016; 37)  

VA = I + DP + D + T + M + R + WS 

VAIC yönteminin entelektüel sermayenin ölçümünde kullanılmasının bazı avantajları 

bulunmaktadır. VAIC ölçümünde şirketlerin muhasebe kayıtlarında bulunan gerçek değerlerin 

kullanılması en önemli avantajlardan birisi olarak ifade edilebilir. Ayrıca firmanın sahip olduğu 

fiziksel ve entelektüel sermaye kaynaklarının katma değer yaratmadaki etkinliğini 

incelemesinin yanı sıra, standartlaşmış, tutarlı ve sabit bir ölçüt sağlıyor olması da başka bir 

avantajıdır. (Ercan vd.,2003; 160) 

VAIC’in bankacılık sektörü için kullanılmasında CE hesaplaması yapılırken Tablo 1’den 

görüleceği üzere fiziksel ve finansal sermaye ayrı bir şekilde hesaplanarak toplanır. Bunun 

nedeni bankacılık sektöründe muhasebe verilerinde aranan değerlerin farklı başlıklar altında 

yer almasındandır (Kızıl, 2010: 252).  

Tablo 1: Bankacılık Sektörü İçin Uyarlanan VAIC Bileşeni 

Kullanılan Sermaye (CE): Fiziksel Sermaye+ Finansal Sermaye 

Fiziksel Sermaye: Maddi Duran Varlıklar Net Tutarı (Bilançodan) 

Finansal Sermaye: Nakit Değerler ve Merkez Bankası Tutarı + Gerçeğe uygun değer farkı 

kar / zarara yansıtılan FV(net) tutarı + Bankalar tutarı+ Para piyasalarından alacaklar tutarı 

+ Satılmaya hazır finansal varlıklar (net) tutarı. (Bilançodan) 

Kaynak: Kızıl, 2010: 252. 

Çalışma, Türkiye’de 2010-2015 yılları arasında faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul’a kote 

olmuş 13 adet banka üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, söz konusu yıllar arasında 

faaliyet gösteren bankaların son yıl verileri olan 2015 yılına ait finansal tablolarından 

yararlanılmıştır. Bankaların finansal tablolarına Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun 

www.kap.org.tr adresinden ulaşılmıştır. 

Çalışmada bağımlı değişken olarak finansal tablolardan elde edilen ve finansal performans ile 

ilgili çalışmalarda sıklıkla finansal performans göstergesi olarak kullanılan ve anlamlı sonuçlar 

veren aktif karlılık oranı (ROA) ve öz sermaye karlılık oranı (ROE) kullanılmıştır. ROA; net 

karın aktif toplamına bölünmesi ile bulunur. Bu oran işletmenin aktiflerini ne oranda etkin 

kullandığını ortaya koyar. Bu anlamda rakamsal olarak yüksek çıkması beklenen bir durum 

olacaktır. ROE ise; net karın öz sermayeye bölünmesi ile bulunur. Bu oran şirket hissedarları 

tarafından sağlanan sermayenin her birime düşen net getiriyi ifade etmektedir. Bu oranın da 

yüksek çıkması beklenir zira hem şirket hem de hissedarlar açısından yükseklik olumlu 

olacaktır. Çalışmada Bb kapsamda öncelikle bu finansal oranlar hesaplanmış daha sonra 

bağımsız değişken olarak kullanılmak üzere bankalara ait 2015 yılı için VAIC değerleri 

hesaplanmıştır. Hesaplanan tüm değerler Tablo 2’de gösterilmiştir: 

Tablo 2: Analiz Verileri 

  BANKALAR VAIC ROA ROE 

1 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

A.Ş. 
5,954 1,70 16,36 

2 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 5,657 1,23 11,92 

3 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 4,439 1,06 11,51 

4 Akbank T.A.Ş. 5,813 1,28 11,22 

5 Fibabanka A.Ş. 4,381 0,73 7,87 

6 Şekerbank T.A.Ş. 4,026 0,42 4,06 
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7 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 5,589 1,23 12,68 

8 Türkiye İş Bankası A.Ş. 3,978 1,12 9,62 

9 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 4,467 0,84 8,06 

10 Denizbank A.Ş. 4,874 0,91 9,22 

11 Finans Bank A.Ş. 4,792 0,82 7,82 

12 ING Bank A.Ş. 3,654 0,23 2,56 

13 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 4,722 1,34 11,00 

 

4.2.Bulgular 

Çalışmada elde edilen verilere göre; SPSS 15.0 ve Microsoft Excel paket programlarından 

yararlanılarak % 95 güven aralığında regresyon modeli oluşturulmuştur. Regresyon analizi, 

aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi 

belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konu ile ilgili tahminler ya da kestirimler yapabilmek 

amacıyla yapılır. Bu kapsamda ROA ve ROE olmak üzere iki farklı bağımlı değişkenle VAIC 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için ayrı ayrı regresyon modelleri oluşturulmuştur. Oluşturulan 

modellere ait SPSS’ten elde edilen bulgular aşağıdaki tablolarda verilmiştir: 

Tablo 3: Variables Entered/ Removed (b) (ROA Bağımlı Değişkeni İçin) 

Mode

l 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 VAIC (a) . Enter 

a: All requested variables entered. 

b: Dependent Variable: ROA 

 

 

Tablo 4: Model Summary (b) (ROA Bağımlı Değişkeni İçin) 

Mode

l R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,889 (a) ,790 ,772 ,24167 

a  Predictors: (Constant), VAIC 

b  Dependent Variable: ROA 

 

Tablodaki “Adjusted R Square” değeri oluşturulan denklemin tahmin gücünü ifade etmektedir. 

Bu modelin tahmin gücü % 77,20’dir. 

 

Tablo 5: ANOVA (b) (ROA Değişkeni İçin) 

Mode

l   

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 
2,633 1 2,633 45,078 ,000 (a) 

Residual ,701 12 ,058     

Total 3,334 13       

 

a: Predictors: (Constant), VAIC 

b: Dependent Variable: ROA 
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% 95 güven düzeyinde yapılan Anova testi sonucuna göre anlamlılık değeri 0,000 bulunmuştur. 

Buna göre tablodaki “Sig.” Değeri 0,000 < 0,05 olduğu için oluşturulan modelin anlamlı bir 

model olduğu yorumu yapılabilir. 

 

 

 

 

Tablo 6: Coefficients (a) (ROA Bağımlı Değişkeni İçin) 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95% Confidence 

Interval for B 

    B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 (Constant) -1,087 ,304   -3,583 ,004 -1,749 -,426 

  VAIC ,433 ,065 ,889 6,714 ,000 ,293 ,574 

a: Dependent Variable: ROA 

Tabloya göre VAIC değeri 0,433 olup aktif karlılığı olan ROA üzerinde olumlu etkiye sahiptir. 

 

Tablo 7: Variables Entered /Removed (b) (ROE Bağımlı Değişkeni İçin) 

Mode

l 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 VAIC (a) . Enter 

a: All requested variables entered. 

b: Dependent Variable: ROE 

 

 

Tablo 8: Model Summary (b) (ROE Bağımlı Değişkeni İçin) 

Mode

l R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,907 (a) ,823 ,809 2,10509 

a  Predictors: (Constant), VAIC 

b  Dependent Variable: ROE 

 

Tablodaki “Adjusted R Square” değeri oluşturulan denklemin tahmin gücünü ifade etmektedir. 

Bu modelin tahmin gücü % 80,90’dir. 

 

Tablo 9: ANOVA (b) (ROE Bağımlı Değişkeni İçin) 

Mode

l   

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 
247,746 1 247,746 55,907 ,000 (a) 

Residual 53,177 12 4,431     

Total 300,923 13       

a: Predictors: (Constant), VAIC 

b: Dependent Variable: ROE 

 

% 95 güven düzeyinde yapılan Anova testi sonucuna göre anlamlılık değeri 0,000 bulunmuştur. 

Buna göre tablodaki “Sig.” Değeri 0,000 < 0,05 olduğu için oluşturulan modelin anlamlı bir 

model olduğu yorumu yapılabilir. 
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Tablo 10: Coefficients (a) (ROE Bağımlı Değişkeni İçin)  

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95% Confidence 

Interval for B 

    B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 (Constant) -

10,671 
2,644   -4,036 ,002 -16,431 -4,911 

  VAIC 4,203 ,562 ,907 7,477 ,000 2,978 5,427 

a: Dependent Variable: ROE 

 

Tabloya göre VAIC değeri 4,203 olup öz sermaye karlılığı olan ROE üzerinde olumlu etkiye 

sahiptir. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş beraberinde ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer pek 

çok alanda köklü değişimler meydana getirdi. Bu değişim furyasından geleneksel işletmeler de 

nasibini almakla birlikte varlıkları ve işleyişleri sorgulanır hâle geldi. Bu nedenle geleneksel 

işletmeler entelektüel sermaye ile birlikte köklü değişim geçirerek modern işletmelere 

dönüştü(Kanıbir,2004; 77-85). 

Küresel ekonomiye geçişle birlikte ticari sınır kavramının ortadan kalkması, işletmeye ve 

dolayısıyla ülkeye yapılan/yapılacak olan yatırımların ulusal boyuttan uluslararası boyuta 

taşınması, rekabetin günden güne şiddetlenmesi, işletmelerin varlıklarını sürdürme ve mevcut 

pazar payını büyütebilme amacı, atıl kapasitesini en düşük seviyeye indirme gereksinimi, 

verimlilik hedefi vb. nedenler entelektüel sermayenin gerekliliğini ortaya koyar. Çünkü 

geleneksel işletmelerin karşılarına çıkan engellerle baş edebilmesi ancak yatırımların maddi 

varlıklardan maddi olmayan varlıklara doğru gerçekleştirilmesiyle olur.  

Entelektüel sermaye bilginin değere, değerin de kâra dönüştüğü bir mekanizmayı ifade 

etmektedir. Bilgiyi dönüştürebilen ve kendilerine uyarlayabilen işletmeler rakipleri karşısında 

farklılaşarak rekabet gücü elde eder. Hızla artan rekabet karşısında işletmelerin varlıklarını 

sürdürebilmesi ancak entelektüel sermayeye yatırım yapılmasıyla gerçekleşir.  

Soyut niteliği, işletmelerin finansal performansını olumlu yönde etkilemesi, geniş ölçüde 

insanla iç içe olması, işletmelere rekabet avantajı kazandırması ve katma değer yaratması gibi 

özellikleri ile bilinen entelektüel sermaye işletme için vazgeçilmez bir unsur hâline gelmektedir. 

Entelektüel sermaye, maddi unsurların yanında maddi olmayan unsurları da kapsadığından 

ölçülmesi ve yönetilmesi zor olan bir sermayedir. Ancak işletmelerin entelektüel gelişime ayak 

uydurması ve bunu ölçmesi bir gereklilik hâline gelmektedir. İşletmelerin piyasa değerleri ile 

defter değerleri arasındaki farkın giderek artması ile entelektüel sermaye ölçümü işletmenin 

gerekliliği haline gelmiştir. Entelektüel sermayenin artan bu önemi neticesinde bu sermayenin 

nasıl ölçüleceğine ilişkin önemli ölçüde çalışmalar yapılmış ve çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. 

Bu yöntemleri işletme odaklı ve unsur odaklı ölçümler olarak ikiye ayırmak mümkündür. 

İşletme odaklı yöntemler raporlama çalışmalarında daha etkin olabilmektedir. Zira unsur odaklı 

yöntemler entelektüel sermayeyi yönetme adına kullanılan yöntemlerdir. Entelektüel sermayeyi 

ölçme ve raporlama amacı olan bu çalışmada da finansal ölçüm yöntemlerinden Ante Pulic 

tarafından geliştirilen VAIC yöntemi tercih edilmiştir.  

Çalışmada, BİST’te 2010-2015 yılları arasında işlem gören 13 bankanın 2015 yılındaki finansal 

tablolarından elde edilen veriler kullanılarak finansal performans göstergesi olarak belirlenen 

ROA ve ROE ile VAIC yöntemine göre bankaların entelektüel katma değer katsayı tutarları 

hesaplanmıştır. Hesaplanan entelektüel sermaye değerleri ile bankaların finansal performansları 

arasında anlamlı ilişkiler olup olmadığı SPSS programı yardımıyla oluşturulan regresyon 

analizi ile araştırılmıştır. Çalışmada iki adet bağımlı değişken olduğu için VAIC’in finansal 
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performans göstergesi olarak kullanılan bu iki bağımlı değişkenle ilişkisi ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, VAIC’in bileşenleriyle birlikte 

değerlendirildiğinde bankaların finansal performansları üzerinde önemli etkilere sahip 

oldukları görülmektedir. 
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Özet 
Teknolojik gelişmelerin artmasıyla ülkelerin birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri artmaktadır. 

Bununla birlikte ekonomik sınırlar ortadan kalkmış; üretim faktörlerinin mobilizasyonları 

artmış ve küreselleşme olgusu ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda ülkeler geliştirdikleri ithal 

ikameci ve korumacı sanayi politikalarını bir kenara bırakmak zorunda kalmışlardır. Özellikle 

1990’lı yıllardan itibaren küreselleşme sürecinin hız kazanması ile birlikte uluslararası piyasayı 

tek pazar haline getirmiş ve vergi politikaları üzerinde de etkisini göstermiştir. Ülkeler vergi 

politikalarında yaptıkları değişikliklerle yabancı sermayeyi ülkelerine çekmeye ve 

ülkelerindeki sermaye ve işgücünün diğer ülkelere gitmesini engellemeye çalışmaktadırlar. 

Vergi oranlarını düşürmek veya bazı yatırımları vergi dışında tutmak gibi yöntemlerle 

uluslararası rekabet güçlerini artırmaya çalışmaya vergi rekabeti denilmektedir. Nitekim 

ekonomide ekonomik aktörlerden kazananlar ve kaybedenler oluyorsa vergi rekabeti 

sonucunda kazanan ve kaybeden ülkeler olmaktadır. Bunun sonucunda da yararlı ve zararlı 

vergi rekabeti ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada küreselleşmenin vergi politikaları üzerindeki 

etkileri, vergi rekabetinin ortaya çıkışı, yararlı ve zararlı vergi rekabeti konularına değinilerek 

vergi rekabetinin Türkiye üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Vergi Politikaları, Vergi Rekabeti 

 

Giriş 

1980’li yıllardan itibaren ülkeler sosyal, siyasal ve ekonomik alanda etkileşim içine 

girmişlerdir.  Bununla birlikte ulusal ekonomik sınırlar ortadan kalkarak bütün dünya tek pazar 

haline gelmiştir. Bu da mal, hizmet ve üretim faktörlerinin özellikle de sermayenin dolaşım 

hızını artırarak küreselleşme olgusunu ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmeler ekonomik düzen ve 

vergileme alanında değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Küreselleşme ülkelerin 

vergilendirme yetkilerini kullanırken bağımsız hareket etmesini engellemiş bu yetkisini 

kullanırken diğer ülkelerin vergi politikalarını da göz önünde bulundurmasına yol açmıştır ve 

ülkeleri bir rekabet ortamına sokmuştur. Vergi sistemleri bu rekabetten fazlasıyla 

etkilenmişlerdir. Ülkeler mobilitesi artmış sermayeyi ülke sınırlarına çekmek veya 

ülkelerindeki sermaye ve nitelikli işgücünü ellerinde tutabilmek için diğer ülkelerle rekabete 

girerek vergi politikalarında birtakım kolaylıklara gitmişlerdir. Türkiye’de 24 Ocak kararları 

sonucunda ekonomisini liberalleştirme yoluna gitmiştir. İthal ikameci politikalarını bir kenara 

bırakarak ihracatı teşvik edici politikalar geliştirerek dışa açılma sürecine girmiştir. Kurumlar 

vergisi gelir vergisi oranlarında indirimlere giderek çeşitli vergisel ayrıcalıklarla Türkiye’nin 

vergi rekabeti uygulamalarına katıldığı söylenebilir. Ancak bu tür uygulamaların ekonomi 

üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilmektedir. Bu rekabetin olumsuz sonuçların 

bertaraf etmek için AB ve OECD gibi çeşitli uluslararası kuruluşlar raporlar hazırlayarak bu 

uygulamalara bir sınırlama zorunluluğu getirmeye çalışmıştır. 

1.Vergi Rekabeti 

Vergi rekabeti kavramı genel olarak Tiebout tarafından ortaya atılan rekabet teorisine 

dayanılarak ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşıma göre ABD’de farklı vergilendirme politikalarına 
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sahip eyaletler arasındaki rekabet, etkinliği artırarak toplum refahını artırabilir (Pehlivan ve 

Öz,2015:100). 

1.1.Vergi Rekabetinin Tanımı 

Vergi rekabeti bir ülkenin firma ya da ulusal düzeyde rekabet gücünü artırmak için çeşitli vergi 

indirim, istisna, muafiyet, vergi ertelemesi vb. gibi vergisel ayrıcalıklarla ve bu suretle üretim 

faktörlerini ülke sınırlarına çekme çabasıdır. Uluslararası vergi rekabeti hareket serbestliği 

yüksek olan sermaye ve nitelikli iş gücünü kendine çekerek ekonomik kalkınma ve büyüme 

amaçlarını gerçekleştirmek için vergi sistemlerinde çeşitli teşvik araçları uygulamaları 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Vergi rekabeti; haraketli üretim faktörlerine yöneliktir, vergi 

yükünün hafifletilmesi için çeşitli ayrıcalıklar ve teşvikler uygulanır ve talep edenlere 

mahsustur (Pehlivan ve Öz, 2015: 101, 104).      

Vergi rekabeti yatay vergi rekabeti ve dikey vergi rekabeti olmak üzere 2’ye ayrılır. Yatay vergi 

rekabeti, aynı düzeydeki iki ya da daha çok yönetim birimleri arasında meydana gelen vergi 

rekabetidir. Dikey vergi rekabeti, farklı düzeydeki yönetim birimleri arasında meydana gelen 

vergi rekabetidir. Kısaca yatay vergi rekabeti farklı devletlerin arasında, dikey vergi rekabeti 

federal hükümet ve eyaletler arasında meydana gelir (Saraç, 2006: 133,134; Pehlivan ve Öz, 

2015: 104). 

1.2. Etkilerine Göre Vergi Rekabeti 

1.2.1. Yararlı Vergi Rekabeti 

Vergi rekabetinin yararlı olduğunu savunanlar tüm rekabet türlerinin yararlı olduğu bundan 

dolayı vergi rekabetinin de yararlı olduğu görüşünü savunurlar. Bunlara göre vergi rekabetinin 

yararlarını şöyle sıralayabiliriz: Vergi oranlarının düşürülmesi vergi tabanı genişleterek daha 

fazla gelir elde edilmesini sağlar, aynı zamanda yüksek vergi oranları yüzünden kaçınma ve 

kaçırmaları da azaltabilir. Vergi rekabeti düşük vergi oranlarıyla sermaye birikimini teşvik 

ederek tasarrufların artmasını sağlayabilir. Vergi rekabeti kaynakların kullanım ve dağılımının 

daha etkin olmasını sağlayarak küresel düzeyde refah artışına katkıda bulunur. Vergi 

rekabetiyle yabancı yatırımları kendilerine çeken gelişmekte olan ülkelerin istihdamı artar, 

altyapı sorunları düzelir, ekonomik gelişme, büyüme ve kalkınma sağlar (Kargı ve Yaygır, 

2016: 5). Vergi rekabeti sermayenin ülkeden çıkışını engelleyerek aşırı vergilemeyi azaltarak 

mali disiplini sağlayabilir (Göker, 2008: 128). Vergi rekabeti devletin vergilendirme yetkisini 

kötüye kullanmasını da engeller. Vergi rekabetini uygulayan ülke tercih edilebilmek için diğer 

ülkelere göre daha etkin kamu hizmeti sunmaktadır (Peker, 2012: 49). 

1.2.2. Zararlı Vergi Rekabeti 

Bir ülkenin uyguladığı vergi politikası diğer ülkelerin mali sistemlerinde erozyona neden olarak 

vergi gelirlerinin azalmasına yol açıyorsa zararlı vergi rekabetinden söz edilebilir (Kul, 2010: 

61). Serbest dolaşan üretim faktörlerinin daha düşük oranda vergi uygulayan ülkelere 

gitmesiyle diğer ülkenin vergi matrahında aşınmaya yol açar (Giray, 2005: 111). Ülkeler vergi 

tabanlarının daralmasını ve sermaye çıkışını önlemek veya sermaye çekmek için vergi 

oranlarını düşürme yoluna giderler bu da vergi oranlarını ve vergi matrahlarını azaltarak mali 

bozulma sonucunda vergi gelirlerinin azalmasına yol açar (Armağan ve İçmen, 2012: 149). 

Yatırım kararları alınırken verginin tarafsız olması adil vergi rekabeti için gereklidir. Ancak 

yatırımı yapacak olan kişi ve kurumlar sadece ödeyecekleri verginin üzerinde durarak yatırım 

planlarını gerçekleştirirlerse bu durum yatırım kararlarında çarpıklığın ortaya çıkmasına yol 

açar (Kılıç, 2011: 333’ten aktaran Armağan ve İçmen, 2012: 150). 

Vergi oranlarını azaltan devletin vergi gelirleri de azalır bunun sonucunda kamu harcamalarının 

finansmanı için yeterli kaynağa sahip olmazsa kamu harcamalarının kalitesi azalır bu da refah 

kaybına yol açar (Pinto, 2003: 11’den aktaran Armağan ve İçmen, 2012: 149). 

Bazı ülkeler vergi rekabeti sonucunda gelirlerinde meydana gelen azalmayı telafi etmek için 

sermayeye göre daha az hareketli olan faktörler üzerinde vergi yükünü artırabilir. Diğer 
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faktörler üzerinde haksız bir vergi yükünün oluşmasına neden olabilir (Armağan ve İçmen, 

2012: 149-150). 

 2. Vergi Rekabetinin Türkiye Üzerindeki Etkileri 

 Türkiye 1980 sonrası ithal ikameci ekonomi politikalarını bir kenara bırakarak ihracata 

yönelik dışa açık ekonomi politikalarını benimseyerek küreselleşme sürecine dâhil olmuştur. 

 2.1. Türkiye’de OECD Açısından Zararlı Vergi Rekabeti Olarak Kabul Edilen 

Uygulamalar 

 Dünya ekonomisinin bütünleşme sürecine girmesiyle ülkeler birbirleriyle rekabete 

girmişlerdir. En etkili rekabet aracı da vergidir. Bu yeni oluşan ekonomik sistemde ülkelerin 

vergi rekabeti uygulamalarına kayıtsız kalması mümkün değildir. Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerin ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirebilmek için doğrudan yabancı yatırımlara 

ihtiyaçları vardır. Gelişmiş olan ülkeler ise sınırlarındaki sermayeyi, vergilendirilebilir 

kaynaklarını kaybetmemek için vergi rekabetine başvurur. Vergi rekabeti kaynakların rasyonel 

dağılmasında ve kamu harcamalarında etkinliğin sağlanmasında olumlu etkiler yaratırken aynı 

zamanda yatırım kararlarında çarpıklığa neden olması sonucunda kaynakların yanlış dağılımına 

yol açarak vergilemede etkinlik kaybına ve dolayısıyla vergi kaybına da yol açabilir. Nitekim 

haksız vergi rekabetini önlemek için başta Avrupa Birliği ve OECD olmak üzere bazı 

uluslararası kurum ve kuruluşlar çeşitli sınırlamalar ve kurallar koymuşlardır. Bir OECD üyesi 

olarak Türkiye’de zararlı vergi rekabeti uygulamalarına aktif olarak katılmıştır. OECD 2000 

yılında yayınlanan raporunda üye ülkelere ait tercihli rejimler listesinde Türkiye’nin İstanbul 

Kıyı Bankacılığı Rejimi ve Serbest Bölge uygulamaları olmak üzere iki zararlı uygulaması yer 

almıştır. Sonrasında Türkiye listede yer alan uygulamalar için bazı düzenlemeler yaparak zararlı 

vergi rekabeti uygulamalarına son vermiştir (Pehlivan ve Öz, 2015: 102-103, 117-118). 

2.1.1. İstanbul Kıyı Bankacılığı Rejimi 

Türkiye’de kıyı bankacılığı ile ilgili düzenlemeler serbest bölgeler mevzuatı çerçevesinde 

gerçekleştirilmiştir (Armağan ve İçmen, 2012: 152-153). İstanbul Atatürk Hava Limanı Serbest 

Bölgesinde Kıyı Bankacılığı kurulması hakkındaki yönetmelik 27.02.1991 tarihinde Resmi 

Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İstanbul Atatürk Hava Limanı Serbest Bölgesi 

Kıyı Bankacılığının kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili usul esaslar belirlenmiştir. 

Yönetmelik gereğince Kıyı Bankacılığında faaliyette bulunacak bankalara birtakım vergisel 

ayrıcalıklar sağlanmıştır. Ancak sağlanan teşviklere rağmen bugüne kadar Serbest Bölgelerde 

ne bir kıyı bankacılığı kurulmuş ne de yabancı bir banka şube açmıştır. Bunun en önemli nedeni 

Türkiye’de kıyı bankacılığıyla ilgili düzenlemeler gerçekleştirilirken Körfez Krizinin başlaması 

ve söz konusu mevzuatın kanun şeklinde değil bakanlar kurulu kararıyla düzenlenmesidir 

(Armağan ve İçmen, 2012: 153). 

2.1.2. Serbest Bölge Uygulamaları 

Serbest bölgeler bir ülkenin ekonomik sınırları içinde ancak gümrük sınırları dışında bulunan 

haraketli üretim faktörlerinden daha fazla pay alabilmek için oluşturulmuş bir yoldur (Kul, 

2010: 170). Serbest bölge uygulamaları, OECD’nin 2000 yılında yayınladığı raporda zararlı 

vergi rekabeti listesinde yer almış ve bu tür uygulamaların sonlandırılması gereği üzerinde 

durulmuştur. Türkiye yaptığı değişiklikle Serbest Bölgelerde uyguladıkları sınırsız ve süresiz 

vergi muafiyetini kaldırmıştır (Armağan ve İçmen, 2012: 153). 

2.2. Türkiye’nin Vergi Rekabetine Karşı Yürüttüğü Mücadeleler 

5520 Sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile zararlı vergi rekabeti ile mücadele için birtakım 

düzenlemeler yapılmıştır. Bu kanun kapsamında; kontrol edilen yabancı kurum kazancı 

(Kurumlar Vergisi Kanunu md. 7/1), transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

(Kurumlar Vergisi Kanunu md. 13/2), vergi cennetleri (Kurumlar Vergisi Kanunu md. 30/7) 

alanlarında düzenlemeler getirilmiştir (Peker, 2012: 126). 

Vergi cenneti, yabancı yatırımları çekmek için çok düşük düzeyde vergi alınan ya da hiç vergi 

alınmayan, istisna, muafiyet ve indirimlerin fazlasıyla uygulandığı; bankacılık ve ticari 
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işlemlerin gizlilik içinde yürütüldüğü yerlerdir. 5520 Sayılı Kanun ile yapılan düzenleme 

sonucunda vergi cenneti olarak belirlenen ülkelerde yerleşik kurumlara yapılan her türlü ödeme 

üzerinden bahsi geçen ödeme verginin konusuna girsin girmesin veya bu kurumun mükellef 

olup olmadığına bakılmaksızın  %30 vergi kesintisi yapılır. Bu uygulama sonucunda 

Türkiye’nin matrahının aşındırılarak vergi kaybına uğraması önlenmeye çalışılmıştır (Pehlivan 

ve Öz, 2015: 121). 

Kontrol edilen kurum kazancı kapsamında değerlendirilen tam mükellef kişi ya da kurumların, 

belirli koşulların meydana gelmesi durumunda yurtdışı iştiraklerinin kazançları Türkiye’deki 

şirkete aktarılması beklenmeden Türkiye’de vergilendirilir. Böylelikle vergi alacağı garanti 

altına alınmış olur (Tosuner ve Arıkan, 2011:252-253’ten aktaran Armağan ve İçmen, 2012: 

154). 

5520 sayılı kanunun 11. Maddesinde transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan 

kazançlar gider olarak dikkate alınmaz ve gider olarak kabul edilmeyen bu kazançlar kurum 

kazancına dâhil edilerek vergilendirilir (Yılmaz, 2014: 123). Söz konusu kanunun 13. 

Maddesine göre ‘Kurumlar ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit 

ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç 

tamamen veya kısmen transfer fiyatlaması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır’ (Kvk md 

13/1). 

2.3. Türkiye’de Vergi Oranlarında Meydana Gelen Değişiklikler 

Küreselleşme sürecinde oluşan vergi rekabeti sonucunda ülkeler özellikle gelir ve kurumlar 

vergisi oranlarında indirimlere gitmişlerdir. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’nin de 

haraketli üretim faktörlerini sınırlarına çekebilmek için vergi sistemini günün koşullarına 

uydurması adeta bir zorunluluk olmuştur (Yıldız, 2005: 173). 

Türkiye’de 1981 yılında %50 olarak uygulanan kurumlar vergisi yıllar itibariyle azalarak 2006 

yılı itibariyle %20 olarak uygulanmaya başlamıştır. OECD ülke ortalamaları %23,5 olduğuna 

dikkat edilirse Türkiye’nin yapmış olduğu indirimin OECD ortalamasının üzerinde olduğu 

görülmektedir (Tusiad Raporu, 2012: 78; Armağan ve İçmen, 2012: 156). 

Kişisel gelirlere uygulanan oranların en üst dilimi 1980 yılında %75 iken 2006 yılına kadar 

sürekli düşerek günümüzde de uygulanan %35 oranına inmiştir. Ayrıca vergi dilimi de yedi 

basamaktan dört basamağa indirilmiştir. Türkiye’nin gelir vergisinde de uyguladığı indirim 

oranlarının OECD ortalamasının üzerinde olması Türkiye’nin vergi rekabetinden oldukça 

etkilendiği diğer ülkelerle bir vergi rekabeti içine girmiş olduğu sonucunu çıkarmamızı sağlar 

(Armağan ve İçmen, 2012: 158-159). 

2.4. Türk Vergi Sistemi ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Sistemi 

Sermaye kaynaklarını elinde tutan ülkeler genellikle gelişmiş ülkelerdir. Gelişmekte olan diğer 

ülkeler ise ekonomik büyüme ve gelişmesini sağlayacak kaynak ve sermayeden yoksundurlar. 

Bu kaynak sıkıntısını gidermeye yönelik ülkelerine yabancı sermaye çekmek için diğer 

ülkelerle kıyasıya bir vergi rekabeti içine girerek çeşitli vergisel avantajlar sunarak yatırımları 

teşvik etmektedirler (Karasu, 2006: 68). Türkiye’de 1950’den itibaren yabancı sermayeyi 

çekebilmek için çeşitli teşvikler uygulamaya çalışmıştır. 

Türkiye 1950 ve 1951’de sırasıyla 5583 ve 5821 Sayılı yabancı yatırım teşvik kanunları 

çıkararak yabancı sermaye çekme konusundaki istekliliğini göstermiş ancak herhangi bir 

etkinlik sağlayamamıştır. 1954 yılında 2003 yılına kadar uygulanacak olan 6224 sayılı yabancı 

sermayeyi teşvik kanununu Amerikalı uzman C.B Randall tarafından hazırlanmıştır. Bu yasa 

yabancı sermayeye daha önceden giremediği tarım ve ticaret sektörlerinde çalışma imkanı 

sağlayarak önceki sınırlandırmaları kaldırmıştır (Çarıkçı, 2007). 

6224 Sayılı kanunun ülkenin mevcut durumu için yetersiz kalmasıyla yeni bir yasaya ihtiyaç 

duyulmuştur. Yabancı sermaye giriş şartları düzenlenen 05.06.2003 tarih ve 4825 sayılı 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çıkarılmıştır. Yeni çıkan bu yasa ile yabancı yatırımların 

özendirilmesi, yatırımcıların haklarının korunması, yerli şirketlerle eşit muameleyi sağlamak, 
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yatırım ve yatırım tanımlarında uluslararası standartlara uyulması yabancı doğrudan yabancı 

yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine 

dönüştürülmesine yönelik esaslar düzenlenmiştir (Yılmaz, 2006: 176 ve 179 ve 185).  

2.5. Vergi Rekabetinin Türkiye Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi 

Küreselleşme sürecinde yaşanan ülkeler arası vergi rekabetine Türkiye de aktif olarak 

katılmıştır. Vergi rekabeti gün geçtikçe Türk vergi sistemi üzerinde değişimlerin meydana 

gelmesine yol açmıştır. 

2.5.1. Türkiye’de Dolaylı-Dolaysız Vergiler Açısından Gelişmeler 

Ekonomilerin serbestleşmesi ve sermaye haraketliliği ülkelerin vergi politika ve sistemleri 

üzerinde değişimleri de beraberinde getirmiştir. Küreselleşmenin sürecinde vergi rekabetinin 

etkisiyle dolaylı vergilerin payında nispi olarak artış olduğu dolaysız vergilerin payında ise 

gerileme olduğu görülmektedir. Özellikle sermaye ve girişimci gibi mobilitesi yüksek olan 

üretim faktörlerini ülkelerine çekebilmek için vergi indirimlerine giderken mobilitesi daha 

düşük olan üretim faktörlerini daha fazla vergilendirirler. Vergi yükü mobilitesi düşük olan 

ücret ve yerel tüketim üzerinde kalır. Bu da işgücü ve tüketim eğilimi yüksek olan düşük gelir 

grupları üzerinde aşırı vergi yükünün oluşmasına neden olarak vergi adaletinin zedelenmesine 

yol açar (Tusiad Raporu, 2012: 13 ve 18). 

Dolaylı vergilerin artış dolaysız vergilerin ise azalış seyri diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında 

Türkiye’de daha fazla olduğu gözlenmektedir (Yıldız, 2005: 177). Dolaylı vergiler 1980 

tarihinde % 50’nin altındayken 1985 yılında KDV’nin 2002 yılında ise ÖTV’nin uygulanmaya 

başlamasıyla birlikte % 69’lara kadar çıktığı görülmüştür. Günümüzde ise % 65-70 arasında 

seyrettiği görülmektedir. 1985’ten günümüze kadar dolaylı vergilerin payı kriz ve dalgalanma 

dönemleri hariç olmak üzere sürekli bir artış dolaysız vergilerde ise sürekli bir azalış halinde 

olduğu gözlenmektedir. Dolaysız vergilerin ise günümüzde % 30-35 arasında seyrettiği 

görülmektedir. OECD ülkelerinde vergi gelirlerinin yaklaşık üçte ikisini dolaysız vergiler 

oluştururken üçte birini ise dolaylı vergiler oluşturduğu görülmektedir. OECD ülkeleri ile 

karşılaştırıldığında Türkiye’de dolaylı vergi yükünün aşırı olduğu gözlenmektedir Bu açıdan 

bakıldığında Türkiye’nin aktif olarak vergi rekabeti uyguladığı ve bu rekabetin dolaylı vergiler 

aleyhine olumsuz etkileri olduğu sonucunu çıkarabiliriz (Tusiad Raporu, 2012: 27, 46-47). 

2.5.2. Türkiye’de Vergi Rekabeti ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisi 

Yabancı sermaye yatırımları doğrudan yatırım ve portföy yatırımları olmak üzere ikiye ayrılır. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, yatırımcıların kendi ülkelerinin sınırları dışındaki 

ülkelere üretim tesisi kurması, şube açması ya da var olan tesisi kısmen veya tamamen satın 

almasıdır. Bu tür yatırımlarda yatırımcılar sermayenin yanında üretim teknolojisi ve yönetim 

bilgisini de getirir. Portföy yatırımlarını bir şirketin hisse senetlerinin yabancılar tarafından 

satın alınması olarak tanımlayabiliriz. Portföy yatırımları geçicidir, sıcak para akışı sağlar; 

doğrudan yatırımlar ise kalıcıdır. Doğrudan yatırımlardan ülkelerin beklentileri gelişmişlik 

seviyesine göre değişiklik gösterebilir. Gelişmekte olan ülkelerin; yabancı yatırımcıların ülkeye 

yeni teknoloji getirmesi, dolayısıyla verimlilik ve üretim kapasitesinin artması, istihdam 

imkânları yaratarak ekonomik kalkınma ve gelişimi sağlaması, rekabet gücünü artırması gibi 

beklentileri vardır. Gelişmekte olan ülkelerin ise; rekabet gücünü korumak, ülkelerinden 

sermaye çıkışını engellemek, gelişmesini istedikleri sektörleri desteklemek gibi beklentileri 

vardır. Bu sebeple ülkeler doğrudan yabancı sermayeyi ülke sınırlarına çekebilmek için çeşitli 

teşvikler ve özendirici tedbirler uygularlar (Duran, 1998-2003’ten aktaran Yavan, 2010: 30-31; 

Eğilmez, 2016). 

 

Grafik: 1996-2015 Döneminde Türkiye’de Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 
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Türkiye’ye 2006 yılında 20.2 Milyar dolar yabancı doğrudan yatırım tutarı 2007 yılında 22 

milyar dolar gibi rekor bir düzeye ulaşmıştır. Ancak 2008 yılında meydana gelen ve tüm 

dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz Türkiye’yi de olumsuz etkilemiştir yabancı yatırımlar 

düşüş trendine girmiştir. 2009-2010 yıllarında en düşük değeri görürken 2011 yılında yükselişe 

geçmiştir. 2012-2013-2014 yıllarında tekrar düşüşe geçmiştir. 2015 yılında ise krizden sonra 

en yüksek yabancı yatırım tutarına ulaşmıştır 2016 yılında tekrar düşme eğilimi göstermiştir. 

Sonuç olarak Türkiye yabancı doğrudan yatırım çekmek için çeşitli teşvikler uygulamıştır ve 

zaman zaman krizin ve konjonktürün etkisiyle azalma gösterse bile bir miktar işe yaradığını 

söyleyebiliriz. 

SONUÇ 

1980 öncesi ülkelerin ekonomileri genellikle dışa kapalı bir yapıya sahiptir. Yabancı 

sermayenin ve ticaretin önünde engeller vardır. Ülkelerin ekonomi politikaları içe dönük 

dolayısıyla vergileme yetkileri de kendi bünyelerindedir. Ancak teknolojinin ve ülkeler arası 

iletişimin artmasıyla üretim faktörlerinin hareketli bir yapıya kavuşması dünyada hızlı bir 

ekonomik bütünleşme sürecini başlatarak küreselleşme olgusunu ortaya çıkarmıştır. Türkiye’de 

kaçınılmaz olarak bu sürecin bir parçası olmuştur. Küreselleşmeyle birlikte yabancı sermayenin 

ve ticaretin önündeki engelleri giderek kaldırmaya ve teşvik mekanizmaları uygulamaya 

başlamışlardır.  Ülkeler serbest halde dolaşan sermayeden daha fazla pay alabilmek için vergi 

politikalarında birtakım değişikliklere giderek vergi rekabetine başvururlar. Ülkeler vergi 

politikalarını belirlerken diğer ülkelerin politikalarını da göz önünde bulundururlar. Vergi 

rekabeti bu açıdan ülkelerin vergilendirme yetkilerini kısıtlarlar. Küreselleşmenin olumlu 

etkilerinin yanında olumsuz etkileri olduğunu da söyleyebiliriz. Zararlı vergi rekabetinin ortaya 

çıkması bunlardan biridir. Zararlı vergi rekabetinin daha çok gelişmiş ülkeleri etkilediği 

savunulabilir çünkü sermayenin büyük kısmı gelişmiş ülkelerin sınırlarındadır ve vergi rekabeti 

sonucu vergi oranları daha düşük ülkelerin sınırlarına giden sermaye ve nitelikli iş gücü 

gelişmiş ülkelerin vergi gelirlerinde azalmaya yol açarak vergi matrahlarında erozyona neden 

olurlar. Türkiye de İstanbul Kıyı Bankacılığı ve Serbest Bölgeler olmak üzere zaman zaman 

zararlı vergi rekabeti uygulamalarına başvurmuştur. Ancak OECD’nin yayınladığı rapor 

sonucunda verdiği direktifle bu uygulamalara son vererek artık zararlı vergi rekabeti uygulayan 

ülkeler arasında değildir. Ancak aktif bir vergi rekabeti uygulayıcısı olduğunu söyleyebiliriz. 

Kurumlar ve gelirler vergisi oranlarında indirime gitmesi ayrıca gelir vergisini yedi basamaktan 

dört basamağa indirmesinden yola çıkarak bu sonucuna ulaşabiliriz. Ancak haraketli üretim 

faktörlerini çekmek için yapılan vergi indirimlerinin yol açtığı vergi gelirleri kayıplarını telafi 

etmek için vergi yükü hareketsiz üretim faktörlerinin üzerine kayabilir. Gelir vergisinin büyük 

bir kısmının ücretler üzerinden tevkifat yoluyla alınan vergilerden oluşması, dolaysız vergilerin 

dolaylı vergilere göre toplam vergi gelirleri içindeki ağırlığının azalması buna örnek olabilir. 

İşçinin üzerindeki aşırı yük verginin ikame etkisine neden olabilir. Ayrıca gelir vergisi 

basamağının azalması bir üst basamağa geçerken oran artışlarının daha da büyümesine ve 

mükelleflerin alt basamaklarda kalmak vergiden kaçınma ya da vergi kaçakçılığına 

başvurmasına yol açabilir. Vergi rekabetinin özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik 
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gelişmelerinin sağlaması yönünden olmazsa olduğu inkâr edilemez. Ancak sadece olumlu 

etkileri dikkate alınarak neden olduğu olumsuzlukların göz ardı edilmemesi gerektiği, sağlıklı 

bir ekonomi ve vergi adaletinin sağlanması için aradaki dengenin kurulması gereklidir.  
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OMNI - CHANNEL  PAZARLAMANIN E - TİCARET FİRMALARINA SAĞLADIĞI 

FAYDALAR 

Cafer İÇÖZ1  

  

ÖZET 

Müşteriler ile birçok kanal üzerinden sağlanan etkileşimin tek bir platform üzerinden 

yönetilmesini ve müşterilere her kanal üzerinde aynı seviyede deneyimin yaşatılmasını 

amaçlayan Omni - Channel Pazarlama, firmanın online mağaza ile fiziksel mağaza pazarlama 

stratejisini bir bütün olarak ele almaktadır. Günümüz de değişen ve gelişen pazar dinamikleri 

her kanal ve düzeyde rekabeti farklı ve gerekli kılarak  firmaların bu yönde yenilik,  üstünlük  

ve müşteri sadakatini hedefleyen çalışmalara  öncelik vermelerine neden olmuştur. Bu arayışlar 

ve tüketiciye benzersiz alışveriş deneyimleri yaşatma isteği ve gerekliliği kendilerine fayda 

sağlarken aynı zamanda sorumluluklar ve yükümlülükler de getirmiş bunun yanında 

tüketicilere de oldukça önemli kolaylıklar sağlamıştır. Bu çalışma da müşterilerin her an her 

yerde istediği herhangi bir hizmeti eksiksiz,kusursuz kullanabilme ve deneyim yaşayabilme 

isteğinden ortaya çıktığını düşünülen bu yaklaşımın başta  firmalara ve müşterilere sağladığı 

faydalar olmak üzere avantajları ve gereksinimleri ile ilgili çalışmaların öncesi ve sonrasında 

yapılması gerekenler ve bunlara bağlı olarak yüklenilecek sorumluluklar açıklanmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Deneyimsel Pazarlama, E-Ticaret, Sosyal Medya, Tüketici 

JEL Kodu: 3K, 10M 

 

1.GİRİŞ 

Multi-Channel pazarlama yaklaşımının gelişmiş versiyonu olarak kabul edilen, bütünleşik, 

tutarlı ve kusursuz alışveriş deneyimi ve müşteri memnuniyetini hedefleyen Omni - Channel 

pazarlama yaklaşımı bu alışveriş deneyiminin tüm kanallarda senkronize bir şekilde 

gerçekleşmesi ve yönetilmesi anlamına gelmektedir. 

Omni - Channel pazarlamada müşterinin  alışverişi  istediği bir kanaldan başlatarak devamını 

tercih ettiği diğer kanalları kullanarak  gerçekleştirdiği ve alışveriş deneyimini tamamladığı 

kabul edilmektedir. Geleneksel anlamda  doğrudan satış amacıyla kullanılan e-ticaret omni - 

channel  yaklaşımında etkileşim  amacıyla da kullanılmakta ve öncelikli hedefi satış olmaktan 

çıkmaktadır. 

Deneyimsel pazarlamanın ve marka deneyiminin oldukça önemli olduğu günümüz pazarlarında 

bu yaklaşımı benimseyen ve uygulamak isteyen firmalar öncelikli olarak  teknik alt yapılarını 

ve insan kaynaklarını çok iyi ve detaylı olarak planlamaları gerekmektedir. 

2. OMNI - CHANNEL  PAZARLAMA 

Alışveriş deneyiminin tüm kanallarda senkronize bir şekilde gerçekleşmesi ve yönetilmesi  

gerekliliği  müşteri memnuniyetinin   tüm kanallarda  yaşanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Dolayısıyla oluşturulan kampanyalar, fiyatlar, görsel sunum ve uygulamaların müşterinin 

karşısına kanallar arasında kopukluk olmadan aynı şekilde çıkmalıdır. 

E- ticaret açısından bakıldığında alışveriş deneyiminin baştan sona gerçekleştirilebildiği klasik 

e- ticaret siteleri ile fiziksel mağazaları birlikte ele alarak bir bütün olarak ticaret kavramı 

oluşmaktadır. Bu yaklaşımda tüm kanallar doğrudan satışın yanında birer etkileşim aracı olarak 

da kullanılabilmektedir. Müşteri ister sosyal medya araçları ister e- ticaret siteleri isterse de 

fiziki mağazalar aracılığıyla ilgilendiği ürün veya ürünler için araştırma yapabilir ön bilgi 

toplayabilir bu çalışmanın sonucunda alışverişi ister ürün bilgisi toplamak için kullandığı 

kanaldan tamamlayabilir isterse de farklı bir kanal aracılığıyla sonlandırabilir. Alışveriş 

deneyimi ve müşteri memnuniyetinin bu düzeyde gerçekleşebilmesi için tüm kanalların aynı 
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kampanya, görsel sunum ve firmanın sunduğu avantajları sağlıyor olması gerekmektedir. Omni 

- Channel pazarlama yaklaşımında tüm süreçlerde bir senkronizasyonun olması ve tüm 

kanalların eşit fırsatlar ve haklar tanıyor olması bu durumu fiziksel mağaza tercihi yönüne 

doğru kaydırmaktadır. Günümüzde zaman tasarrufu ve eve teslim avantajları sunan online 

alışveriş kanalları göz önüne alındığında tercihin fiziksel mağaza yönüne kayıyor olması 

yaklaşımın alışveriş deneyimi düzeyinde tüm kanallar üzerinden gerçekleşmesine bağlıdır. 

Kanallardan biri pasif hale gelmesi durumunda bu lehine hareket ortadan kalkacaktır.  

Yaklaşımın sosyal medya araçları dahil tüm kanallar düzeyinde gerçekleşmesi gerekliliği ve 

gereken alt yapının sorunsuz ve detaylı planlanması gerçeği bu durumu açıklamaktadır.  

Günümüzde sıkça karşılaştığımız e- ticaret uygulamalarından biri olan ve "cookie" diye tabir 

edilen yazılımlar alışveriş alışkanlıklarımız, ilgi alanlarımız ve ziyaret edilen, ilgilenilen 

ürünleri karşımıza internet siteleri reklamları aracılığıyla  çıkarmaktadır. Bu şekilde başlayan 

bir alışveriş deneyimini Omni - Channel pazarlama yaklaşımı ile örneklendirecek olursak 

dikkati çeken reklamdaki ürünün satış sitesi ziyaret edildiğinde ürün alışveriş sepetine 

eklemeye hazır bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Müşteri ürünü ister sepetine ekleyerek 

alışverişini sonlandırabilir, isterse sepetine ekleyip ara verebilir ki bu durumda siteyi bir sonraki 

ziyaretinde ürün sepetinde bekliyor olacaktır. Ürün satın alındıktan sonra teslim yeri olarak 

firmanın fiziksel mağazası tercih edilebilir yada değişim için fiziksel mağaza tercih edilebilir 

ve tüm bu bildirimler mobil uygulamalar aracılığıyla yada telefon ile gerçekleştirilebilir. Ürün 

müşterinin eline geçtikten sonra renk değimi yada farklı bir nedenden dolayı değişim talebi e-

mail ile yada sosyal medya hesapları aracılığıyla verilerek kapıya teslim istenebilir. Tüm bu 

sürecin tek bir platform üzerinden yönetilmesi gerekliliği firmalara avantajların yanında 

sorumlulukları da beraberinde getirmiştir.  

Bu amaçla," Forrester"da yayınlanan habere gör , çapraz kanal perakende satışlarının (dijital 

ortamda başlayan ancak fiziksel dükkânlarda tamamlanan) 2018 yılına kadar 1.8 trilyon dolara 

ulaşacağını öngörülmektedir. Yine "Whisbi" de yayınlanan habere göre müşterilerin yüzde 

84’ünün, perakendecilerden, çevrimdışı ve çevrimiçi kanalları daha uyumlu bir şekilde 

kullanmalarını beklenmektedir. 

Perakendeciler ve tedarikçileri, bu zengin çapraz kanal fırsatlarını hayata geçirebilmek için 

omni-channel sistemlerini hayata geçirmelidir. Omni - Channel pazarlamanın başarısını 

belirleyen birçok unsur bulunmasına rağmen, bu yeni yaklaşımın en parlak yıldızı, çok kanallı 

kesintisiz bir perakende deneyimi için oldukça önemli olan zenginleştirilmiş ürün verileri ve 

senkronizasyonudur. 

 

2.1.  OMNI - CHANNEL PAZARLAMA YAKLAŞIMININ SAĞLADIĞI FAYDALAR 

Müşterileri elektronik ve fiziki kanalların tümünde eş hizmet anlayışı ile deneyimlendirmek ve 

tercih edilmeyi amaçlayan yaklaşım firmalara bir çok avantaj sağlamaktadır. 

Firmaların operasyonel yapılarının  yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmakla; 

müşterilerini kaybetmemelerini,  

daha büyük satış rakamlarına ulaşabilmelerini  

 bir yol haritası elde etmelerine yardımcı olmaktadır. 

Firmaların müşteri algısını ve memnuniyetini kolayca artırabilmektedir. 

Firmalar, potansiyel veya var olan müşterilerine online pazarlama için kullandıkları araçlar ile  

ürünleri, 

güncel kampanyalar hakkında detaylı bilgiyi kolaylıkla ve hızlıca verebilmektedirler. 

Yeniden pazarlama ile işlemi yarıda bırakmış bireylerin alışverişi tamamlamaları teşvik 

edilebilmektedir. 

Çevrimiçi, çevrimdışı ve mobil dahil olmak üzere tüm kaynaklardaki müşteriler ile  ilgili 

 sahip olunan verilerin  birleştirilme imkanı. 

https://www.forrester.com/report/US+CrossChannel+Retail+Sales+Forecast+2014+To+2018/-/E-RES115515
http://www.whisbi.com/blog/retail-vs-e-commerce-infographic/
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Müşterilerin davranışlarına, konumlarına veya yaşam döngüsündeki aşamalarına göre iletişim 

kurabilme imkanı. 

Müşteriler hakkındaki tüm bilgileri kullanarak tüm kanallarda hedeflenebilen segmentler 

oluşturabilme imkanı. 

 

Firmalar, Google Analytics başta olmak üzere online reklam araçlarının ve CRM 

programlarının sağladığı detaylı raporlar sayesinde online pazarlama araçları ile başlayıp 

offline olarak biten alışveriş sürecini  takip edebilmekte. Böylece müşteri davranışlarını analiz 

ederek pazarlama stratejilerini geliştirme şansına sahip olmaktadırlar. 

Dönüşümleri ve satış raporlarını takip ederek üretimini artırmaları veya azaltmaları gereken 

ürünleri belirleyerek kârlılığı artırabilme imkanı sağlarken  bu bilgiler ile  online pazarlama 

bütçelerini daha efektif kullanabilmektedirler. 

 

3. SONUÇ 

Gelecekte müşterinin fiziksel ve dijital alışveriş dünyası için bir tercih yapmak zorunda 

olmayacağı, olmak zorunda olmayacağı ve olmak istemeyeceği bir dünya ile karşı karşıya 

kalacağımız düşünülmektedir. Dijital dünyada tüm kıymet artık veri. Offline dünyanın 

duygusallığından daha çok verilerin psikolojik yönetimi daha bir ehemmiyet kazanmaktadır. 

Görünen o ki offline ve online dünya birbirine rakip olmaktan çok birbirine sıkı sıkıya hizmet 

eden bir yapıya dönüşmektedir. Müşteri sosyalleştiği zaman offline dünyada, asosyal olduğu 

zaman da dijital dünyada iz bırakmaya devam ederken  

Omni - Channel a ister yeni pazarlama stratejisi, ister dijital pazarlamanın yeni kavramı, 

isterseniz satış modeli ve stratejisi gibi bakabilir, isterseniz de müşteri memnuniyetinin yeni 

kuralları olarak değerlendirilebilmektedir.Bunların ötesinde görülmesi gerekenenin  Omni - 

Channel yaklaşımının  aslında bir temel ve başlangıç olduğu, bundan sonrasında bunu 

gerçekleştirebilme yeteneğine sahip olan markaların katma değer katarak yükseleceği bir 

dünya olacağına inanılmasıdır. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA TASARRUF OLGUSU ve FAİZSİZ FİNANSAL 

ARAÇLARIN ROLÜ 

 

Sultan Özek217, Ayşenur Tarakcıoğlu Altınay218 

 

ÖZET 

Sürdürülebilirlik kavramı geçen yüzyıla damgasını vuran, üzerinde en çok yazılan ve konuşulan 

kavramların başında gelmekte ve genel anlamıyla belirsiz bir süre boyunca bir durum veya 

sürecin sürdürülebilme kapasitesini ifade etmektedir. Yaygın kullanımındaki anlamıyla 

sürdürülebilirlik birçok farklı şekillerde algılanabilmekte, tanımlanabilmekte ve 

sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi konusu farklı bilim dalları kapsamında birçok boyutuyla ele 

alınmaktadır (Yavuz, 2010: 65). Sürdürülebilirlik, ekonomik, çevresel ve toplumsal olmak 

üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Bu çalışmada, sürdürülebilirlik kavramının her üç boyutuyla 

yakından ilgili olan ancak daha ziyade ekonomik boyutu ile açıklanmaya çalışılan sürdürülebilir 

kalkınma kavramı kişilerin gelecekte harcama yapabilmesi ve ihtiyati risklere karşı 

korunabilmesi için birikim yapması şeklinde tanımlanan tasarruf olgusu ile birlikte ele 

alınacaktır.  

Ekonomik olarak sürdürülebilir bir sistem, mal ve hizmetleri süregelen esaslara dayanarak 

üretebilen; hükümet ve dış borçların yönetilebilirliğini sürdürebilen, tarımsal ve endüstriyel 

üretime zarar veren sektörel dengesizliklerden sakınan bir sistem olmalıdır (Harris, 2000: 2). 

Sürdürülebilir kalkınmanın önündeki en önemli engellerden biri olan tasarruf açığı, Türkiye’nin 

yapısal sorunlarının başında gelmektedir. Bu çalışmada, sürdürülebilir kalkınma kavramı ve bu 

kavramın tasarruf olgusu ile karşılıklı ilişkisinin ele alınmasının ardından tasarruf açığını ortaya 

çıkaran etkenler incelenecektir. Tüm dünyada yaygınlaşan faizsiz finansal araçlara ilişkin 

açıklamaların ardından faizsiz finansal araçların tasarruf açığına çözüm olarak önerilebilirliği 

tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, kalkınma, tasarruf, faizsiz finansal araçlar 

 

 

1.GİRİŞ 

Tasarruf kişilerin gelecekte harcama yapabilmesi ve ihtiyati risklere karşı korunabilmesi için 

birikim yapmasıdır. Kişinin tasarruf yapabilmesi için sahip olması gereken iki tür gelir 

bulunmaktadır. Bu gelirlerden ilki üretim sürecine kattığı emek karşılığı elde ettiği kişisel gelir 

diğeri ise kişisel gelirden zorunlu ihtiyaçların çıkarılmasının ardından elinde kalan harcanabilir 

gelirdir. Tasarruflar, kalkınma için sürekli olarak finansal sistemi beslemesi gereken önemli bir 

faktördür (Hamarat ve Özen, 2015: 47-74). 

Bireysel tasarruflar kişilerin bütçe yönetimi, finansal güvencelerinin sağlanması, yaşam boyu 

refahlarını en yüksek seviyeye yükseltebilmeleri ve yaşam standartlarını koruyabilmeleri 

açısından önem taşırken; bir ülke için ulusal tasarruflar, yeni yatırımlar için gerekli kaynağı 

sağlayarak ekonominin büyüme potansiyelini artırmakta ve ülkenin hedeflenen refah düzeyine 

erişmesine katkı sağlamaktadır (TCMB). 
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Türkiye’nin yapısal sorunlarına baktığımızda tasarruf açığı önde gelen sorunlar arasında 

sıralanabilmektedir. Finansal sisteme fon arz edenler gerek dini inançları gereği gerekse daha 

önceki kötü tecrübeleri dolayısıyla finansal piyasalara güven duymamakta, finansal piyasaların 

önemine vakıf olamamakta ya da kişilerin tasarrufa yönlendirebilecekleri geliri 

bulunmamaktadır. Bu gibi sebepler finansal sistem içerisinde yer alan fon talep edenlerin 

(yatırımcılar) ihtiyaç duydukları fona ulaşamamalarını ve/veya yüksek maliyetle fon 

sağlayabilmelerine neden olmaktadır. Bu durum yatırımlara yönlendirilen kaynakların 

azalmasına neden olmaktadır. 

Tasarrufların yatırımları karşılaması sürdürülebilir büyüme için ön koşullardan birisidir 

(Sancak ve Demirci, 2012: 159-198). Fon arz edenlerin (tasarruf sahipleri) yastık altında 

bulundurdukları tasarrufları finansal sisteme kazandırmaları o ülkenin sürdürülebilir 

büyümesine katkı sağlayacaktır. Ancak, fon arz edenlerin tasarruflarını finansal piyasalara 

sunmaları için piyasaların tasarruf sahipleri için cezbedici bir yönünün bulunması 

gerekmektedir. 

Finansal piyasalarda oldukça yaygın olarak kullanılan bono, tahvil, mevduat sertifikaları gibi 

araçlar günümüzde ilkel sayılmakta ve sürekli değişime uğramaktadır. Teknolojik gelişmeler, 

bilgi ve iletişim alanındaki yenilikler, siyasi konjonktürdeki hareketlilik bu değişimi zorunlu 

kılmaktadır. Bu gelişmelerin eşliğinde demografik yapıdaki farklılıklar eklendiğinde finansal 

piyasaların yapısında da önemli değişikliklerin ortaya çıktığı gözlemlenmektedir (Büyükakın 

ve Önyılmaz, 2012:1-16). Finansal araçların çeşitliliği ülkenin demografik yapısına göre 

şekillenmektedir. Ülkemizde kalkınma ve yatırım bankaları, mevduat bankaları ve katılım 

bankaları bulunmaktadır. 

Faizsiz/İslami bankacılık ya da Türkiye’de kullanılan ismiyle Katılım Bankacılığı; faizden uzak 

durma şeklindeki dini hassasiyet nedeniyle geleneksel bankalara yatırılmayan fonların faizsiz 

yöntemlerle toplanması ve bu fonların fon ihtiyacı olanlara yine faizsiz yöntemlerle 

kullandırılması şeklinde ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak üzere tesis edilmiş kurumlardır 

(Özsoy, Görmez ve Mekik, 2013:187-206). 

 

2.LİTERATÜR 

Süslü ve Balmumcu (2015), çalışmalarında ülkemizde uygulanan para politikalarının tasarruf 

açığına neden olup olmadığını araştırmışlardır. Araştırma sonucunda uygulanan faiz açığı 

politikasının tasarruf açığına neden olduğu tespit edilmiştir. 

Sancak ve Demirci (2012), çalışmalarında ulusal tasarruflarımızdaki artış ve azalışların 

nedenlerini ve iktisadi büyümeye olan etkisini araştırmışlardır. Ülkemizde yurt içi tasarrufların 

uluslararası standartlara göre az olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Hamarat ve Özen (2015), çalışmalarında tasarruf tercihlerini etkileyen faktörler araştırılmıştır. 

Araştırma sonucunda nüfus yoğunluğunun, gelirin, banka şube sayısının ve işletme sayısının 

tasarrufu etkileyen faktörler olduğu ulaşılmıştır. 

Büyükakın ve Önyılmaz (2012), çalışmalarında sukuk’u incelemişlerdir. Sukuk için bazı 

düzenlemeler yapılması  gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Özlale ve Karakurt (2012), çalışmalarında özel kesim tasarruf açığının sebepleri araştırılmıştır 

ve bunun için hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda araştırma yapılmıştır. Çalışma 

sonucunda yastık altı olan birikimlerin finansal sisteme dahil edilmesi gerektiğinin sonucuna 

ulaşmışlardır. 
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VERGİ AFFININ VERGİ MÜKELLEFLERİ ÜZERİNE ETKİSİNE YÖNELİK 

LİTERATÜR ÇALIŞMASI 

 

  Meryem GÜNER                       Neşat AKYÜZ 

ÖZET 

 Vergi affı, vergi mükellefi tarafından ödenmesi gereken verginin gecikmesi sonucunda 

ortaya çıkan cezaların kısmen veya tamamen devlet tarafından ortadan kaldırılması anlamına 

gelmektedir. Dünya genelinde ve ülkemizde vergi affına çok sık bir şekilde başvurulduğu 

görülmektedir. Devletlerin vergi affı uygulaması kısa dönemde mükellefler üzerinde olumlu bir 

etki ortaya çıkartarak devletlere gelir sağlamaktadır. Fakat, uzun dönemde mükelleflerin tekrar 

vergi affı uygulaması olacağı beklentisiyle vergi ödemelerinde aksaklıklar meydana geleceği 

ve devletlerin gelir kaybına uğrayacakları görüşleri üzerinde durulmaktadır. Ülkemizde vergi 

affının mükellefler üzerindeki etkilerine yönelik literatür incelendiğinde vergi aflarının olumlu 

ve olumsuz sonuçlarının olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de vergi aflarının 

mükellefler üzerindeki etkilerine yönelik yapılan çalışmalar incelemek ve değerlendirilmektir. 

 Anahtar Kelimeler: Vergi affı, Vergi mükellefi 

 

GİRİŞ 

Çeşitli düzenlemelerin yer aldığı torba yasalar ile vergi afları hayatımıza normal bir olgu olarak 

girmiş ve gündemin merkezine oturmuştur. Vergi sistemimizde genel itibari ile etkinliğe önem 

verilmesi bu amacı gerçekleştirmek için uzun uğraşları beraberinde getirmektedir. Ancak her 

amaca ulaşmak kolay olmadığı gibi çeşitli aksamalarla karşılaşılabilmektedir. Şöyle ki bu 

aksamalar vergi mükelleflerinin vergi sistemine uyumunu zorlaştırmakta ve vergi kaçakçılığına 

sebebiyet verebilmektedir. Vergi mükellefleri vergi borçlarını zamanında ödememeleri ya da 

ödeyememeleri sonucunda artan kamu alacakları hükümetleri af uygulamaya yöneltmektedir. 

Siyasi, ekonomik, mali, sosyal, teknik, idari vb. çeşitli konularda kamu alacaklarında af 

uygulamasına başvurulmaktadır. Nitekim olağan ve olağanüstü dönemlerde uygulanan prensip 

ve ilkeler değişiklik gösterebilmektedir. 

 

 

 Vergi afları vergi uyumunu geliştiren buna bağlı olarak vergi gelirlerini artıran bir uygulama 

olarak görülebilir. Kısa dönemde hazineye gelir sağlar idarenin ve yargının dosya yükünü 

hafifletir bunlar olumlu yönleri arasında sayılmakla birlikte, vergi alanında mükelleflerin 

sıklıkla af kanunları çıkmasını beklemesi, kayıt dışılığa karşı bir eğilimin olması, af sonrasında 

vergiye uyumun güçleşmesi ve vergisini zamanında ödeyen mükellefle vergisini zamanında 

ödemeyen mükellef arasında adaletsizliğe yol açması da olumsuz yönlerini ifade etmektedir. 

Ülkemizde genel itibari ile yaşanan ekonomik krizleri ortadan kaldırmak amacı ile vergi affı 

uygulaması önem kazanmış belirli aralıklarla çıkan bu af düzenlemelerinin sonrasında da bir af 

daha geleceğini vergi mükellefleri öngörebilmektedirler. Çalışmamızda mükelleflerin tutumları 

üzerine genel bir bakış atılmıştır.  

I. Vergi Affı Kavramı ve İncelenmesi 

A. Vergi Affı 

Vergi affı genel olarak, vergi kanunlarına aykırı hareket eden mükelleflere karşı uygulanan idari 

ve hukuki yaptırımların ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir. Hukuki olarak vergi affı, 

devletin kendi egemenlik yetkisini kullanarak alacak hakkından vazgeçip kamu alacağının 

ortadan kalkması anlamına gelmektedir. 

Diğer bir deyişle devletin vergi affı durumunda, ceza verme yetkisinden ve vergi affı 

durumunda ortaya çıkacak gelirden vazgeçmesidir.(Güner,1988:261) 
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 Vergi affı terimi ile genel olarak vergi aslı ve vergi cezalarının ortadan kaldırılması ifade 

edilmektedir. Bu açıdan vergi affı, vergi hukukunda af sorununu tüm yönleriyle inceleyen bir 

kavram olarak kullanılmaktadır. (Heper ve Dönmez, 2004:173) 

 Vergi affının kapsamı incelendiğinde sadece vergi asılları değil vergi cezaları, gecikme zamları 

ve faizleri de af kapsamına girmektedir. 

 Vergi aflarının, hükümetlere düşük maliyetle acil gelir sağlayabilmesinin ötesinde vergi 

uyumuna ilişkin olarak daha fazla mükellefin kayıt altına alınması ve daha sıkı uygulamaları 

içeren yeni bir vergi rejimine geçilmesini kolaylaştırması gibi bazı yararları da 

vardır.(Tunçer,2005:217,228) 

Aslında vergi affı diye bir şey yoktur. Bu ifade halk arasında ödenmeyen vergilerin faizlerinin 

tamamen veya bir kısmının silinmesi sonrasında taksitle ödenmesi ile ilgili düzenlemelerdir.  

 

II. Vergi Aflarının Olumlu ve Olumsuz Yönleri 

Vergi Aflarının Olumlu Yönleri: 

Vergi affının faydaları şu şekilde sıralanmıştır:(Çetin,2007:175) 

Vergi gelir düzeyinde bir sıçramaya sebep olabilir, 

Vergi idaresi ve vergi yargısının dosya yükünü azaltabilir,  

Kaydı bulunmayan mükelleflerin gelecek dönemki aflarla vergi sistemine gönüllü uyumları 

artırılabilir,  

Af, gerekli teşvik unsurlarıyla ve adaletli cezalarla desteklenirse sonraki dönemlerde 

mükelleflerin sisteme uyumu kolaylaşabilir, 

Çıkarılan vergi afları daha katı cezai yaptırımlarla desteklenerek,  mükelleflerin vergi ödeme 

eğilimleri artırılabilir. 

Vergi afları, kayıt dışı mükelleflerin kayıt altına alınarak devletin uzun dönemde vergi 

gelirlerini arttırabilir. 

Vergi affı uygulamasının başarılı sayılabilmesi için; vergi affının tek sefere mahsus olması, 

vergi sistemini geliştiren tedbirlerle birlikte yürütülmesi, affa katılımın teşvik edilmesi şartları 

sağlanmalıdır.(Heper ve Dönmez,2004:175) 

B. Vergi Aflarının Olumsuz Yönleri 

Vergi aflarının zararları şu şekilde sayılabilir.(Saraçoğlu:2009) 

Sürekli vergi affı uygulanması, mükelleflerde beklenti oluşturarak mükelleflerin ödeme 

yapmaktan kaçınmasına neden olabilir ve dolayısıyla vergi suçlarında tekrara yol açabilir,  

Af yetkisinin hükümetlerce siyasi bir araç olarak kötüye kullanılması mükellef üzerinde ahlaki 

çöküntüye neden olabilir, 

Vergi afları, mükellefler arasında adaletsizliğe neden olabilir. Devlete olan güvenin azalmasına 

yol açarak vergi kaçakçılığının meşrulaşmasına neden olur,  

Vergi mevzuatında bulunmayan ve olağanüstü uygulamalar olarak bilinen afların, sürekli hale 

gelmesi vergi kaybını artırabilir,  

Vergi afları; vergi sorumluluklarını tam ve zamanında yerine getirmeyen mükellefler adına 

rekabet avantajı sağlamakta, toplumsal ahlak üzerinde tahrip edici etki yaratmaktadır.  

III. LİTERATÜR 

Vergi Aflarının Etkileri Üzerine Çeşitli Görüşler 

Fatih Savaşan’ın yaptığı incelemede vergi aflarından faydalanan mükellefleri faydalanmayan 

mükelleflerden ayıran özellikler üzerinde durulmuştur. Uygulanan Khi-kare bağımsızlık testi 

ve ayrışım analizi yöntemleri sonucunda affın dürüst mükellefleri cezalandırdığını, aftan 

faydalanma kapsamında adaletsizliğin ortaya çıktığı ve vergi kaçıranlar üzerinde bir çevre 

baskısının olmadığına değinilmiştir.(2006) 

 

Güneş Çetin’in yapmış olduğu Manisa ili kapsamında ki anket çalışmasında, vergi aflarının 

gönüllü uyum üzerinde olumsuz etkisi olduğunu kanıtlar niteliktedir. Yapılan anket 
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çalışmasının sonucunda ankete katılan vergi mükelleflerinin % 91 Türkiye’de vergi sisteminin 

adil olmadığı kanısındadır. Türkiye’de vergi sistemi neden adil değil sorusuna cevapta vergi 

aflarının sıklığı yer alır. Vergi affı vergi sistemlerinde en önemli konu olan vergi adaletinin 

zedelenmesine devlete olan güveni sarsmasına neden olur ve kayıt dışılığa teşvik edebilir. 

Kısaca, vergi aflarının gönüllü uyum üzerinde yapmış olduğu tahribat, mükellef tutum ve 

davranışlarında olumsuzluklara neden olabileceğini ifade etmiştir.(2007) 

 

Kargı ve Yüksel’in yaptığı çalışmada vergi afları nedeniyle devletin vergi toplamaktan biraz 

olsun vazgeçmesi, kamu hizmetlerini yerine getirebilmesi için borçlanma vb. yollara gitmesi 

veya bu yollara başvurmayarak yeterince kamu hizmeti üretememesi anlamına gelen birçok 

olumsuzluğu içine almaktadır. Vergi aflarının başarılı olabilmesi için gerekli şartlara, Af 

uygulamasıyla birlikte düzenli olarak vergi incelemesi yapılmasına, daha katı cezai yaptırımlar 

uygulanması gerekliliğine değinilmiştir. (2010) 

 

Rüknettin Kumkale’nin yazmış olduğu Cumhuriyet tarihimizde çıkartılan aflarla ilgili 

çalışmasında yıllar itibari ile toplamda 92 yıl içinde her 33 ayda bir af çıkartıldığı 

görülmektedir. Çıkartılan vergi aflarının mükelleflerin siyasi otorite karşısında bir tercih 

yapmaya ittiği dikkat çeker. Her ne kadar vergi aflarının kısıtlanması, bireyler üzerindeki af 

beklentisinin ortadan kaldırılması amaçlanmışsa da genel itibari ile yapılan çalışmaların bu 

duruma olanak sağlamadığı bireylerin, nasılsa af çıkacak düşüncesine kapıldığı, mükelleflerin 

vergisel sorumlulukları zamanında yerine getirmediği bir duruma değinilmiştir.(2016) 

 

 

SONUÇ 

Devletin gelir kaynakları arasında birinci sırada yer alan vergiler, vergileme kuralları 

çerçevesinde toplanabilirse eğer, etkin ve adaletli bir finansman aracı olarak kullanılacaktır. 

Böylelikle ekonomide genel dengeyi bozmadan devlet harcamalarını finanse edebilecektir. 

Ancak, olağan ve olağanüstü dönemlerde Türk Vergi Sistemi ve uygulamasında ekonomik, 

sosyal ve siyasal nedenler ile vergileme ilkelerini bozan uygulamalara yer verilebilmektedir. 

Bu uygulamalar arasında çıkarılan vergi af kanunları, istisna ve muafiyetlerin fazlaca 

kullanılması, dolaylı vergi gelirlerinin toplam vergi gelirleri içindeki payının artışı yer 

almaktadır. 

Ülkemizde vergi affına yönelik düzenlemelerin sıklığı, vergisini zamanında ödemeyen 

mükellefleri her dönem sonunda af beklentisi içine sokarak vergi ödeme mükellefiyetlerini 

yerine getirmeme alışkanlığı yaratmaktadır. Ayrıca bu durum, vergisini zamanında ödeyen 

mükellefler üzerinde olumsuz etkiler yaratarak bu davranışları nedeniyle kendilerinin mağdur 

edildiğini düşünmelerine neden olabilmektedir.  

Vergi aflarının başarılı olarak hayata geçirilmesinde, mükellefler tarafından tahmin edilemeden 

uygulanması, bir defaya mahsus olması ve inandırıcılığının yüksek olması büyük önem 

taşımaktadır. Af uygulanması sonrasında daha yoğun vergi inceleme ve denetimi yapılması, 

daha caydırıcı cezalar ve etkin yaptırımlar uygulanması affa katılım payını artırabilir. 
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ÖZET: İlişki tabanlı pazarlama paradigması çağdaş pazarlama yaklaşımının en önemli 

yansımalarından birini oluşturmaktadır. Bu paradigmanın temel taşlarından biri olan ilişki 

kalitesi hem endüstriyel (B2B) hem de tüketici pazarlaması (B2C) bağlamında konuyu ele alan 

bir dizi çalışma bulunmaktadır. Müşteri ilişkileri yönetiminin bir gereği olan ilişki kalitesi, 

birçok farklı alanda incelenmiştir. Hizmetlerin birbirine benzediği pazar ortamında en iyi 

farklılaşma stratejilerinden biri ilişki kalitesi olabilmektedir. 

Sigorta hizmeti, oluşabilecek zararların olumsuz sonuçlarının giderilmesinde, zararlara maruz 

kalan müşterilerine parasal kolaylık ve rahatlık sağlayan bir finansman tekniğidir. Sigorta 

sektörü, belli bir prim karşılığında riskleri dağıtarak, risklerin etkilerini azaltmaya 

çalışmaktadır. Sigorta şirketlerinde birebir müşteri ilişkileri söz konusudur. Müşteri ve sigorta 

şirketi arasındaki birebir ilişkinin önemi çok büyüktür. Müşteri açısından sigorta şirketi ile 

ilişkilerin karşılıklı olarak samimi, güven ve bağlılık içerisinde sürekli olması; şirketin gerekli 

bilgilendirmeyi zamanında ve doğru yapması önem arz etmektedir. Ayrıca uzun soluklu 

ilişkinin getirdiği empatik bir özelleştirme hizmeti şirket ile müşteri arasındaki ilişki kalitesine 

olumlu katkılar sağlayabilecek niteliktedir.  

Bu çalışmada, sigorta şirketi-sigortalı temelli ilişki kalitesi boyutlarını ortaya koymak ve bu 

boyutların sigortalı memnuniyeti üzerindeki etkisini ölçmektir. Bu çalışma, Türkiye’de sigorta 

sektöründe ilişki kalitesinin ölçülmeye çalışıldığı ve ilişki kalitesi boyutlarının ortaya konduğu 

ilk çalışmalar arasında yer almaktadır. Ayrıca sigorta şirketlerinin müşteri memnuniyetini ve 

yakın çevreye tavsiyede bulunma üzerinde etkisi bulunmuştur. Bu bağlamda elde edilen 

boyutlar sigorta şirketlerinin müşterileri ile ilişkilerini geliştirmede dikkat edeceği noktalara 

vurgu yapabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İlişki kalitesi, tatmin, bağlılık, güven, sadakat, kişiselleştirme, samimiyet 

 

1.Giriş 

İş dünyasının küreselleşmesiyle birlikte rekabet yoğunlaşmaya başlamıştır. Rekabetin yo-

ğunlaşmasıyla firmalar, daha çok müşteri odaklı çalışarak müşteriyi elde etmek yanında onları 
                                                                 
219 Sorumlu Yazar 
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elde tutmanın da önemli olduğunun farkına vararak bu konuya da odaklanmaya başlanmıştır. 

Firmanın gelir kaynağı müşterileridir ve hiçbir firma şu anda sahip olduğu ve gelecekte sahip 

olacağı müşteriler dışında başka hiçbir varlıktan kâr elde edemez.220 Dolayısıyla birçok açıdan, 

bir firmanın en değerli finansal varlığı müşteri tabanıdır. Firmanın müşterileri ile kurduğu 

ilişkiler, bu ilişkilerinin devamlılığı ve sağlam bir ilişki kurma düzeyi başarılarının anahtarı 

konumundadır. Müşteriler ile güçlü bir ilişki kurulumu ve bu ilişkinin devamı için firmaların 

müşteri ihtiyaçlarını anlayarak müşteri değerini artıracak çabalara önemli bir ölçüde zaman 

ayırmaları gerekmektedir. 

Günümüzde sigortacılık hizmetlerinde büyük gelişmeler göze çarpmaktadır. Yoğun rekabet 

koşulları altında sigorta hizmeti veren kurumların, müşteri istek ve taleplerini göz önünde 

bulundurarak, müşteri odaklı bir strateji benimsemeleri önem kazanmaktadır. Bu stratejinin 

benimsenmesinde temel amaç, müşteri istek ve taleplerini ön plana çıkartmak, müşteri 

beklentilerini karşılamak ve son tahlilde de müşteri tatminini sağlamaktır. Sigorta şirketleri 

açısından müşteri hizmetlerini satın alan, hizmetlerinin pazardaki yerini ve konumunu 

belirleyen, hedeflere ulaşmada en önemli desteği veren kişi olarak tanımlanmıştır.221Mallarla 

karşılaştırıldığında sigorta gibi hizmet ağırlıklı sektörde hizmet, son kullanıcılara sunulan 

teklifleri içermektedir. Bu tekliflerde yüksek derecede kişi iletişimine dayanmaktadır. Çünkü 

iletişim personel ve müşteri arasındaki sağlam ilişkiyi oluşturur. Böylelikle ilişki içindeki 

taraflar; personel ve müşteri birbirlerini tanırlar. İlişkinin var olması müşteriyi bir sonraki ürün 

ya da hizmet seçimindeki karar vermede olumlu bir tutuma yönlendirmektedir (Yurdakul ve 

Dalkılıç, 2006). İlişkinin kalitesine bağlı olarak da sigorta, müşterilerinin memnuniyetlerini 

sağlayacaktır. Bu da uzun vadede tekrar satın alımları ve tavsiye de bulunmaları ile birlikte 

müşteri bağlılığını getirecektir. 

2.Literatür Taraması 

Merriam-Webster ilişki kelimesini “birbiriyle bağlantıları ya da alışverişleri olan kişiler 

arasındaki mevcut işlerin gidişatı” olarak tanımlar. Öncelikli ilişki karşılıklılık 

gerektirmektedir. Herhangi bir işin gidişatının ilişki olarak değerlendirilebilmesi için her iki 

tarafında ilişkiye katılması ve ilişkinin varlığından haberdar olması gerekmektedir. Bu da 

ilişkinin doğası gereği çift taraflı olması gerektiği anlamına gelmektedir. İkinci unsur, ilişkiler 

etkileşim ile yönlendirilmektedir. Sigorta şirketi ve müşteriler etkileşim kurduğunda bilgi 

alışverişinde bulunulur ve bu bilgi alışverişi ilişki kurmanın temel aracıdır. Burada etkileşimin 

nasıl kurulduğunun pek bir önemi yoktur. Müşteri sigorta yaptırdığında etkileşim 

gerçekleşmiştir. Burada önemli olan sigorta şirketinin bu etkileşim sayısını artırarak toplam 

bilgi ya da enformasyon düzeyini ve içeriğini artırmaktır. Toplam enformasyonu artırma 

çabasında etkileşimin tekrarlanması ilişkinin üçüncü özelliği olan yinelemeye götürmektedir. 

Yani sigorta şirketi ve müşterinin etkileşimde bulunmaları halinde her bir etkileşim bir önceki 

etkileşimden daha kaliteli ve verimli gerçekleşmektedir. Kısaca şirket personeli tek bir müşteri 

ile ne kadar çok iletişim kurarsa gelecekte aynı müşteriye daha iyi teklifler sunma fırsatı 

yaratarak her iki tarafa da devamlı bir fayda sağlaması beklenmektedir. Bu faydalar sigorta 

şirketinin müşterisine sunduğu kolaylık, para, zaman ya da çaba maliyeti içermektedir. Sonuç 

olarak ilişkinin faydalı olabilmesi için hem şirket hem de müşteri açısından davranış değişikliği 

yaratmalıdır. İlişkinin düzeyine bağlı olarak şirket ve müşteri birbirleri ile ilişkileri sonucu elde 

ettikleri bilgiler müşteriye özel olarak tasarlanmış teklifler sunabilmektir.222  

İlişki tanımından sonra ilişki kalitesi ise, “Müşterinin, ilişki ile ilgili ihtiyaçlarını karşılama 

konusundaki yeterliliği”, “ilişkinin genel derinliği ve iklimi” ve  “tüm yönleri ile ele 

alındığında, müşterinin, satıcı ile olan ilişkisinin beklentilerini, tahminlerini, amaçlarını ve 

                                                                 
220Peppers D. ve Rogers, M. (2013). Müşteri İlişkileri Yönetimi (Çeviren: Pınar Şengözer), Optimis Yayınları 
221Soyaslan, M.  (2006), “Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Türkiye’deki Oteller Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 
222Peppers D. ve Rogers, M. (2013). Müşteri İlişkileri Yönetimi (Çeviren: Pınar Şengözer), Optimis Yayınları 
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isteklerini ne derecede karşıladığına ilişkin algısı” olarak tanımlamaktadır.223 Var olan 

literatürle de paralel olarak ve sigorta hizmetinin doğasından kaynaklanan ilişki kalitesine 

ilişkin boyutlar aşağıda ifade edilmiştir. 

Memnuniyet 

İlişki pazarlamasının en temel elemanlarından biri müşteri memnuniyeti yaratmak ve 

müşterinin sürekliliğini sağlamaktır. Son yıllarda yaşanan sosyal, kültürel ve ekonomik 

alanlardaki değişim müşterilerin istek ve taleplerinde farklılaşmaya neden olmuştur. Müşteri 

istek ve taleplerinde gerçekleşen bu farklılaşmalar, sigorta şirketleri arasında rekabetin 

oluşmasına sebep olmuştur. Bu rekabet ortamı içerisinde sigorta şirketleri varlıklarını devam 

ettirebilmek için müşteri ilişkilerini iyileştirmek durumundadır. 

Müşteri memnuniyeti ve tatminin temel amaçları varlıklarını devam ettirmek ve kar sağlamak 

olan işletmeler için çok önemli olmaktadır. Bu sebeple birçok işletme müşteri tatminini temel 

politika olarak benimsemektedir. Yoğun rekabetin yaşandığı sigorta alanında da şirketler ayakta 

kalabilmek ve rakiplerinden farklılaşabilmek adına müşteri tatmini yapısı ve sürecini temel ilgi 

alanı olarak görmektedirler. 

Müşterinin satın aldığı ürün ya da hizmet için beklediği fayda, satın aldıktan sonra beklentisini 

karşılıyor ise müşteri tatmini ve memnuniyeti  ortaya çıkmaktadır. Başka bir ifade ile müşteri 

memnuniyeti, tüketim sırasında elde edilen duygularla, tüketim öncesi duyguların 

değerlendirmesi sonuçlarının bir bileşimi olarak değerlendirilmektedir. Müşterilerin 

memnuniyeti olması gerçekte kendisine sunulan ürün ya da hizmetin beklentilerini karşılaması 

ile ilgilidir. Yani eğer sunulan ürün ya da hizmet müşterinin beklentisini karşılıyor ise müşteri 

memnun olacaktır. Beklentiyi karşılamaması durumunda müşteri memnuniyetsizliği 

oluşmaktadır. Burada müşteri kendine sunulanı, beklentileri ile kıyaslamaktadır. 

Bu noktada bahsedilmesi gerekli diğer konu ise, müşterinin beklentisinin daha üzerinde bir 

tatminin sağlanmasıdır. Böylece müşteriler, diğer hizmet ya da ürünü satın almaya gönüllü 

olacaklardır ayrıca aynı ürün ya da hizmeti satın alma konusunda sadakat kazanacaktır. Bu 

sebeple işletmeler yüksek müşteri tatminini hedeflemektedirler. Bir diğer önemli konu ise 

memnun olan müşterinin bu ürün ya da hizmeti çevresine tavsiye etmesidir.  

 

 

 

 

 

 

Tavsiye 

Tavsiye, insanların kullandıkları bir ürün ya da hizmetle ilgili yaşadıkları deneyimleri birbirine 

anlatması ve bu sayede satışların artması olarak tanımlanabilmektedir.224 Hedef müşteri 

kitlesine doğrudan pazarlama yoluyla verilen mesajlar, hedef kitle tarafından pazarlama 

amaçlarının istediği düzeyde dikkate alınmayabilmektedir. Bunun yerine insanlar denemeyi 

düşündükleri bir ürünle ilgili olarak arkadaşlarına sormakta ya da sözlerini veya yaşam biçimini 

benimsediği etkili bir kişinin kullanıp kullanmadığına bakabilmektedirler. Ayrıca, aynı 

zamanda ürün veya hizmeti kullanan kişinin verdiği bilgiler insanlara daha değerli ve inandırıcı 

gelebilmektedir. 

Güven ve Bağlılık 

                                                                 

223Öznur ÖZKAN TEKTAŞ*, Bahtışen KAVAK, Endüstriyel Ürünlerin Satın Alınması Sürecinde Tedarikçi İle Olan İlişki Kalitesinin Algılanan 

Değer Üzerindeki Etkisi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma, 5Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, Bahar: 51-63, 2010, 

Prof. Dr. Hasan Işın Dener Özel Sayısı 

 
224Hacıoglu, N. (2005), Turizm Pazarlaması, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım 
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İşletmelerle müşterilerin uzun süreli ilişkiler kurması, müşterilerde güven duygusunun 

gelişmesini sağlar. Müşteride, işletmeye karşı güven oluştuğunda rahatlık hissi oluşur. 
225Özellikle hizmet sektöründe, müşterilere sunulan hizmetlerin soyut olması nedeniyle 

müşterilerde oluşturulacak güven duygusuyla, müşteriler işletmelerle daha uzun süreli 

alışverişler yapabilir ve yüksek riskli hizmetleri rahatlıkla tercih edebilir. İşletmeye duyulan 

güvenle risk algısı azaltılabilir.226 

Güven; bir markanın yükümlülüklerini gerçekleştirmeye devam etmesiyle oluşur ve işletmenin 

iyi niyetinin bulunduğu noktayı işaret eder. Bu da markanın müşterinin menfaatleri 

çerçevesinde hareket edeceği anlamına gelir.227 Müşteri, aldığı kararlarda risk taşıdığı için 

güven, karmaşa durumlarında karar almayı kolaylaştıran bir araçtır.228 Güven; bir markayı satın 

alma yönündeki niyetten önce markaya inanmaktır. Bu noktada müşterinin iyi niyeti de 

önemlidir. Müşteri, bir markayı kişileştirilmiş bir varlık olarak düşünür ve bu varlıktan güvenli 

ve aynı zamanda uzun vadeli reaksiyonlar bekler. Bu beklenti karşılanırsa müşteri mutluluk 

duyacağını varsaymaktadır. Diğer yandan güven, tüketicilerin olumlu bir ilişki oluşturmak 

amacıyla geçirmeleri gereken bir süreçtir.229 

 

Müşteri sadakati, bir markaya veya işletmeye duyulan bağlılık olarak tanımlanmaktadır.230 Bir 

başka tanıma göre müşteri sadakati, müşterinin tüm rekabetçi etkilere ne ölçüde direndiği ve 

işletmenin ürün ve hizmetlerini kullanmakta ne kadar kararlılık gösterdiğidir.231 Richard 

Oliver’e göre sadakat, tutumun değişmesine sebep olabilecek, duruma bağlı etmenler ve 

pazarlama çabalarına rağmen tercih edilen bir ürünü/hizmeti sürekli olarak yeniden satın 

almaya ve böylece tekrar eden bir aynı marka ya da aynı gruba ait marka satın almaya yönelik 

derin bir bağlılıktır.232 

Müşteriyle uzun vadeli ilişkiler kurma ve müşteri bağlılığı sağlama, ilişkisel pazarlamanın en 

önemli boyutudur. Müşteri bağlılığı, müşterilere en büyük değerler sağlamaya yönelik 

pazarlama kaynaklarının uygun bir şekilde yönetilmesi ile başarılmaktadır. Bu da bireysel 

ilişkilerin ağır bastığı hizmet işletmeleri açısından müşteri bağlılığının ancak ilişkisel 

pazarlama anlayışı ile hareket edildiğinde başarılacaktır.233 

Samimiyet 

İlişkisel pazarlamaya ilişkin ilk çalışmaların hizmet sektöründe gerçekleştiği ve ilişkisel 

pazarlamaya ilişkin akademik ilginin artışında yine hizmet sektöründeki gelişmenin büyük rolü 

olduğu görülmektedir. 234 Ancak sektördeki büyümeye paralel olarak artan rekabet, hizmet 

işletmelerini sürdürülebilir rekabet unsurları aramaya sevk etmiştir. Bu bağlamda müşteriler ile 

kurulacak samimi ve uzun süreli ilişkiler, işletmeler tarafından önemli ve sürdürülebilir bir 

rekabet unsuru olarak görülmüştür. Bu önem, hizmet işletmelerinin doğaları gereği daima ilişki 

                                                                 
225ÖZTÜRK, S.A. (1998). Hizmet Pazarlaması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1028, İşletme Fakültesi Yayınları No:3 
226BERRY, L.L.(2002). Relationship Marketing of Services—Perspectives from 1983 and 2000. Journal Of Relationship Marketing. Volume 1, 

Number 1. 59-77 
227Doney, P. and Cannon, J. (1997), “An Examination of The Nature of Trust in Buyer- Seller Relationships”, Journal of Marketing, 61(2), 35- 

51 
228Lewiss, J. and Weigart, A. (1985), Trust As Social Reality, Social Forces, 65, 967- 985 
229Swaen, V. and Chumpitaz, C. R. (2008), “Impact of Corporate Social Resposibility on Consumer Trust”, Recherce  

At Applications on Marketing, 23 (4), 7- 33. 
230Oyman, M. (2002): "Müşteri Sadakati Sağlamada Sadakat Programlarının Önemi", Kurgu Dergisi, sayı19, s;169-185 
231Baytekin E.P., (2005): "Toplam Kalite Hedefinde Müşteri Memnuniyetinden Müşteri Sadakatine’’, 

http://155.223.1.158/edergi/yenid/sl/4.pdf, Erişim Tarihi: 02.05.2017 
232Keiningham T.L., Vavra T.G., Aksoy L., Wallar H., (2006): Sadakat Söylenceleri, Rota Yayıncılık, İstanbul   
233Aydeniz, N. ve Yüksel, B. (2007): “Hizmet İşletmelerinde Pazar Yönlü Değer Yaratma: Finansal Performansa Etki Boyutu”, Elektronik 

Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:13040278 Bahar-2007 C.6 S.20 (95-111) 
234Bejou, David (1997) “Relationship Marketing: Evolution, Present State, and Future”, Psychology & Marketing. 14(8), pp. 727-736. 
234Gronroos, Christian (1994) “From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards A Paradigm Shift in Marketing”, Management 
Decision, 32(2), pp. 4-20 
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yönlü olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü hizmetin üretimi, çoğu zaman müşterilerin de 

katılımını gerekli kılmaktadır. Bundan dolayı tüketici ile hizmet işletmesi arasında çoğu zaman 

var olan doğrudan temas, işletmeye tüketici ile ilişki kurma ve geliştirme fırsatı sunmaktadır. 

Ancak müşteri ile kurulan her temas, tek başına uzun dönemli bir ilişki için yeterli 

olmamaktadır. Müşterilerin kurulan ilişkiyi değerli olarak algılaması sağlamak gerekir.235 

 

Karşılıklık 

Karşılıklı iletişim en genel ifadeyle bilgi alışverişidir. “Bilgi, düşünce, duygu, tutum ve 

kanılarla, davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki ilişki yoluyla bir kişiden diğerine, 

bazı kanallar kullanılarak ve değişim amacıyla aktarılması süreci” olarak tanımlamıştır.236 

İşletmeler müşteri ihtiyaçlarını belirlemek için, sürekli araştırmalı ve bunu yaparken de 

müşterilerle çift yönlü iletişim kurmalıdır. Bu durumun gerçekleştirilebilmesi için tüm iletişim 

kanallarından faydalanmaya çalışmaktadırlar.  

Yeni ve gelişmiş internet sayfalarından müşterilerine poliçe izleme, poliçe vadesini hatırlatma, 

hasar işlemleri, değişiklik işlemleri, diğer ürünlerle karşılaştırma ve anında satın alma gibi 

birçok hizmet veren sigorta işletmeleri; telefon ile de 7/24 yardım hattı ve müşterilerin tüm 

soru, sorun ve önerilerini iletebileceği müşteri hizmet yetkilileri sayesinde yüksek seviyede bir 

müşteri hizmeti sunmuş ve işini kendi kendine halledebilecek müşteriye yardım etme süresini 

de önemli ölçüde azaltmış olmaktadırlar. 

Bilgilendirme 

İlişki yönetiminin diğer bir boyutunda ise öğrenme yatar. Öğrenme ilişkisi ise müşteri ile satış 

yönetimi arasındaki ilişkilerden oluşan müşteri değeri ile ilgili bir çerçeve oluşturur. Müşteri 

ile şirket arasındaki alışveriş, karşılıklı olarak faydalı bir hâl alır ve müşteriler ihtiyaçlarını 

karşılayan kişisel hizmet karşılığında bilgilendirme verir. Bu etkileşim, şirket ile birbirini 

izleyen her etkileşimle birlikte gittikçe daha akıllı olan müşteri arasındaki işbirliğine dayalı 

diyaloğa bağlı olarak öğrenme ilişkisinin temelini oluşturur. Öğrenme ilişkisinin temelini 

şirketin müşterisine ne istediğini öğretme fırsatı vermesi, bunu hatırlatması, müşteriye geri 

vermesi ve onunla işini sürdürmesi oluşturur. Böyle bir sürecin yaşanmasında şirketin 

müşterisini süreç ile ilgili düzenli, açıklayıcı ve müşteriyi aydınlatıcı şekilde bilgilendirmesi ile 

gerçekleşir.  

 

Kişiselleştirme 

Hizmetlerin sunumu ve doğası gereği farklı beklentileri olan müşterilerin beklentilerini 

karşılamak konusunda hizmetlerin kişiselleştirilmesi son dönemlerde yaygın bir şekilde önemli 

hale gelmektedir. Bu anlamda sigorta şirketinin kapsamına bağlı olarak değişmekle birlikte 

sigorta müşterisi şirketin kendi ile iletişime geçmesini, dinlenmesini, problemlere standart 

çözümlerden ziyade bireyselleştirilmiş ek hizmetler gibi uygulamalar yapılmasını 

beklemektedir. Bu da standart bir poliçenin yapılmasının ardından ilişkinin sürdürülmesinde ve 

bir problem yaşandığında sigorta şirketinin kişiselleştirilmiş teklifler sunabilmesinde 

yatmaktadır. Bu durumda kişiselleştirmenin ilişki kalitesinin bir boyutu haline getirmektedir. 

 

3.Yöntem 

Araştırma modelinde, değişkenler arasında ilişkilerin tanımlanması için tanımlayıcı araştırma 

tasarımı ve değişkenler arasında nedensel ilişkilerin araştırılması için ise nedensel araştırma 

modeli kullanılmıştır. Bu araştırmada öncelikle sigorta müşterilerinin hizmet aldıkları sigorta 

                                                                 
235Lindberg-Repo, Kirsti. And Gronroos, Christian (2004) “Conceptualising Communications Strategy from a Relational Perspective”. 

Industrial Marketing Management, 33, pp. 229– 239 
236Aydeniz, N. ve Yüksel, B. (2007): “Hizmet İşletmelerinde Pazar Yönlü Değer Yaratma: Finansal Performansa Etki Boyutu”, Elektronik 

Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN:13040278 Bahar-2007 C.6 S.20 (95-111) 
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şirketindeki ilişki kalitesi boyutları faktör analizi ile betimlenmekte, daha sonra ise bağımlı 

değişkenler ile bu faktörler arasındaki ilişki ve farklılık düzeyi belirlenmektedir.  

3.1. Araştırma ve Anket Tasarımı  

Araştırma için geliştirilen anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm sigortalının 

şirket ile ilişkisini ortaya koyan 28 ifadeden oluşmaktadır. Bu bölümdeki ilişki kalitesine ilişkin 

ifadelerin oluşturulmasında, bu çalışmada Anderson ve Weitz, (1989) ve Argan ve diğerlerinin 

(2013) çalışmalarında kullanmış oldukları ölçekler kullanılarak soru formu oluşturulmuştur. Bu 

bölümdeki ifadeler beşli Likert Ölçeği ile (“5” kesinlikle katılıyorum, “1” kesinlikle 

katılmıyorum) katılımcılar tarafından değerlendirilmiştir İlişki kalitesi, müşterinin memnun 

olmasında ve yaşadığı deneyimi yakın çevresine tavsiye etmesinde önemli bir güdüleyici olarak 

rol oynamaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan anketin ikinci bölümünde sigortalının şirketinden 

memnuniyeti ve şirketi yakın çevresine tavsiye etme durumları ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Bu bölümde iki ifade beşli Likert ölçeği ile değerlendirilmiştir (“5” kesinlikle katılıyorum, “1” 

kesinlikle katılmıyorum). Son bölüm ise katılımcının demografik özellikleri ve sigorta şirketi 

ile ilgili bilgilere yönelik sorulardan oluşmaktadır. Soru formunda kullanılan ifadelerin 

anlaşılırlığını test etmek amacıyla 20 katılımcı üzerinde ön test yapılmış ve ankete ilişkin 

gerekli düzeltmeler yapılarak ankete son biçimi verilmiştir.  

3.2.Örneklem 

Araştırmada tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Kolayda örnekleme yönteminde, örnek birimlerin seçimi görüşmeciye 

bırakılmakta, sadece ulaşılabilir olanlar örneğe dahil edilmektedir. Bu doğrultuda anketler, 

temel kriter olan bir sigortaya sahip olma özelliğini taşıyan ve araştırmaya katılmayı gönüllü 

olarak kabul edenlere dağıtılmış ve kişi yönelimli (self administered) teknik ile elde edilmiştir. 

Anket toplam 250 katılımcıya uygulanmış, anketlerden 49’u gerekli yeterliliği sağlamadığı için 

çalışmaya dahil edilmemiştir.  

 

3.3.Bulgular 

Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcıların cinsiyetleri, yaşları, eğitim ve aylık ortalama hane gelir durumu ile meslek 

bilgileri Tablo 1’de görülmektedir. Tablo 1’de de görüldüğü gibi; araştırmaya katılanların 

%58,7’si erkek, %41,3’ü ise kadınlardan oluşmaktadır. Ankete yanıt veren katılımcıların 

%26,4’u 18-25 yaş grubunda, %31,3’si 26-35 yaş grubunda, %17,4’u 36-45 yaş grubunda ve 

%16,4’ü 46-55 yaş grubunda, %8,5’i 56 ve üzeri yaş grubunda yer almaktadır. Katılımcıların 

eğitim durumları incelendiğinde ise, %5,5’si ilkokul veya daha düşük, %8,5’i ortaokul, 

%27,4’ü lise ve %54,7’si üniversite (Önlisans-Lisans) ve %8,4’ü lisansüstü (yüksek lisans veya 

doktora) düzeyde eğitime sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların ortalama aylık hane 

gelirler durumlarına bakıldığında, %4,5’i 1000 TL veya daha düşük, %7’si 1001-2000 TL, 

%26,9’u 2001-3000 TL, %25,4’ü 3001-4000 TL ve %36,3’ü 4001 TL ve daha yüksek gelir 

durumuna sahiptir. Ankete yanıt veren katılımcıların %28,9’u memur, %11,9’u işçi, %7,5’i 

emekli, %5’i ev hanımı, %3,5’i yönetici, %3,5’i esnaf, %16,4’ü serbest meslek, %20,4’ü 

öğrenci ve %3 diğer meslek gruplarına dahildir. Sigortacılık literatüründe yer alan genel ayrıma 

göre, ankete katılanların %19,9’u hayat branşında, %80,1’i hayat dışı branşlarda yer almaktadır. 

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri (n=201) 

Grup Değişkenler Sıklık Yüzde 

Cinsiyet Kadın 83 41,3 

Erkek 118 58,7 

Yaş 18-25 53 26,4 

26-35 63 31,3 

36-45 35 17,4 
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46-55 33 16,4 

55 ve üstü 17 8,5 

 

 

 

Eğitim Durumu 

İlkokul ve daha düşük 11 5,5 

Ortaokul  17 8,5 

Lise  55 27,4 

Üniversite (Önlisans 

ve Lisans) 

110 54,7 

 Lisansüstü (Yüksek 

Lisans ve Doktora) 

8 8,4 

 1000 TL veya daha 

düşük 

9 4,5 

1001-2000 TL 14 7 

Ortalama Aylık Hane 

Gelir Durumu 

2001-3000 TL 54 26,9 

 3001-4000 TL 51 25,4 

 4001 TL ve daha 

yüksek 

73 36,3 

 Memur 58 28,9 

 İşçi 24 11,9 

 Emekli 15 7,5 

Meslek Durumu Ev Hanımı 10 5 

 Yönetici 7 3,5 

 Esnaf 7 3,5 

 Serbest Meslek 33 16,4 

 Öğrenci 41 20,4 

 Diğer 6 3 

 

İlişki Kalitesi Faktörleri 

Sigorta hizmeti satın alan katılımcıların sigorta şirketleri ile aralarındaki ilişkinin kalite 

boyutlarının değerlendirmek için 28 ifadeden yararlanılmıştır. Bu ifadelerin gruplandırılması, 

sınıflandırılması ve ana faktörlere dönüştürülmesi amacıyla Faktör Analizi (Principal 

Component Factor) uygulanmıştır. Yapılan ilk varimax rotasyonu sonucu 28 ifadeden ikisi; iki 

ilişki kalite boyutun altında yer almış ve her bir boyut için faktör yükleri yaklaşık eşit çıkmıştır. 

Bu ifadeler ise “Sigorta şirketime kendimi adamışımdır” ve “Herhangi bir problemle 

karşılaşırsam beni zor durumda bırakmayacaklarını bilirim”dir. Bu iki ifade çıkarıldıktan sonra 

geriye kalan 26 ifade ile tekrar varimax rotasyonu yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 4’de 

verilmiştir. Sigortalıların ilişki kalitesine ilişkin değişkenlere faktör analizinin uygulanması için 

örneklem yeterliliğine bakmak gerekmekte ve yeterliliğe karar vermek için “Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) testinden yararlanılmaktadır” (Zhang ve diğerleri, 2003, s.234). Veri setine 

uygulanan Küresellik Testi (Barlett’s Test of Spirity) sonucu p<,001 düzeyinde anlamlı, Kaizer-

Mayer-Olkin örneklem değeri de ,924 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar ise matris belirleyicisi 

olarak değişkenlerin varyans hipotezi ve kovaryans matrisinin reddedildiğini ve bir faktör 

analizi yapmaya uygun olduğunu göstermektedir. Tüm faktörler için öz değer (eigen-value) 

1’den büyük olarak atanmıştır. 

 

Tablo 2. İlişki Kalitesine Ait Faktörler 

İLİŞKİ KALİTESİ FAKTÖRLERİ Faktör 

yükü 

Ort.  SS Ö.D A.V. Alp

ha 
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1.FAKTÖR: BİLGİLENDİRME 4,99 19,21 ,918 

Bu şirketten hizmet almanın sürekli 

karşılığını alırım 

,600 3,05 0,98    

Bu şirket için harcadığım zaman ve 

emeğe değdiğini düşünüyorum 

,661 3,03 0,97    

Sigortacım poliçeler hakkında bana 

yeterli bilgi veriyor 

,802 3,07 1,12    

Sigortacım sigorta ile ilgili merak 

ettiklerimi yeterince anlatıyor 

,817 3,17 1,08    

Sigorta hakkında detaylı bilgi veriyor ,757 3,15 1,05    

Sigorta yetkilisinin verdiği bilgilerin 

yeterli olduğunu düşünüyorum 

,669 3,05 1,05    

2.FAKTÖR: GÜVEN VE SADAKAT 4,03 15,51 ,927 

Sigorta şirketime inanırım ,749 3,52 1,20    

Sigorta şirketim güvenilirdir ,773 3,47 1,07    

Sigorta şirketime güvenirim ,737 3,41 1,10    

Sigorta şirketime bağlılık hissederim ,724 3,07 1,12    

Sigorta şirketime sadakatle bağlıyımdır

   

,641 3,06 1,09    

3.FAKTÖR: KARŞILIKLIK 3,86 14,83 ,892 

Sigorta şirketimin imajı ile kendi imajım 

pek çok açıdan benzerdir 

,591 2,91 1,08    

Sigortacımla pek çok ortak özelliğim var ,691 2,77 1,13    

Sigortacımla iletişim kurma biçimi 

benimkiyle benzerdir 

,781 2,91 1,03    

Sigorta şirketim her zaman beklentilerimi 

karşılar 

,660 3,07 1,04    

Sigortaya ödediğim paranın karşılığını 

aldığımı düşünüyorum 

,608 3,07 1,00    

4.FAKTÖR: KİŞİSELLEŞTİRME 3,65 14,04 ,892 

Sigorta yetkilisi kendine sigorta 

yapıyormuş gibi dikkatli davranmaktadır 

,630 2,97 1,05    

Sigorta yetkilisi benim söylediklerimi 

önemser 

,533 3,15 1,05    

Kişiliğime göre veya bana özel mesajlar 

verir 

,715 3,03 1,09    

Sigorta yetkilisinin bana özel 

davrandığını hissediyorum 

,760 2,99 2,35    

Sigorta şirketi kendimi özel hissetmemi 

sağlıyor 

,742 2,90 1,08    

Sigorta şirketim her tür endişemi ve 

korkularımı gidermektedir. 

,573 2,88 1,13    

5.FAKTÖR: SAMİMİYET 2,82 10,86 ,892 

Sigorta şirketi hakkında pek çok şey 

biliyorum 

,709 3,05 1,05    

İyi tanıdığımı ve anladığımı 

düşünüyorum 

,756 2,96 1,05    

Kimliğini kendimle özdeştirebiliyorum ,645 2,85 1,04    

İmajı ile kendi imajım pek çok açıdan 

benzer 

,552 2,91 1,08    
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ÖD= Özdeğer 

AV= Açıklanan varyans 

Toplam Açıklanan Varyans %74, 44 

Tüm ifadelerin Alpha: ,965 

1= Kesinlikle Katılmıyorum-5= Kesinlikle Katılıyorum 

 

 

Tablo.2 incelendiği zaman, sigorta müşterilerinin şirketleri ilişki kalitesi ile ilgili beş faktör 

ortaya çıkmıştır. Birinci faktör, altı değişkenden oluşmakta olup “Bilgilendirme” olarak 

adlandırılmıştır. İkinci faktör, beş değişkenden oluşup “Güven ve sadakat” olarak 

isimlendirilmiştir. Üçüncü faktör, beş değişkenden oluşmakta olup “Karşılıklık” biçiminde 

isimlendirilmiştir. Dördüncü faktör, altı değişkenden oluşmakta olup “Kişiselleştirme” olarak 

isimlendirilmiştir. Beşinci faktör ise dört değişkenden oluşmakta olup “Samimiyet” biçiminde 

isimlendirilmiştir.  

Her bir faktöre ilişkin güvenilirlik katsayısı (Cronbach-alpha = α) 0.91 ile 0.89 arasında 

değişmektedir. Tüm faktörler için güvenilirlik katsayısı 0.88’in üzerinde hesaplanmış, bu 

durum 1978 yılında Nunnally’nin (1978) önerdiği “güvenilirliğin genel kabul sınırlarının 

(0.70)” içinde olduğunu göstermektedir (Kim ve Klenosky, 2003, s.175). Faktör yükleri için alt 

sınır 0.40 olarak belirlenmiş, Beş faktöre ilişkin faktör yüklerinin en düşük değerinin 0.53 

olduğu Tablo’da gösterilmiştir. Faktör analizinde her bir faktörün açıkladığı varyansın yüzdesi, 

faktörlerin göreceli önemini ortaya koymaktadır (Altunışık, Torlak ve Özdemir, 2003, s.334). 

Açıklanan beş faktör, toplam varyansın %74,439’unu açıkladığı anlaşılmaktadır. Faktör analizi 

sonucunda ortaya çıkan beş faktörün açıkladığı varyansın yüzde payının yüksek olduğu ifade 

edilebilir.  

Tablo.3 İlişki Kalitesi Faktörlerinin Korelesyon Matrisi ve Ortalamaları 

 Ortalam

a SS 

Bil Güv-Sad Kar. 

Kis. Samimiyet 

Bilgilendirme  3,09 ,883 1     

Güven-

Sadakat 

3,23 ,954 ,674** 1  
  

Karşılıklık 2,95 ,886 ,685** ,731** 1 ,  

Kişiselleştirm

e 

2,95 ,853 ,728** ,669** ,669** 
1 , 

Samimiyet 2,94 ,922 , 621** ,719** ,772** ,662** 1 

**p 0.01 (2-tailed). 

 

Regresyon analizinin ön koşullarından biri olarak faktörler arası korelasyon matrisi ilişkilerin 

bulunması ele alınmış ve buna göre beş faktörün kendi aralarındaki korelasyon matrisi analiz 

edildiğinde, birinci faktör ile geriye kalan dört faktör arasında anlamlı pozitif yönde ortanın 

üstü düzeyde bir ilişkinin olduğu (p<.01); ikinci faktör ile üçüncü, dördüncü ve beşinci  faktör 

arasında anlamlı pozitif yönde ortanın üstü düzeyde bir ilişkinin olduğu (p<.01); üçüncü faktör 

ile dördüncü beşinci faktör arasında anlamlı pozitif yönde ortanın üstü düzeyde bir ilişkinin 

olduğu (p<.01); dördüncü faktör ile beşinci faktör arasında anlamlı pozitif yönde ortanın üstü 

düzeyde bir ilişkinin olduğu (p<.01); bulunmuştur.  

 

Bütün faktörler arasında “güven ve sadakat” adlı faktör 3,23 ortalama ile ilk sırada yer alırken, 

“bilgilendirmer” faktörü ise 3.09 ortalama ile ikinci sırada yer almakta, geriye kalan üç faktörün 

ortalaması ise birbirine çok yakın olarak yer almıştır.   

 

Memnuniyet ve Tavsiye Durumu 
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Çalışmada bağımlı değişken olarak kullanılan memnun olma ve tavsiye etme durumu tabloda 

gösterilmiştir. Sigorta şirketinden memnun olma durumu ortalaması 3.51 standart sapması , 970 

ve sigorta şirketini tanıdıklara tavsiye etme ifadesinin ortalaması ise 2,91 ve standart sapması 

ise 1,11 olarak hesaplanmıştır. 

 

Tablo4. Katılımcıların Sigorta Şirketinden Memnun Olma ve Tavsiye Etme Durumu 

İLİŞKİ KALİTESİ FAKTÖRLERİ Ort.  SS 

Sigorta şirketimden memnunum 3,51 ,970 

Sigorta şirketini tanıdıklarıma tavsiye ederim 2,91 1,11 

 

İlişki Kalitesi Faktörlerinin Sigorta Şirketinden Memnun Olma Davranışı Üzerindeki 

Etkisi 

İlişki kalitesi faktörlerinin sigorta şirketinden memnun olma üzerindeki etkisini ortaya koyan 

regresyon analiz (F = 30,099; p<0,01) değerleri dikkate alındığında istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmuştur. İlişki kalitesi faktörlerinin “Memnuniyet” bağımlı değişkeninin tamamının 

%42’ini açıklamaktadır. Regresyona ilişkin standardize edilmiş beta (β) değerleri bakımından 

incelendiğinde; “Güven ve Sadakat” faktörü (β = 0,275; p<0,01) ile “Bilgilendirme” faktörü (β 

= 0,239; p<0,01) memnuniyet üzerinde bir etkiye sahiptir. Diğer üç faktörün memnuniyet 

üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. 

 

Tablo5.  İlişki Kalitesi Faktörlerinin Sigorta Şirketinden Memnun Olma Üzerindeki Etkisi 

 Bağımlı Değişken  

Memnuniyet   

Faktörler Std β  T p R2 Ayar.  R2 F 

Bilgilendirme  0,239 2,746  

0,007** 
0,43 0,42 

30,099** 

 Güven-Sadakat 0,275 3,064 0,002** 

Karşılıklık 0,094 0,967 0,335 

Kişiselleştirme 0,027 0,308 0,758    

Samimiyet 0,115 1,237 0,218    

Sabit  162,94 0,01**    

∗p<0,05; ∗∗p <0,01 

 

 

İlişki kalitesi faktörlerinin sigorta şirketinden tavsiye etme davranışı üzerindeki etkisini ortaya 

koyan regresyon analiz (F = 30,208; p<0,01) değerleri dikkate alındığında istatistiksel açıdan 

anlamlı bulunmuştur. İlişki kalitesi faktörlerinin “Tavsiye” bağımlı değişkeninin tamamının 

%42,2’sini açıklamaktadır. Regresyona ilişkin standardize edilmiş beta (β) değerleri 

bakımından incelendiğinde; “Bilgilendirme ve Samimiyet” faktörlerinin (β = 0,337; p<0,01) 

tavsiye etme davranışı üzerinde bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Diğer üç faktör olan 

güven ve sadakat, karşılıklık ve kişiselleştirme faktörlerinin tavsiye etme davranışı üzerinde bir 

etkisi bulunmamaktadır. 

Tablo6.  İlişki Kalitesi Faktörlerinin Sigorta Şirketinden Tavsiye Davranışı Üzerindeki Etkisi 

 Bağımlı Değişken  

Tavsiye  

Faktörler Std β  t p R2 Ayar.  R2 F 

Bilgilendirme  0,337 3,863  

0,000** 0,436 0,422 
30,208** 

 
Güven-Sadakat 0,032 ,353 0,724 



 
                               I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             
 

483 
 

Karşılıklık -0,003 -0,036 0,972 

Kişiselleştirme 0,043 0,043 0,621    

Samimiyet 0,337 0,337 0,000**    

Sabit  162,94 0,01**    

∗p < 0,05; ∗∗p < 0,01 

 

4.Sonuç 

Pazarlamanın temel amacı olan satış yapma faaliyetinin gerçekleştirilmesi günümüz rekabet 

koşullarında gittikçe zorlaşmaktadır. Gelişen teknoloji, giderek daha bilinçli hale gelen tüketici, 

değişen istek ve ihtiyaçlar, kolay taklit edilebilen fakat çok fazla farklılaştırılamayan ürün ve 

hizmetler bunun temel sebebini oluşturmaktadır. Bu bağlamda ürün farklılaştırma 

stratejilerinde yeterince ileri gidemeyen işletmeler, müşterilere satış yapmaya devam etmek 

üzere farklı yaklaşımlar içerisine girmekte ve müşteriyi elde tutma çabaları göstermeye 

odaklanmaktadırlar. Temel olarak müşteriyi elde tutma çabalarının bir sonucu olan müşteri 

sadakati, son yıllarda hem akademisyen hem de pazarlamacıların odak noktası haline gelen bir 

kavramdır (Ercan, 2006: 6). 

Sigorta hizmeti sunan şirket personellerinin müşterileri ile geliştirecekleri ilişki kalitesi, müşteri 

elde tutmanın önemli bir nedeni olabilmektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmada 

katılımcılardan kolayda örneklem yöntemi ile anket tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Elde 

edilen verilerden kullanılmayacaklar çıkarıldıktan sonra toplamda 201 kullanılabilir anket elde 

edilmiş ve bu veriler SPSS istatistik programı aracılığıyla, faktör analizine tabi tutulmuştur. 

Verilerle yapılan analizler sonucunda, ilişki kalitesi faktörleri bilgilendirme, güven ve sadakat, 

karşılıklık, kişiselleştirme ve samimiyet olmak üzere beş faktör saptanmıştır. Bu faktörler 

toplam varyans %74,439 bulunmuştur. Tüm faktörlerin güvenilirlik düzeyi de yüksek çıkmıştır.  

Elde edilen faktörlerin kendi aralarındaki ilişkilere bakıldığında ise hepsi arasında pozitif yönde 

orta düzeyde bir ilişki bulunduğu söylenebilir. Yani sigorta hizmet sunumu esnasında 

bilgilendirmede yapılan yanlışlık ya da eksiklik özellikle kişiselleştirilmiş hizmetlerde daha 

yüksek olumsuzluklara neden olacaktır. Daha önceden de söylendiği gibi ilişkiden 

bahsedebilmek için karşılıklık ve bu karşılıklık içerisinde de bilgilendirmenin aktif hale 

getirilmesi şarttır. Müşteri ile ilgili yeterli bilgi elde edilemiyorsa ona farklı, özelleştirilmiş, 

kişiselleştirilmiş hizmet sunmak pek mümkün olmayacaktır. Bununla birlikte güven ve sadakat 

faktörü ile karşılıklık arasında da yüksek düzeyde ilişki çıkmıştır. Bununda anlamı yine 

ilişkilerde karşılıklığı artırdığınız müddetçe müşterilerinizin size güven ve sadakat duyması da 

artacaktır. Bunları yaparken de sigorta çalışanlarının samimiyetle davranması da oldukça 

önemlidir. 

Yaptığımız bu çalışmanın temel varsayımı ilişki kalitesinin memnuniyet ve başkalarına tavsiye 

etme davranışı üzerinde etkisi olduğunu göstermekti. Çalışmada memnuniyet üzerinde 

bilgilendirme ve güven ve sadakat faktörlerinin etkisi olduğu bulunmuştur. Yine tavsiye etme 

üzerinde de bilgilendirme ve samimiyet faktörünün etkisi olduğu bulunmuştur. Çalışmanın 

temel mantığından hareketle tüm faktörler içerisinde sigorta sektörü için bilgilendirmenin çok 

önemli olduğunu söylemem mümkündür. Bu da sigorta müşterilerinin kendilerini hizmet ile 

ilgili bilgilendirilmelerine önem verdiklerini ortaya koymaktadır. Diğer bir nokta şirketin 

müşterilerine güven oluşturacak uygulamalara ağırlık vermesi ve samimiyeti elden 

bırakmaması önerilmektedir. 
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ÖZET: Finansal yönetim açısından doğru hamleler yapan işletmeler doğru borçlanma yolu ile 

kaynak yaratıp, doğru yatırımlarda bulunarak Pazar payını daha da büyütürken, yanlış bir 

hamlede ise pazarda silinip giden ve bir çok kişinin işsiz kalarak ekonomiyi de olumsuz 

etkileyen firmalarda bulunmaktadır. Bu açıdan finansal analiz tekniklerinden biri olan finansal 

kaldıraç modeli sayesinde işletmelerin yabancı kaynaklar düzeyi analiz edilerek, işletmenin 

temelinde bu yabancı kaynağa olan bağımlılığın ne derece de olduğu, işletmelerin için 

gerekliliği analiz edilerek tahmin edilebilmektedir.  

Yapmış olduğumuz çalışmada ise Türkiye pazarının öncüleri olan ve Borsa İstanbul’da işlem 

gören 14 adet bilişim sektörünün 2011-2016 yılları arasındaki finansal tablolarından elde edilen 

veriler sayesinde son 5 yıllık bir dönemde finansal kaldıraçları hesaplanarak işletmelerin 

bankalardan aldıkları kredileri karşı hassasiyet ve bağımlılıkları ölçülerek, süreklilikleri 

açısından bu işletmelerinin ne derecede etkin kaynak kullandıkları ve buna karşın yatırımcılara 

karşın ne kadar güven verdikleri gösterilerek  bir bağ kurulması amaçlanmıştır.   

 

 

ANAHTAR KELİMELER: Bilişim, Bilişim Sektörü, Finansal Kaldıraç Oranı 

1. Giriş 

 

Teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda insanlar ihtiyaçlarını ve iletişimlerini bu büyüyen ve 

gelişen teknoloji sayesinde daha kolay elde etmekte ve sağlamaktadır. İnsanların teknolojiye 

olan merakları ve sürekli daha fazlasını, daha gelişmişini kısa zamanda elde etmesi ile 

iletişimlerini kolayca yapabilmektedirler. Bu sayede teknolojiye karşı artan talep 

doğrultusunda, teknolojik gelişmeler sadece bilimsel fayda ile sınırlı kalmayarak insanların 

yoğun bir şekilde talepte bulunduğu, hızlı bir şekilde inavasyon edilen bir sektör haline de 

gelmiştir. Üstelik bilimsel ve sektördeki gelişimler giderek çığ gibi büyürken, ülkenin 

teknolojik çağda diğer uluslarla rekabet etmesi açısından da büyük bir önem arz etmektedir. 

Artık iyice acımasızlaşan sert ve rekabetsel pazarlarda yer almanın önemli kuralından biri olan 

“düşük emek, ileri teknoloji” yoğunluklu işletmeler daha çok tercih edilmesi ile bilim ve sanayi 

alanında da talepleri ve tercihleri şekillendiren bir sektör haline gelen, sadece mikro anlamda 

değil makro anlamda da ihtiyaçlara ve sermaye kazanımına etkide bulunan yükselen ve  önemli 

bir alan haline gelen tercih bilişim sektörüdür. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer olan 

Türkiye’de ise bilişim hizmetleri ve teknolojik ticaret işlemlerinde durmaksızın büyük bir 

yükseliş olmasıyla ülke içindeki pazarda bu işletmelerin varlığı ve devamlılığı çok önemli bir 

hale gelmiştir.  

mailto:mustafa.soba@usak.edu.tr
mailto:gulten.demiral@usak.edu.tr
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Giderek büyüyen bu Pazar sayesinde istihdama olan katkı ve ülke içindeki bilimsel çalışmalar, 

araştırma ve geliştirmelerde aynı ölçüde hayati rol kazanmaktadır. Fakat tüm bu koşullara 

rağmen Türkiye’deki bilişim sektöründe talep büyük şehirlerde toplanması ile tüm coğrafyaya 

yayılamamakta olması ve yeni pazara girmenin zorlukları olması sebebiyle ülkemizde bilişim 

sektör yatırımcısı ağırlıklı olarak yabancı markalar olmuştur.  

İşletmelerin kurulma ve süreklilik arz etmek için gerçekleştirmesi gerek yatırımlar için ciddi 

şekilde kaynağa ihtiyaç duydukları ise aşikardır. Bazı işletmeler öz kaynaklarından bu 

maliyetleri ve giderleri karşılayacakları gibi bir çoğu ise dış kaynaklardan yani 3. Kişilerden 

borçlanma yoluna giderek banka kredileri ile bu faaliyetleri gerçekleştirmekte hatta bazıları ise 

bu sayede  sert rekabet ortamında pazardaki  varlığını sağlayabilmektedir. İşletmeler açısından 

bu hamle faydalı gibi gözükse de  yanlış hamleler yapılması ile işletmeler açısından büyük 

yıkımlar veya zararlarla sonlanabilme ihtimalîde yüksektir. Bu yüzden işletmelerin  borçlanma 

stratejileri ve planlamaları finansal yönetimin en önemli unsurlarından birisi olmaktadır. 

Finansal yönetim açısından doğru hamleler yapan işletmeler doğru borçlanma yolu ile kaynak 

yaratıp, doğru yatırımlarda bulunarak Pazar payını daha da büyütürken, yanlış bir hamlede ise 

pazarda silinip giden ve bir çok kişinin işsiz kalarak ekonomiyi de olumsuz etkileyen firmalarda 

bulunmaktadır. Bu açıdan finansal analiz tekniklerinden biri olan finansal kaldıraç modeli 

sayesinde işletmelerin yabancı kaynaklar düzeyi analiz edilerek, işletmenin temelinde bu 

yabancı kaynağa olan bağımlılığın ne derece de olduğu, işletmelerin için gerekliliği analiz 

edilerek tahmin edilebilmektedir.  

Yapmış olduğumuz çalışmada ise Türkiye pazarının öncüleri olan ve Borsa İstanbul’da işlem 

gören 14 adet bilişim sektörünün 2011-2016 yılları arasındaki finansal tablolarından elde edilen 

veriler sayesinde son 5 yıllık bir dönemde finansal kaldıraçları hesaplanarak işletmelerin 

bankalardan aldıkları kredileri karşı hassasiyet ve bağımlılıkları ölçülerek, süreklilikleri 

açısından bu işletmelerinin ne derecede etkin kaynak kullandıkları ve buna karşın yatırımcılara 

karşın ne kadar güven verdikleri gösterilerek  bir bağ kurulması amaçlanmıştır.   

2. Literatür taraması 

Ghosh ve Jain yaptıkları çalışmada mevcut piyasalarda yer alan işletmelerin şirket 

birleşmelerinin finansal kaldıraçlarda meydana getirdiği değişimle olan ilişkiyi ele almışlardır. 

Analiz sonucunda ise birleşme eylemi sonrası şirketlerin finansal kaldıraçlarının önemli ölçüde 

artış gösterdikleri, nedeni olarak ise işletmelerin birleşme öncesinde kullanılmayan borç 

kapasitelerinin değerlendirilmeye başlanması olduğu belirtilmiştir(Ghosh ve Jain, 2000).  

Gahlon ve Gentry çalışmalarında işletmelerdeki sistematik risk ile finansal kaldıraç dereceleri 

arsındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Ortaya çıkarttıkları modelde ise gelir değişkenliği ve nakit 

akışının finansa piyasalarındaki değişimlere karşı duyarlılık açısından kilit rol oynadığı ve 

pazarlama, üretim ve finans politikalarındaki değişimler için ciddi derecede hassasiyet 

gösterebileceği konusunda fikir birliği sağlamışlardır(Gahlon ve Gentry, 1982). 

Coleman ve Cohn sistematik çalışma riski ve finansal kaldıraç arasındaki ilişkide sistematik 

risk belirleyiciler hakkında kavramsal bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada küçük işletmeler ve 

sahipleri göz önüne alınarak elde edilen bulgularda kaldıracın özellikle işletme sahibinin 

niteliklerinden çok firma niteliklerinin bir fonksiyonu olduğu belirtilmiştir. Ayrıca işletme 

sahiplerinin eğitim durumları ile dış borçlanma politikaları arasında da bir bağlantı olduğunu 

düşündüklerini belirtmişlerdir(Coleman ve Cohn, 2000). 

Ramalho ve Silva yaptıkları çalışmalarında mikro, küçük, orta ve büyük işletmelerin finansal 

kaldıraç politikalarını ve kararlarını incelemişlerdir. Çalışma sonucunda ise büyük işletmelerin 

borçlanma yöntemi için borç kullanım imkanları olmasına rağmen, işletmelerin kullandıkları 

yüksek ölçekli borçlar sayesinde borcun meydana getirdiği oranın negatif ilişkili olduğu 

neticesine varılmıştır(Ramalho ve Silva 2009). 
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Jermias çalışmasında rekabet yoğunluğunun ve işletme stratejisinin finansal kaldıraç oranları 

ile işletmelerin performansı ile arasındaki bağlantı ele alınmıştır. Çalışma neticesinde ise 

rekabet yoğunluğunun kaldıraç –performans ilişkisi üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu ve 

bunun rekabet ortamında, karar mekanizması olan yöneticinin fırsatçılık hamlesinin 

sınırlandırarak işletmelerin faaliyet gösterdikleri pazara karşı olan önemli bir bağının olduğu 

sonucuna varılmıştır(Jermias, 2008). 

Melville vd. yaptıkları çalışmada yöneticilere ve siyasetçilere karar noktasında yardım için ve 

oluşan belirsizlikleri en aza indirgemek amacıyla bilişim vee örgütsel performans arasındaki 

ilişkiyi inceleyen bir analiz yapmışlardır. Çalışma sonucunda ise bilişim teknolojisinin örgütsel 

performans için önermeler geliştirerek ve araştırma gündemi önererek karar noktasında yardım 

niteliğinde bir rol onadığını vurgulamışlardır(Melville vd., 2004). 

Legris vd. gerçekleştirdikeri çalışmada 1985 yılında Fred Davis tarafından önerilen teknoloji 

kabul modelini ele alarak bilişim sistemlerinin uygulanmasını analiz etmişlerdir. Çalışma 

sonucunda ise teknoloji kabul modelinin faydalı bir model olduğu fakat modelin çıktılarının 

tamamen net ve tutarlı olmadığı, bu modelin daha geniş bir modelle entegre edilerek daha kesin 

sonuçlar yaratabileceği sonucuna varılmıştır(Legris vd., 2003). 

Agarwal ve Karahanna ele aldıkları analizde insanların bilgi teknolojisi kullanımındaki inanç, 

eğilim ve tercih etme nedenlerini araştırmışlardır. Çalışmada odaklanma, keyif arttırıcı, kontrol 

ve merak etmenin psikolojik eğilimler çatısında olduğu, ölçek doğrulanması, işlemler öncesi 

önlem alma ve faktör analizinin doğrulanması eylemlerinin ise tercih etme doğrultusunda 

kullanıldığı neticesine varılmıştır(Agarwal ve Karahanna, 2000). 

Miller ve Doyle finansal hizmet sektöründe yer alan işletmelerin kullandıkları makinelere 

dayalı bilişim sistemlerinin etkinliklerinin ölçümünü ele almışlardır. Çalışma sonucunda 

işletmelerdeki bilişim sistemlerinin firmalar arsında etkinlik bakımından büyük farklılıklar 

gösterdiği sonucuna varılmıştır. Etkinlik arttırmak üzere ayırt edici özelliklerin sürekli bir 

şekilde tartışılabilir olduğu da belirtilmiştir(Miller ve Doyle, 1987). 

Delone ve Mclean yaptıkları bir çalışmada bilgi sistemlerinin başarısına etki eden faktörleri 

belirlemeye ilişkin bulgular elde etmeye çalışmışlardır. Çalışma sonucunda ise bilgi sistemi 

başarısına etkisi olan özellikleri sistem kalitesi, bilgi kalitesi, bilgi kullanımı, kullanıcı 

memnuniyeti, bireysel etki ve organizasyon etkileri şeklinde sıralamışlardır(Delone ve Mclean, 

1992). 

Weill çalışmasında ele aldığı işletmede bilişim teknolojisine yapılan yatırımın etkilerini analiz 

eden bir çalışma gerçekleştirmiştir. 6 yıllık bir veri takip süresi boyunca ortaya çıkan bulguların 

güçlü, sağlam ve tutarlı sonuçlar verdiğini belirtmiştir. Neticede ise bilişim teknolojilerini erken 

benimseyen işletmelerim müthiş bir başarıya sahip olabileceği ancak teknolojinin rekabetsel 

anlamda çok büyük etkiler yaratabileceği sonucuna varmıştır(Weill, 1992). 

3. Veri ve  Metodoloji 

 

Bilişim, insanların sahip oldukları bilginin teknik, ekonomik ve dış çevredeki iletişimi, 

teknolojik makinelerle akılcı bir şekilde işlenmesini ele alan bir bilim dalı olarak tanılanabilir. 

Bilişimde, bilgi işleme sistemlerini oluşturmak için tercih edilen donanım teknikleri, yazılım 

teknikleri ve çeşitli özgün problemlerin incelenip sonuca bağlanmasını sağlayan uygulamalar 

olarak da sayılabilir(Türkmen ve Çağıl, 2012). 

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sürekli ve artan şekilde olduğu için maliyet, 

zaman, kalite ve hizmet hususlarında doğal olarak işletmelerin faaliyetlerini süreklilikle 

etkilemekte ve değiştirmektedir. Bilhassa bilişim teknolojileri sektöründe yer alan gelişmeler, 

işletmelerin temelinde ciddi değişikliklere sebep olmakla birlikte bu sebep, işletmeleri yeni 

pazarlara yöneltmekte, ürün ve hizmet sunma, müşteri kazanımı ile müşteri sadakati konusunda 

yeni formüller sunmaktadır(Elibol, 2005). 
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Bu sistem yöneticilerin karar verme noktasında ihtiyaç duydukları bilgiyi farklı kaynaklardan 

toplayan, işleyen ve saklayan son aşamada ise veriyi raporlayan bir bilgi bütünü sistemini 

oluşturmaktadır(Güleş, 2000). 

Bilişim sektörünün önemi toplumların ve ülkelerin kalkınmaları noktasında önemi gün geçtikçe 

giderek artmaktadır. Şu an ki bulunduğumuz  çağda, dünyadaki ekonomiye yön verenler bilgiyi 

güvenli ve tamamen elinde bulunduran ve bu bilgiyi en etkin şekilde idare edip bunu çok iyi 

pazarlayan ülkeler şeklinde kabul edilmektedir. Bilişim sektörünün ülkelerin ekonomilerinde 

öneme sahip olması durumu ise mevcut sektörde faal yer alan işletmelerin performansları ile 

yakın bir ilişkidedir(Tayyar vd., 2014). 

Ülkemizde ise bilişim sektörü son yıllarda büyük bir gelişme gösterse de KOBİ’lerde, 

okullarda, ve diğer sosyal alanlarda henüz yeterli kitleye yayılamamıştır. Şu an hali  hazırda 

bulunan mevcut arz ve talep ise genellikle büyük kentlerde yoğunlaştığı, Türkiye genelinde 

özellikle KOBİ’lerde bu sistemin kullanımı için teşviklere ihtiyaç olduğu ve gerekirse tüm 

ülkeye yaymak için ihtiyaç halinde özel sektör şirketlerinden yardım alınması gerektiği 

kaçınılmaz bir gerçektir(Aydın, 2012).   

Firmaların varlıklarının finansman kullanımında öz kaynak kullanımından çok yabancı 

kaynaklara yani 3. Şahıs borçlarına ağırlık verme durumuna kaldıraç etkisi denilmektedir. 

Finansal analizde ise işletmelerin dış borçlanma yoluyla işletmeler karlılık ve 

sürdürülebilirliklerini devam sağlayıp sağlayamayacağı yada bunun üstesinden  gelip 

gelemeyeceği finansal kaldıraç oranı ile hesaplanır ve yorumlanır(Kraus ve Litzenberger, 

1973). 

Finansal kaldıraç oranı sayesinde işletme varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklardan 

finanse edildiği ortaya çıkarılmaktadır. Kaldıraç oranının ideal ve beklenen değeri ise 0.50’dir. 

Bu değerden yüksek bir oran sonucu çıkması ile işletmenin yabancı kaynak ağırlıklı şekilde 

finanse edildiği ve ana para taksitleri ile faizlerin geri ödenmesi noktasında sıkıntılarla 

karşılaşılabileceğinin habercisidir.(Long ve Malitz, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 Sektör bazında ise dünyadaki finansal kaldıraç derecesi en yüksek piyasa bankacılık 

sektörüdür. Çünkü piyasadan topladıkları borç niteliğinde ki mevduatlar ve edindikleri krediler 

sayesinde kendilerine kaynak yaratarak bu mevduatları müşterilerine satarlar. Bu yüzden 

finansal krizlerde kırılganlıkları diğer piyasa işletmelerine oranla daha yüksektir(Penman, 

2007).  

Çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören ve  bilişim sektörü sınıfında  aktif olarak faaliyet 

gösteren 14 şirketin 2012-2016 yılları arası mali tabloları incelenerek işletmelerin finansal 

kaldıraç  oranları değerlendirmeye alınmıştır. Analizi yapılan bilişim sektöründe işlem gören 

işletmeler ise şunlardır:  

       Tablo 1: Borsa İstanbul’da yer alan bilişim şirketleri 

Şirket 

Kodu Şirketler 

ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 

ANELT 

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

ARENA ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

ARMDA 

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET 

A.Ş. 

Finansal Kaldıraç Oranı:  Toplam Yabancı Kaynaklar/ Toplam Varlıklar 
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DGATE DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. 

DESPC DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 

ESCOM ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. 

INDES 

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ 

VE TİCARET A.Ş. 

KAREL KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

KRONT KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. 

LINK 

LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

LOGO LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

NETAS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 

PKART 

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ 

VE TİCARET A.Ş. 

         Kaynak: Kamoyu Aydınlatma Platformu 

 

Çalışmada  olarak bilişim Şirketlerin finansal tabloları ve faaliyet raporlarından yararlanılarak 

2012-2016 analiz dönemi içerisindeki bilanço raporlarından finansal kaldıraç oranları  

hesaplanarak yıllar bazında tablolarla analiz edilmiştir. 

 

Tablo 2: Bilişim sektöründeki işletmelerin 2012 yılındaki finansal kaldıraç  oranları 

2012 

FİNANSAL KALDIRAÇ   

ORANLARI 

ALCTL 0,744100662 

ANELT 0,632751473 

ARENA 0,708520944 

ARMDA 0,717474743 

DGATE 0,649975882 

DESPC 0,288821652 

ESCOM 0,479706388 

INDES 0,792012275 

KAREL 0,437260991 

KRONT 0,303604416 

LINK 0,06469209 

LOGO 0,324933721 

NETAS 0,497977334 

PKART 0,109729077 

 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi 2012 yılında en düşük  oranlı olan LINK ve PKART işletmeleri 

sermayelerinin çok küçük bir kısmını yabancı kaynaklardan finanse etmiştir. Genel anlamda 

incelendiğinde ise  

 

0.50’den yüksek orana sahip işletmeler ise sermayelerinin yarısından çoğunu yabancı 

kaynaklardan finanse ettikleri  belirlenmiştir. Bu durumda  olası kriz ortamı ile likidite sıkıntısı 

durumunda tahsis ettikleri bu yabancı kaynakların ana para ve faiz ödemelerinde sıkıntı yaşama 

olasılıkları yüksektir. 
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Tablo 3: Bilişim sektöründeki işletmelerin 2013 yılındaki finansal kaldıraç  oranları 

 

Tablo 3’de görüldüğü gibi 2013 

yılında en düşük  oranlı olan LINK ve 

PKART işletmeleri sermayelerinin 

çok küçük bir kısmını yabancı 

kaynaklardan finanse etmiştir. Genel 

anlamda incelendiğinde ise 0.50’den 

yüksek orana sahip işletmeler ise 

sermayelerinin yarısından çoğunu 

yabancı kaynaklardan finanse ettikleri  

belirlenmiştir. Bu durumda  olası kriz 

ortamı ile likidite sıkıntısı yaşamaları 

halinde tahsis ettikleri bu yabancı 

kaynakların ana para ve faiz 

ödemelerinde sıkıntı yaşama 

olasılıkları yüksektir. 

 

Tablo 4: Bilişim sektöründeki 

işletmelerin 2014 yılındaki finansal 

kaldıraç  oranları 

 

 

Tablo 4’de görüldüğü gibi 2014 

yılında en düşük  oranlı olan 

LINK, ANELT ve ESCOM 

işletmeleri sermayelerinin çok 

küçük bir kısmını yabancı 

kaynaklardan finanse 

etmişlerdir. Genel anlamda 

incelendiğinde ise 0.50’den 

yüksek orana sahip işletmeler 

ise sermayelerinin yarısından 

çoğunu yabancı kaynaklardan 

finanse ettikleri  belirlenmiştir. 

Bu durumda  olası kriz ortamı 

ile likidite sıkıntısı yaşamaları 

halinde tahsis ettikleri bu 

yabancı kaynakların ana para ve 

faiz ödemelerinde sıkıntı 

yaşama olasılıkları yüksektir. 

 

Tablo 5: Bilişim sektöründeki işletmelerin 2015 yılındaki finansal kaldıraç  oranları 

2015 

FİNANSAL KALDIRAÇ   

ORANLARI 

ALCTL 0,747070464 

ANELT 0,08076637 

ARENA 0,626974012 

ARMDA 0,749469616 

DGATE 0,859336608 

2013 

FİNANSAL KALDIRAÇ   

ORANLARI 

ALCTL 0,784922094 

ANELT 0,71302682 

ARENA 0,666969795 

ARMDA 0,701147207 

DGATE 0,606886415 

DESPC 0,313359454 

ESCOM 0,628474624 

INDES 0,80748784 

KAREL 0,465157529 

KRONT 0,359075073 

LINK 0,094411342 

LOGO 0,526018521 

NETAS 0,628125105 

PKART 0,107088511 

2014 

FİNANSAL KALDIRAÇ   

ORANLARI 

ALCTL 0,839393517 

ANELT 0,06067764 

ARENA 0,683735461 

ARMDA 0,774403069 

DGATE 0,825920137 

DESPC 0,251550679 

ESCOM 0,096713153 

INDES 0,837768033 

KAREL 0,498379725 

KRONT 0,425297859 

LINK 0,097874008 

LOGO 0,472895825 

NETAS 0,641664821 

PKART 0,190853443 
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DESPC 0,334543306 

ESCOM 0,162530021 

INDES 0,850121023 

KAREL 0,565321574 

KRONT 0,264404681 

LINK 0,136531337 

LOGO 0,45489422 

NETAS 0,676773623 

PKART 0,600362693 

 

 

Tablo 5’de görüldüğü gibi 2015 yılında en düşük  oranlı olan LINK, ANELT ve ESCOM 

işletmeleri sermayelerinin çok küçük bir kısmını yabancı kaynaklardan finanse etmişlerdir. 

Genel anlamda incelendiğinde ise 0.50’den yüksek orana sahip işletmeler ise sermayelerinin 

yarısından çoğunu yabancı kaynaklardan finanse ettikleri  belirlenmiştir. Bu durumda  olası kriz 

ortamı ile likidite sıkıntısı yaşamaları halinde tahsis ettikleri bu yabancı kaynakların ana para 

ve faiz ödemelerinde sıkıntı yaşama olasılıkları yüksektir. 

 

Tablo 6: Bilişim sektöründeki işletmelerin 2016 yılındaki finansal kaldıraç  oranları 

2016 

FİNANSAL KALDIRAÇ   

ORANLARI 

ALCTL 0,640148365 

ANELT 0,892692271 

ARENA 0,642220447 

ARMDA 0,746069936 

DGATE 0,758262215 

DESPC 0,355431111 

ESCOM 0,069498077 

INDES 0,842936559 

KAREL 0,603127977 

KRONT 0,237194264 

LINK 0,119162835 

LOGO 0,498811218 

NETAS 0,600362693 

PKART 0,241926976 

 

Tablo 6’de görüldüğü gibi 2016 yılında en düşük  oranlı olan LINK ve ESCOM işletmeleri 

sermayelerinin çok küçük bir kısmını yabancı kaynaklardan finanse etmişlerdir. Genel anlamda 

incelendiğinde ise 0.50’den yüksek orana sahip işletmeler ise sermayelerinin yarısından çoğunu 

yabancı kaynaklardan finanse ettikleri  belirlenmiştir. Bu durumda  olası kriz ortamı ile likidite 

sıkıntısı yaşamaları halinde tahsis ettikleri bu yabancı kaynakların ana para ve faiz 

ödemelerinde sıkıntı yaşama olasılıkları yüksektir. 

Ele alınan 2012-2016 yılları arasındaki tüm dönemlerde sadece LINK işletmesinin finansal 

kaldıraç oranı minimum seviyelerde yer almıştır. LINK işletmesini ise takip eden işletme olan 

ESCOM ise ele alınan son 3 dönem de finansal kaldıraç oranını minimum seviyede tutarak  

LINK işletmesinden sonra en az yabancı kaynakla sermayesini oluşturan işletme olmuştur. 
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Analizin ilk 2 döneminde finansal kaldıraç oranını düşük seviyede tutabilen PKART ise ikinci 

dönem sonrasında bu seviyede devam edememiştir.  

5. Sonuç 

 

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler sermaye yapıları ve kullandıkları mamuller 

sebebiyle büyük miktarda bir Özkaynağa ihtiyaç duymaktadırlar. Ortaya çıkan bu özkaynak 

ihtiyacı sebebiyle pazarda yer alabilmek ve müşterinin taleplerine karşılık verebilmek için arz 

bulundurmaları kaçınılmazdır. Bunun içinde bilişim firmaları kasalarında yüksek meblağlarda 

bir fon gereksinimi duymaktadırlar. Mevcut pazarda bilişim işletmelerinin bazıları bunu kendi 

imkanları ile sağlarken bir çoğu bu fonu yabancı kaynaklar vasıtasıyla sağlamaktadır. 

Ele aldığımız analizde ise Türkiye’de BİST’te işlem görmekte olan işletmelerin sermayelerinin 

yabancı kaynakalara olan bağlılıklarını ölçerek bilişim sektörünün Tüekiye pazarına dair 

çıkarımlarda ve öngörülerde bulunulması amaçlanmıştır. 

Genel olarak ele alınan 5 yıllık analizlerin sonucunda,  işletmelerin çoğunun yabancı 

kaynaklarla sermaye edildikleri görülmektedir. Bunun sebebi olarak da bilişim sektörünün çok 

büyük hacimli sermayelerle ayakta durabileceği gibi işletmelerin ithalat ve ihracatlarında 

yabancı firmalarla etkileşimde olmasından kaynaklı sürekli bir döviz giriş çıkışıyla beraber 

teknolojik maddelerin maliyetlerini karşılamak ve satışlarını devam ettirip müşteri 

memnuniyeti sağlamak açısından bir çok işletme bu ve buna benzer nedenlerden ötürü yabancı 

kaynaklarla finanse edilme yolunu seçmiş olabilmektedir.  
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                                   KİTLESEL FONLAMA(CROWDFUNDING) 

 

                                               Ebru KARA237  ECEM BÖREKCİ238           

                                                                                                  
Yeni doğmuş ve genç işletmelerin karşılaştığı sorunların en başında yaşamlarını devam 

etmelerini sağlayacak sürdürülebilir ve az maliyetli finansman kaynaklarına ulaşabilmek yer 

almaktadır. Girişimcinin kendisi, arkadaşları, ailesi, melek yatırımcılar gibi klasik finansman 

kaynaklarına internet ve sosyal ağın kullanımının artması ile yeni finansman kaynağı olan 

kitlesel fonlama eklenmiştir. Son zamanlarda alternatif bir çözüm olarak ortaya çıkan 

crowdfunding Türkçede, kitle veya topluluk fonlaması olarak anılmaktadır. Bize en yakın 

haliyle kitlesel fonlama fikir sahiplerinin projeyi gerçekleştirebilmeleri için gereksinim 

duydukları finansal kaynağı ortak bir ağ üzerinde bir araya gelerek konu ile ilgili proje ile 

ilgilenen katılımcılar sayesinde elde etmektedirler. Kitlesel fonlama algısı öncelikli olarak 

belirtmek gerekirse şirketlerin finanse edilmesi değil girişimcilerin projelerinin finanse 

edilmesidir. Kitlesel fonlamanın ilk örneği 1997’de İngiliz müzik grubu monillion olmuştur. 

2006 yılında ABD ‘de yaygınlaşan kitlesel fonlama (crowdfunding) bugünkü boyutu ile 5,5 

milyar USD ile karşımıza çıkmaktadır. Dünya Bankası’nın araştırmalarına göre 2025 yılında 

90 milyar USD’ye çıkması beklenen bu kaynağın dünya risk sermayesi boyutunda 1,8 USD 

katında bir değişim göstermesi beklenmektedir. 2011 yılında dünyadaki girişimci sayısı 453 

kitle fonlama sitesi aracılığı ile 1,8 USD yatırıma ulaşmıştır. Özellikle popülerliğinin en üst 

noktasına ulaşan kitle fonlama sitelerinin rakamlarında önemli oranda artış gözlemlenmektedir. 

Türkiye’de ise bu modelin yeni ortaya çıkması ve nispeten bilinirliğinin az olması kitle 

fonlamaya güven oranının düşük olmasına sebep olmakta dolayısıyla finansman kaynakları 

arasında çoğunlukla sayılmamaktadır. Türkiye’de kitlesel fonlama Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında mümkündür ancak kitlesel fonlamaya özgü bir mevzuat 

bulunmadığı için bağış yardım sponsor başlıkları altında yapılanmaktadır. Bu nedenle fonlayan 

kişinin adı destekçi olarak da adlandırılmaktadır. Kitlesel fonlama platformları genellikle 

riskleri minimum seviyeye indirmeye çalışmaktadır. Kitlesel fonlama gelişmiş ülkelerde 

önemli bir yol kat etmiş olup gelişmekte olan ülkelerde ise birçok alanda kullanılabilir bir 

finansal araç olarak ön safhalardadır. Kitlesel fonlama gerek uluslararası gerekse ulusal 

literatürde yeni konuşulan bir konu olduğu için kitlesel fonlama yargısına temel oluşturacak 

bilimsel bilgi birikimi eksiktir. Bu çalışmada, kitlesel fonlama kavramı betimsel (descriptive) 

analiz tekniği aracılığıyla incelenerek konunun çeşitli boyutlarının ortaya konması 

planlanmaktadır.   

Giriş 

Son zamanlarda Türkçe karşılığı “kitlesel fonlama” olarak tercüme edilen “crowdfunding” 

yöntemi sanal ortamda oluşturulan platformlardan fon gereksinimi olan projelerin duyurusu ile 

gerçekleştirilmesi ve bu projeye ilgisi olan kişilerin de diledikleri miktarlarda destek 

vermesidir. Kitlesel fonlama girişimcilerin geleneksel finansman kaynaklarına bağımlı 

kalmadan kendi   gereksinim duydukları fonları kitlelerden almasıdır. Yeni kurulan veya genç 

işletmelerin en büyük sorunlarının başında sermayeyi yaratmak gelmektedir. İşletmelerin ilk 

                                                                 
237 TC. Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Lisans Öğrencisi, 3. Sınıf  

E-posta:ebru.kara64@hotmail.com 
238 Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans ile  

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, 2. Sınıf 

E- posta: ecem-borekci@hotmail.com 
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süreçteki maliyetleri çoğunlukla kendileri aile ve arkadaşları tarafından finanse edilmektedir. 

Genellikle yeni doğan işletme sahipleri iş hayatına yeni atılmaları sebebiyle piyasada çok fazla 

tanınırlığa sahip değildirler. Özellikle yeni bankacılık ve finansal  hizmetler  finansal kaynaklar 

sayesinde maddi kaynağı yeterli olan girişimciye  fon sağlama özelliği taşırlar. Bundan dolayı 

da yeni doğmuş olan ve genç işletmeler banka kredisi ve ve tipik finansman kaynaklarına 

ulaşmakta zorluk çekmektedirler. Kitlesel fonlama özellikle 2008 küresel finansal krizinden 

sonra yeni kurulan ve küçük ölçekli işletmelerin finansal kaynak bulmada yaşadıkları zorluklara 

karşı bir çözüm önerisi olarak ortaya çıkmıştır. Kitlesel fonlama son 6 yıl içinde  hızlı bir şekilde 

yayılma göstermiştir. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Kuzey Amerika Latin 

Amerika Avrupa Orta Doğu ve Afrika’da buluna 45 ülkede aktif bir şekilde yer almaktadır. 

Türkiye’de ise kitlesel fonlama henüz yolun başındadır. Bu makalede ilk olarak kitlesel 

fonlamanın Türkiye’deki yasal mevzuatı ve dünyadaki gelişmelerinden bahsedilecektir. 

Üçüncü bölümünde ise kitlesel fonlamanın üstün ve zayıf yönlerinden Türkiye’deki kitlesel 

fonlama sitelerinden bahsedilecektir.          

1.Kitlesel fonlama 

 Gönüllü kitleden kaynakların oluşturulması anlamını taşıyan “CrowdSourcing ” ifadesinden 

türetilen ‘CrowdFunding’ yani ‘Kitlesel Fonlama’, sosyal bir ağın üyeleri için önemli bir 

projeye gereken maddi desteği elde etmek amacıyla, ortak sosyal ağın gönüllülüğünden güç 

alarak, yararlanarak, para toplamak ve kaynakları bir araya getirmek demektir.239 

Dolayısıyla elinde projeleri olan ancak bu projeyi gerçekleştirmek için yeterli düzeyde 

sermayeye sahip olamayan girişimciler, projelerini gerçekleştirebilmek adına kitlesel fonlama 

sisteminden yararlanmaktadırlar. 

Finansman ihtiyacına konu olan fikir ve projeleri sunanlar ile  bu  fikir  ve  projelere  inanıp 

destek olan ya da olmak isteyen kitlelerin buluştuğu yer ise crowdfunding platformu olarak 

nitelenmektedir.240 

Kitle fonlaması yönteminde hiçbir aracı kuruma ihtiyaç duyulmadan finansmanın ilk elden 

kullanılması sağlanır.241 

2.Kitle Fonlamasının Ortaya Çıkışı 

2006 yılında video bloğu projesine finansman arayışında olan Michael Sullivan tarafından ilk 

kez kullanılan “crowdfunding” terimi finansman ihtiyacı olan projelerin internet 

platformlarında detayları ile sunulması sonucunda bu projeye ilgi duyanların çeşitli yöntemlerle 

projeye kitlesel şekilde fon sağlaması olarak özetlenebilir.242 

Kitle fonlaması  özellikle 2008 yılında yaşanan küresel finansal krizden sonra küçük ölçekli ve 

erken aşama şirketlerin finansman bulmakta yaşadıkları zorluklara bir çözüm bulmak amacıyla 

ortaya çıkmış olup, bankaların küçük işletmeleri riskli sınıfına alması ve kredi vermek 

istememesi, küçük ölçekli işler için finansman bulma maliyetinin fazla olması, genel olarak pek 

çok kişinin yardımlaşmaya istekli olması ve internetin finansman bulma, alışveriş yapma, bağış 

toplama ve büyük topluluklara erişimi oldukça kolay hale getirmesi ile  bu fonlama kısa sürede 

yaygınlaşmıştır.243 

3.Kitlesel Fonlamanın Kullanımı 

                                                                 
239 Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı, s. 1 

http://photos.state.gov/libraries/turkey/231771/Public/TR_Crowdfunding_power_people.pdf 
240 Serhat Tahsin İşler, ‘’Modern Finansmanda Yeni Bir Dönem: Kitlesel Fonlama- Crowdfunding’’, Gösterge 

Dergisi, Sonbahar 2014, s. 51-52. 
241 Mediha Nur Onur ve Öznur Değirmenci , ‘’Crowdfunding- Kitle Fonlaması’’, T.C. Başbakanlık Hazine 

Müsteşarlığı Çalışma Raporları, Sayı:7, Haziran 2015, s.1 
242 Herdem Avukatlık Bürosu, ‘’Tüm Yönleriyle Kitlesel Fonlama (CrowFunding) 

 http://herdem.av.tr/tr/tm-ynleriyle-kitlesel-fonlama-crowdfunding/ , 28.04.2017. 
243 Onur ve Değirmenci, s.1. 

http://photos.state.gov/libraries/turkey/231771/Public/TR_Crowdfunding_power_people.pdf
http://herdem.av.tr/tr/tm-ynleriyle-kitlesel-fonlama-crowdfunding/
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Kitlesel fonlama sadece sanatçıların değil, projelerini oluşturmuş fakat yeterli sermayesi 

olmadığından söz konusu projelerini uygulamaya koyamamış bireylerin ve aynı zamanda kar 

amacı taşımayan kuruluşların da yararlandığı ve tercih ettiği önemli bir finansman aracıdır. 

Kitlesel fonlama web siteleri, sanal ortamda kişilerden bağış toplamak isteyenlere olanak 

sağlamakta ve geleneksel yatırımcıdan ve kurumlardan finans arayışları önündeki bir çok engeli 

kaldırmaktadır.244 

4-Kitlesel Fonlama Sürecindeki Temel Aktörler 

Kitlesel fonlama girişimci, kitlesel fonlama platformu ve yatırımcılar/fon sağlayıcılar 

arasındaki etkileşime dayanan bir mekanizmadır.245 

 

 

Şekil 1: Kitlesel Fonlama Sürecinin İşleyişi246 

 Fonlar (c) 

                               Geribildirim (d)       

                                     Yatırım                                                  Fikirler (a) 

                                     olasılığı (b) 

                                                                    Ödüller (e) 

 

 

 

  

Kaynak: Valanciene ve Jegeleviciute, 2014 kaynağından derlenmiştir. 

Şekil 1 ‘de görüldüğü üzere, kitlesel fonlama sürecinin ilk adımında, girişimciler projelerini 

hazırlayacakları bir metin, çizim veya video aracılığıyla girişimlerini tanıtan bir sunumu 

seçecekleri kitlesel fonlama platformuna sunak üzere başvuru yapmaktadırlar. Söz konusu 

projenin işleve geçebilmesi için gerekli fon tutarının ilan edilmesi ve hedeflenen tutarın 

toplanması için belirli bir süre beklenmesi gerekmekte ve projeyi destekleyecek kişilere 

yapacakları katkı tutarının karşılığında ellerine ne geçeceğinin bu aşamada belirtilmesi 

gerekmektedir. İkinci adımda, kitlesel fonlama platformu söz konusu başvuruları inceleyerek, 

projenin uygun olup olmadığına karar vermektedir. Projenin uygun bulunması taktirde, üçüncü 

adım olarak proje platformda yayınlanmakta ve kampanya başlatılmaktadır. Böylelikle 

yatırımcılar için yayınlanan girişimlere yatırım imkanı yaratılmış olmaktadır.  Son adım ise fon 

oluşumu ve tedariği aşamasıdır. Yatırımcılar önerilen fikirleri incelemekte ve en beğendikleri 

ve inandıklarını seçerek istedikleri miktarda fon yaratmaktadırlar. Ödemelere kitlesel fonlama 

platformu aracılık etmektedir.247 

Öngörülen süre içerisinde hedef finansman tutarına ulaşıldığı takdirde, platform belirli bir 

komisyon kesintisi yaparak, toplanan fonu proje sahibine iletmektedir. Hedeflenen tutara 

ulaşılamaz ise o zamana kadar toplanan tutar, yatırımcılara iade edilmektedir. 248 

5.Kitlesel Fonlama Türleri 

Kitlesel fonlama türleri finansal olmayan ve finansal fonlama olmak üzere iki başlık altında 

incelenmektedir. Finansal olmayan fonlama getiri sistemine dahil olan modeller ödül ve bağış 

                                                                 
244 Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı, s. 1. 

http://photos.state.gov/libraries/turkey/231771/Public/TR_Crowdfunding_power_people.pdf 
245 Nuray Atsan ve Eda Oruç Erdoğan, ‘’Girişimciler İçin Alternatif Bir Finansman Yöntemi: Kitlesel Fonlama 

(Crowsfunding)’’, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi,  Nisan 2015, 10(1) , s. 304. 
246 Loreta Valanciene , Sima Jegeleviciute, ‘Crowdfunding for creating value: stakeholder approach’’, 19th 

International Scientific Conference; Economics and Management 2014, ICEM 2014, 23-25 April 2014, 

Riga, Latvia, p. 602. 
247 Atsan ve Erdoğan, s. 306-307. 
248 Umut Kolcuoğlu, ‘’Türkiye’de Kitlesel Fonlama’’, http://www.dunya.com/kose-yazisi/turkiyede-kitlesel-

fonlama/357121, 7 Nisan 2017. 

Destekçiler  

(Yatırımcılar) 
İşletmeler  

(Yeni Doğanlar) 

Kitlesel Fonlama 

Platformu 

http://photos.state.gov/libraries/turkey/231771/Public/TR_Crowdfunding_power_people.pdf
http://www.dunya.com/kose-yazisi/turkiyede-kitlesel-fonlama/357121
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esasına dayalı olmakta, finansal getiri sistemi esasına göre çalışan borçlanma ve ortaklık esasına 

göre çalışmaktadır.249 

5.1.Finansal  Olmayan Fonlama 

5.1.1.Bağış Temelli Kitlesel Fonlama 

Bağış temelli kitlesel fonlama, herhangi bir getiri beklentisi olmadan başkalarına destek vermek 

ya da yalnızca projeye katkıda bulunmak amacıyla sosyal motivasyon; hayırseverlik ve 

özgecilik temelinde gerçekleşen fonlama modelidir.250  

Hibe sistemi olarak da nitelendirilen bu sistemde, katılımcılar parasal olarak destekledikleri 

projenin hayata geçirilmesi karşılığında, ticari kazanç ya da manevi anlam taşıyacak herhangi 

bir ödül beklentisi taşımamakla birlikte bu tür sisteme katkı sağlayan katılımcılar desteklerini 

gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirmekte  ve yaptıkları katkı ile projenin bir parçası 

olmaktan mutluluk duymaktadırlar.  Bu kategoride yer alan projelerin gerçekleşmesi için 

hedeflenen fon miktarı, finansal getiri sistemine göre daha düşük olmaktadır. Bu modeller 

herhangi bir finansal getiri vaat etmedikleri için bu kategoride yaratılan fon miktarı, finansal 

fonlama sisteminde elde edilen kadar yüksek olmamaktadır.251 

Bu tür projelere fon sağlayanlar finansal getiri talep etmedikleri için risk söz konusu değildir 

fakat proje sahiplerinin bu yolla istenilen miktarda fonu toplaması zordur.252 

5.1.2. Ödül Temelli Kitlesel Fonlama 

Bu sistemde, yatırımcılar projeye destek olmanın karşılığında, proje gerçekleşirse bir ödül 

kazanmakta ve söz konusu olan bu ödül, maddi veya manevi olabilmektedir. Üretilen ürüne ilk 

sahip olan olmak, indirimli veya bedava almak, ismini üzerine yazdırmak, bilet kazanmak gibi 

birçok çeşitleme yapılabilmektedir.253 

Örneğin, ABD’de Pepple adlı saat firması, eink ekran teknolojisi ile üretilecek olan akıllı saat 

projesinin Ar&Ge çalışmaları için ihtiyaç duyduğu 100.000 USD’yi , ödül karşılığı kitlesel 

fonlama sistemini kullanarak finanse etmek istemiştir. Firma yapılan her 100 USD’lik yatırım 

karşılığı, projenin  tamamlanması halinde fon sağlayıcıya ücretsiz bir saat verme taahhüdünü 

‘’ödül’’ olarak belirlemiştir.254 

Projenin gerçekleşmesi için öngörülen süre (genellikle 30-90 gün) içerisinde gerekli finansman 

kaynağının sağlanamaması halinde ise firma bağış yapan kişilere yine aynı internet platformu 

üzerinde yatırdıkları tutarın iade edileceğini, gerçekleşmesi halinde ise internet platformu 

hesaplarında biriken tutar üzerinden internet platformuna %5 komisyon ödeyeceğini taahhüt 

etmiştir. Nihayetinde projenin fon topladığı süre içerisinde hedeflenen tutarın 100 katı oranında 

fon kaynağı sağlanmış, firma pazarda ürünlerinin arzı için gerekli incelemeyi ve talebi test, 

Ar&Ge çalışması için ihtiyaç duyduğu tutarın çok daha fazlasını da temin etmiş olmuştur. 

İnternet platformlarının kural ve uygulamaları birbirinden farklılık gösterse de ödül karşılığı 

kitlesel fonlama yönteminde genellikle komisyon uygulaması %3-%10 arasında olup gerekli 

finansmanın karşılanamaması halinde ise yapılan bağışların iade edilip edilmeyeceği 

platformlar arasında farklılıklar göstermektedir.255 

Dünya çapında ödül bazlı sistemin en yaygın ve en iyi şekilde çalıştığı  platformlardan biri 

ABD kuruluşu olan Kickstarter olarak bilinmekte ve bu sistemin önde gelen bir diğer kuruluşu 

                                                                 
249 İşler, s. 56. 
250 Atsan ve Erdoğan, s. 302. 
251 İşler, s. 56. 
252 Onur ve Değirmenci, s. 2. 
253 Levent Topçu, ‘’Türkiye kitlesel fonlama alanında henüz yolun başında’’ , TurkEYnews dergisi, Sayı 12, s. 

19. 
254 Atsan ve Erdoğan, ss. 302-303. 
255 Herdem Avukatlık Bürosu, http://herdem.av.tr/tr/tm-ynleriyle-kitlesel-fonlama-crowdfunding/ , ss. 

1-2. 

http://herdem.av.tr/tr/tm-ynleriyle-kitlesel-fonlama-crowdfunding/
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da 2008 yılında ABD’de kurulan İndigogo platformudur. Bu kuruluş ödül bazlı olmasının yanı 

sıra bağış bazlı olarak da çalışmaktadır.256 

Türkiye’de 2013 yılından bu yana çeşitli internet platformları üzerinden bağış ve ödül modelleri 

ile kitlesel fonlama gerçekleştiriliyor. Bağış modelinde, proje gerçekleştirildiğinde 

yatırımcılara herhangi bir getiri sağlanmıyor. Ödül modelinde ise fon katkısını teşvik etmek 

amacıyla, kişilere sağlayacakları fon tutarına göre çeşitli ödüller taahhüt ediliyor.257 

5.2. Finansal Fonlamalar 

5.2.1. Borçlanma Temelli Kitlesel Fonlamalar Borçlanma veya kredi temelli kitlesel 

fonlamada girişimciler kitlelerden borç niteliğinde fon toplamakta ve belirlenen dönem 

sonunda faiziyle birlikte borcun geri ödenmesi yükümlülüğünü üstlenmektedirler.  “Kiva.org” 

gibi fakirlikle mücadele amacına hizmet eden ve gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki 

girişimcilere küçük miktarlarda kredi yaratılmasına aracılık eden platformlarda,  verilen borç 

karşılığında yatırımcının faiz istemediği de görülebilmektedir.258 

5.2.2. Hisse Temelli Fonlama  

Bu fonlamada, yatırımcılar fon desteğini hisse senedi veya kar payı ödemesi karşılığında 

yapmakta yani başlangıç sermayesi için destek arayan girişimciler, desteğin sağlanması 

karşılığında yatırımcılara işletme hissesi ya da oy kullanma hakkı vermektedirler.259 

 

 

Şekil :2 Kitlesel Fonlama Türlerinin Karşılaştırmalı Özeti 

TÜRÜ KATKI ŞEKLİ KARŞILIK ŞEKLİ YATIRIMCININ 

MOTİVASYONU 

Bağış Temelli Bağış Görünmeyen 

Faydalar 

İçsel ve sosyal 

motivasyon 

Ödül Temelli Bağış /Ön alım Ödüller ve 

Görünmeyen 

Faydalar  

İçsel ve sosyal 

motivasyonun 

birleşimi ve ödül 

isteği 

Borç Temelli Borç Borcun faiziyle geri 

ödenmesi. Sosyal 

motivasyonla borç 

verildiyse faiz 

istenmeyebilir. 

İçsel, sosyal ve 

finansal 

motivasyonun 

birleşimi 

Hisse Temelli Yatırım  İşletme başarılı 

olursa, yatırım 

getirisi elde 

edilmesi. Bazen 

ödül önerildiği de 

olur. Görünmeyen 

faydalar. 

İçsel, sosyal ve 

finansal 

motivasyonun 

birleşimi 

 

Kaynak: Collins ve Pierrakis, 2012.260 

6. Kitlesel Fonlamanın Türkiye’deki Yasal Mevzuatına İlişkin  Var Olan Durum ve 

Dünyadaki Gelişmeler 
                                                                 
256 İşler, s. 56. 
257 Kolcuoğlu, http://www.dunya.com/kose-yazisi/turkiyede-kitlesel-fonlama/357121, s.1  
258 Zachary J. , ‘’ Crowdfunding: Fleecing The American Masses’’, Journal of Law, Technology &The 

Internet,· Vol.4,No: 2 ,2013, p. 380. 
259 Atsan ve Erdoğan, s. 303. 
260 Liam Collins and Yannis Pierrakis, ‘’The Venture Crowd’’, Nesta Report, July 2012, p. 3. 
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Türkiye’de  kitlesel fonlama konusunda henüz yasal bir altyapı oluşturamamıştır.261 Üstelik, 

ülkemizde sadece bağış ve ödül bazlı kitlesel fonlama türleri mevcuttur. Türkiye’de finansal 

getirisi olmayan bu kategoride bulunan 4 tane kuruluş faaliyet göstermektedir. (Crowdfon.com, 

Biayda.com, Fonlabeni.com, Fongogo.com)262  

Sosyal ve kültürel açıdan ele alındığında ülkemizde risk ve getiri unsurlarına bakış açı dar 

olduğundan Türkiye’de kitlesel fonlamaya güvenilmemektedir. 

Kuzey Amerika bölgesine baktığımızda ise, ABD kitlesel fonlama sisteminin geliştirilmesine 

önde gelen ülkelerdendir. ABD’de 2012 yılında çıkarılan, sermaye piyasası ve borsa kurulu 

SEC tarafından Nisan 2013’de onaylanan “Yeni Başlayanlar için Hızlı Başlangıç Kanunu 

(JOBS Act)”, kitlesel fonlama sisteminin yaygın bir duruma getirilmesi için önemli bir adım 

olmuştur.263  

Kanada’da ise kitlesel fonlama ile ilgili yasal durum nedir diye bakıldığımızda ise, hisse temelli 

kitlesel fonlamanın şuanda yasal olmadığı ancak bağış, ödül ve önalım (prepurchase) temelinde 

çalışan kitlesel fonlama platformlarının ülkede mevcut olduğu görülmektedir.264 

Japonya'da kitlesel fonlama Mayıs 2014'te getirilen düzenleme ile yasal zemine ulaştırılmış ve 

böylelikle 10-50 milyon Japon Yeni sermayeli şirketlere kitlesel fon sağlanması yasal olarak 

olabilir hale getirilmiştir265 

Bazı Avrupa ülkelerinden ve proje oluşturulabilen diğer kitle fonlama siteleri şunlardır: 

Kickstarter , Gofundme Causes, Crowdrise, Give Forwad. First Giving,  Razoo, Quirky’ dir. 

Bunlardan en önemli sitelerin başında gelen Kickstarter, en fazla ilgi çeken  kitlesel fonlama 

sitelerinin başında gelmektedir. Özellikle yaratıcı çalışmaların kabul gördüğü platformda 

toplam 7.7 milyon kişinin desteği sayesinde 72 bin proje başarıyla fonlanmıştır. Kickstarter’ da 

oluşturduğunuz proje ancak hedeflediğiniz fon miktarına ulaşırsa para hesabına yatırılmaktadır. 

Eğer başarılı olduysa %5’e kadar ücretlendirmeye tabi tutulmaktadır.266Kickstarter’ ın 

verilerine göre, şu ana kadar projeler için toplanan toplam para yaklaşık 1,7 milyar dolar ve 

toplamda 8,5 milyon insan en az bir tane Kickstarter projesine destek sağlamıştır. Türkiye’den 

burada destek alan ilk şirket Nowhere Studios olmuştur. Şirket, hazırladığı ilk PC oyunu 

MonoChroma’ nın satışı için Ağustos 2013 ’te Kickstarter’ da kampanya başlattı. 84 bin dolar 

toplamayı başaran oyun, Kickstarter’a çıkan ilk Türk projesi olmuştur.267. 

Ülkemizde bağış temelli kitle fonlaması uygulama alanı bulmuş olmasına karşın, düzenleyici 

bir altyapının bulunmaması nedeniyle sermaye piyasalarında kitle fonlamasının gelişimi 

sağlanamamıştır. Bu eksikliği gidermek için, 26.12.2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ne sunulan Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı’nda (Tasarı) kitle fonlamasına ilişkin düzenlemelere yer verilerek, kitle fonlamasının 

Ülkemizde uygulanması ve gelişmesi için önemli bir adım atılmıştır.268.   

Başbakan Binali Yıldırım’ın kitlesel fonlama ile ilgili görüşleri şu boyuttadır:269 

                                                                 
261Mustafa ergen ve diğerleri,’’Dağıtık Girişimci Sermayesi: Kitle Fonlaması’’, 

http://www.sanayisurasi.gov.tr/pdfs/dagitik-girisimci-sermayesi-kitle-fonlamasi.pdf 
262 İşler, s. 63. 
263O. M. Lehner,’’Crowdfunding social ventures: a model and research agenda’’, Venture Capital: 

An International Journal of ENTREPRENEURİAL Finance, 15(4), 289-311 
264 Devashis Mitra, ‘’The Role of Crowdfunding in Entrepreneurial Finance’’,Delhi Business Review, 

13(2),67-72. 
265 http://herdem.av.tr/tr/tm-ynleriyle-kitlesel-fonlama-crowdfunding 

 
266 : http://www.gelecekdaha.net/blog-yazi/35/kitlesel-fonlamayla-projeleriniz-

gerceklessin.html(12.05.2017) 
267 http://ks.vergidegundem.com/index.php/2017/04/01/gayrimenkul-sektorunde-kitle-fonlamasi/(12.05.2017) 
268 http://www.lbfpartners.com/tr/yayin/kitle-fonlamasi-crowdfunding-duzenleniyor.html(12.05.2017) 
269 http://www.milliyet.com.tr/genc-girisimciler-icin-fonlama-ekonomi-2318416/(12.05.2017) 
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Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Eylül 2016’ da  toplanan Ekonomi Koordinasyon 

Kurulu’nda, ‘Kitle fonlaması sistemi’ Crowd Funding’in hayata geçirilmesi kararı çıkmıştır. 

Girişimcilerin fon toplayabilmesi için SPK kanun tasarısı, Meclis’e sevk edileceği konuşulmuş 

ve  başta ABD ve bazı AB ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkelerde hızla yayılan ve kullanılan 

kitle fonlaması sistemiyle, girişimcilerin finansman kaynaklarına erişimlerinin 

kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Özellikle gençlerin teknolojik ve yenilikçi fikirlerinin 

desteklenmesi de hedeflenirken, yeni işyeri açanlara finansman kaynağı da sağlanacak son 3-4 

yıldır yaygın olarak kullanılan sistemde girişimcilerin projelerinin fonlaması imkanı 

sağlanmakta ve sistemde para gönderen her katılımcı projenin başarılı olması halinde fon 

sağladıkları oranda geri dönüş alabilmektedir.270 

 

7.Kitlesel Fonlamanın Avantajları ve Dezavantajları 

             AVANTAJLARI             DEZAVANTAJLARI 

Kitlesel fonlamanın  en dikkat çekici 

üstünlüğü ise fon yaratma becerileri kısıtlı 

olan özellikle yeni doğan ve genç 

girişimlerin, kuruluş ve büyüme sermayesi 

için ailelerine, arkadaşlarına ve kişisel 

kaynaklarına olan bağlılıklarını  yok ederek, 

yeni yatırımcı tabanına, büyük kitlelere 

ulaşmalarına olanak sağlamasıdır271 

kitlesel fonlama kullanımı ise, girişimcileri 

melek yatırımda veya girişim sermayesinde 

görülen değerli mentörlük sürecinden yoksun 

bırakabilir272 

Proje sahipleri, yatırımcılara finansal getiri 

vaadi yerine çeşitli ödüller verilerek yeni 

ortaklar edinmekten  kaçınmaktadır273 

Projenin, proje sahiplerinin daha önceden 

açıkladığı bir biçimde yürütülmemesi 

durumunda kimin sorumlu olacağının 

belirsizdir274 

Sürdürülebilir ve düşük maliyetli bir kaynak 

sağlamaktadır275 

dolandırıcılık276 

Crowdfunding sermayenin tabana 

yayılmasını sağlamaktadır277 

Kara para aklama278 

 

8.  Türkiye’de  Kullanılan ve Kurulmuş Kitlesel Fonlama Siteleri 

Ülkemizde en çok kullanılan kitlesel fonlama siteleri aşağıdaki gibidir: 

Indiegogo: 

Ayda 15 bin kişin ziyaret ettiği uluslararası bir platformdur ve her çeşit projenin fonlamasına 

açıktır. 

Oluşturulan kampanyanın sonunda ne kadar para toplandıysa %9 ücretlendirmeye tabi tutulur 

İndegogo aracılığıyla Ekim 2013 e kadar toplam 193 bin dolar fon oluşturulmuştur 

Rockethub: 

Amerika’da kurulmuştur ve her türlü projeye açıktır. 

                                                                 
 

 
271 Atsan ve Erdoğan, s.309 
272 Atsan ve Erdoğan, s.309 
273 Onur ve Değirmenci,s.2 
274 Onur ve Değirmenci s.2 
275 http://www.finansofisi.com/crowdfunding-kitlesel-fonlama-nedir-2(12.05.2017) 
276 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporları, Sayı:7 ,Haziran 2015         
277 http://www.finansofisi.com/crowdfunding-kitlesel-fonlama-nedir-2(/12.05.2017) 
278 T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporları             Sayı: 2015-7/Haziran 2015    
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Kampanya sonuna kadar toplanan bütün fonlar hesaba aktarılmaktadır. Hedefe ulaşılmış ise %8 

ulaşılmamış ise %4 lük kısımdan tabi tutulur. 

Fongogo: 

Türkiyede kurulmuştur ve her türlü projeye açıktır. 

Fonlama hedeflenen miktara ulaşmazsa proje iptal edilmektedir. 

61 projeden 19 tanesi başarılı olmuştur. 

Biayda: 

Türkiye’de kurulmuştur ve müzik sinema sahne sanatları fotoğraf ve teknoloji alanlarında 

projelere yer verilmektedir. 

Oluşturulan fon hedeflenen miktara ulaşırsa hesaba yatırılmaktadır. 

Toplam % 9’luk kısmı ücretlendirmeye tabidir ve 555 destekçi sayesin 29 projeye 47 bin TL 

fon oluşturulmuştur. 

Fonlabeni 

Türkiyede kurulmuştur ve yaratıcı projelere yer vermektedir. 

Oluşturulan fon hedeflenen miktara ulaşırsa hesaba yatırılmaktadır ve % 9 luk ücretlendirmeye 

tabi tutulmaktadır. 

66 projeden 34 tanesi başarı ile fonlanmıştır. 

Crowdfon 

 Oluşturulan fon hedeflenen miktara ulaşırsa hesaba yatırılmaktadır. 

Oluşturulan fon hedeflenen miktara ulaşırsa hesaba yatırılmaktadır. 

Toplam % 12 lik ücretlendirmeye tabidir ve 22 projeden 9 tanesi başarı ile fonlanmaıştır.279 

 

SONUÇ 

Kitlesel fonlama ile ilgili genel anlamda literatürde özellikle ülkemizle alakalı çok sayıda 

makale bulunmamaktadır.  

Türkiye’de kitlesel fonlama yasallaşmadığı için diğer finansman araçlarına göre önemi henüz 

algılanamamaktadır.  

Dünya bazında ele alındığında teknoloji alanındaki yenilikler ve özellikle sosyal medya ağları 

ve internet platformunun ileri düzeye gelmesi ile kitlesel fonlama yurt dışında ilgi çekici bir 

finansman aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kitlesel fonlamanın ülkemizdeki henüz yeni bir olgu olup, önemi ciddi boyutta 

algılanmadığından bu alanda yapılan projelerin çok azı başarıyı yakalamış olmakla birlikte ülke 

toplumumuz bağışa yatkın niteliğe sahip olduğundan kitlesel fonlamanın ülkemizde tanınırlığı 

arttıkça ve benimsendikçe ülkemizde popüler bir finansman aracı olması kaçınılmazdır. 

Türkiye’de kitlesel fonlamanın gelişim gösterebilmesi için yasallaşması gerekmektedir. 

Kitlesel fonlama Sermaye Piyasa Kurulu’nda sürekli olarak denetlenmeli, bu denetlenmenin 

yapılabilmesi için de SPK’da ayrı birim olarak kurulmalıdır. 

Kitlesel fonlamanın insanlar tarafından en çok ziyaret edilen finansman araçlarından biri 

olabilmesi için, insanların projelerini oluştururken gerçek ve ilgi çekici konulara yönelmesi, 

sloganın kamuoyunu görsel ve içerik anlamında etkilemesi, sosyal medya aracılığıyla nitelikli 

tanıtımlar yapılması gerekmektedir. 

Kitlesel fonlamanın gelişim sağlayabilmesi için çeşitli sivil toplum kuruluşlarının tanıtımlar 

yapmaları ve eğitimler düzenlemeleri faydalı olacaktır. 
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Özet: Günümüz koşullarında piyasalarda yaşanmakta olan krizlere yapısal sorunlar da 

eklenince yatırım sektörü olumsuz etkilenmektedir. Ekonomideki büyüme; toplumsal hayatı 

etkilemekte özellikle de ülke ekonomilerinin başlıca sorunu olmaktadır. 

Çalışmanın konusu kârını maksimize etmeye çalışan bir yatırımcının 2012-2016 yılı 

dönemlerinde çeşitli finansal araçların getirilerini kullanarak portföy oluşturması problemidir. 

Ulaşılmak istenen amaç iki kişili sıfır toplamlı oyun teorisi ile altın, imkb 30 endeks değeri, 

dolar,  euro olmak üzere yatırım araçlarının tahmini getirilerini hesaplayarak, yatırımcının 

kârını maksimize edecek optimal portföyü oluşturmak ve portföy yönetiminde teorik ve 

alternatif bir bakış sunmaktır. Bunun için altın, imkb 30 endeks değeri, dolar,  euro yatırım 

araçları fiyat getiri verileri analiz edilmiştir. Analiz edilen verilerle yatırım araçlarına ait 

getiriler lındo paket programı ile çözümlenmiştir. Böylelikle yatırımcı farklı bir portföy 

yaklaşımı aracılığıyla kazancını maksimize edecek strateji seçimini yaparak, portföyünün 

beklenen getirisini ölçüp karşılaştırma yapabilecektir. 

Anatar Kelimeler: Doğrusal Programlama, Finansal Araçlar, Kazanç Matrisi, Optimal Strateji, 

Oyun Teorisi, Portföy Yönetimi. 

 

Giriş 

20. yüzyılın ilk zamanlarında sanayileşmenin etkisi, gelişen ekonomi, gereksinimlerin artması 

finansal gereksinimlerin yapısını karmaşıklaştırmış ve değiştirmiştir.  Yatırım artan dünya 

nüfusu ve ihtiyaçlardan dolayı önem kazanmıştır. Yatırım kararı ise fonun artan risk algısı ve 

verimlilik arayışından dolayı önemi kazanmıştır.  

Akademisyenler ve iktisatçılar, fonlarını farklı finansal araçlar ile oluşturulmuş cüzdanlar ile 

değerlendirmeye başlamışlardır. Portföyün risk faktörünü hesaplamaya ve sistematik olarak 

riski minimum etmeye çalışmışlardır. Bu araştırmalar sonucunda oluşturulan portföy modelleri, 

günümüzün iktisadi yaşamında da uygulanmaya devam etmektedir. 

Etkileşimli olarak karar alınan, risk minimizasyonunu sağlayan temel matematiksel 

yaklaşımlarından biri de oyun teorisidir. Oyun teorisi yöneylem araştırması uygulamalarını 
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kullanır ve birçok çatışma problemini çözüm arar.  Oyun teorisi, çatışma içerisinde bulunan 

tarafların diğer adıyla oyuncuların hareketlerini çözümler ve optimal sonuca ulaştırır. 

Günümüzde küreselleşen ekonomilerin sahip olduğu karmaşık yapı, bireysel ve kurumsal 

yatırımcıların yatırım kararı almalarını zorlaştırmaktadır. Yatırımcıların, belirsiz ortamda ve 

risk altında karını maksimum edecek yatırım kararını almak zorundadır. Minimum risk ve 

maksimum getirili portföyün oluşturulması, seçilmiş finansal piyasa araçların doğaya karşı 

oynanan iki kişili sıfır toplamlı oyun olarak düşünülebilmektedir. 

İki kişili sıfır toplamlı oyun teorisi yaklaşımı ile oluşturulan bu çalışmada öncelikle oyun teorisi 

ile ilgili literatürde yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Oyun teorisinin farklı alanlarda da 

kullanıldığı yapılan çalışmalarla saptanmıştır. Üçüncü bölümde, portföy yönetimi tanımına ve 

kullanım nedenlerine ve amacına yer verilmiştir. Dördüncü bölümde oyun teorisinin 

tanımından, amacından ve uygulanılan çeşitli alanlarından bahsedilmiştir. Beşinci bölümde 

oyun teorisi yaklaşımı ile 2012-2017 tarihleri arası finansal piyasa araçları kullanılarak 

portföyün oluşturulması için uygulama yapılmıştır. Oluşturulan portföy iki kişili sıfır toplamlı 

oyun teorisi yaklaşımı kullanılarak, getirileri hesaplanmış ve optimal portföy seçimi 

yapılmıştır. Alternatif portföyler elde edilmiş ve maksimum kazanç saptanmıştır. Son olarak da 

elde edilen portföyler özetlenip, karşılaştırmış ve uygulamanın faydalarından bahsedilmiştir. 

2. Literatür taraması  

Oyun teorisi iktisadın hemen hemen her alanında kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. 

Endüstriyel organizasyon, uluslararası ticaret, emek piyasaları, politik ekonomi gibi geniş 

yelpazeye sahip uygulama alanı mevcuttur. Soysal hayatın neredeyse her alanında özü 

nedeniyle stratejiler uygulanmakta ve bunlar arasında etkileşim olmaktadır. Dolayısıyla 

sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi gibi alanlarda da uygulamaları mevcut olmaktadır. 

Literatürde oyun teorisinin sahip olduğu yelpazeye ait alanlarda uygulamalar yapılmıştır. 

John Von Neumann ve Oskar Morgenstern (1944) iki kişili sıfır toplamlı oyun teorisini 

açıklamış ve “Oyunlar Teorisi ve Ekonomik Davranış” adında çalışmalarını yayınlamışlardır. 

Markowits (1991) önceden yapmış olduğu portföy teorisi çalışmalarında riski göz ardı ettiğini 

belirtmiş ve çalışmalarında korelasyon, varlık riski, portföy çeşitliliğinin yatırım portföyünün 

faydaları ve etkileri üzerinde durmuştur. Forte (1996) çalışmasında kamu tercihi ile oyun teorisi 

arasında ilişkiyi incelemiş ve oyun teorisini kamu tercihine uyarlanabilirliğini analiz etmiştir. 

Bekçi (2001) çalışmasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören hisse 

senetlerini kullanıp kurumsal ve bireysel yatırımcıların getirilerinin maksimizasyonunu, 

risklerinin de minimizasyonunu sağlayan doğrusal programlama modelini oluşturmuştur. Daha 

sonra bulanıklığı da dikkate almış ve yatırımcılarla ilgili çalışmalarını sürdürmüştür.  

Ulucan (2002) çalışmasında 08.1999-09.2003 tarihleri arasında İMKB 30 endeks değerlerinin 

aylık verilerini kullanarak endeksle aynı risk ve getiriye sahip olan portföyün 13 hisse senedine 

de sahip olması gerektiği ile sonuçlandırmıştır. Tuluca vd. (2003) çalışmalarında Asya kıtasında 

yaşanan krizin, ABD hisse senetlerine etkisini incelemiş, kriz yaşandıktan sonra hisse senetleri 

arasında korelasyon katsayılarında önemli derecede artış olduğunu tespit etmiştir. 

Küçüksille (2004) çalışmasında bireysel yatırımcıların portföylerini oluşturdukları süreçte 

davranışlarını ve nedenlerini analiz etmiştir. Gökşen vd. (2009) çalışmalarında partilerin 

adaylar için önemli olan özelliklerini belirtmiş, adaylar için etkili olacak stratejileri oyun 

teorisini kullanarak incelemişlerdir. Uzun vd. (2014) çalışmalarında dizüstü bilgisayar 

seçiminde öğrenci beğeni ve beklentilerini firma stratejileri üzerindeki etkilerini 

incelemişlerdir. 

Eren vd. (2015) çalışmalarında oyun teorisi yaklaşımı ile öğrencilerin akıllı telefon kullanım 

özelliklerini incelemişlerdir(10). Eren ve Yavuz (2016) çalışmalarında en çok kullanılan 

finansal piyasa araçlarının finans endeks değerlerini kullanmış ve oyun teorisi ile optimal 

portföy oluşturmuşladır.  
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Eren, Demirci, Şahinkul (2017) çalışmalarında borsada işlem gören aynı zamanda Türkiye’nin 

ilk 10 şirket/holding sıralamasında yer alan şirket/holdinglerin endeks değerlerini kullanarak 

oyun teorisi yaklaşımıyla optimal portföyü elde etmişlerdir. Yatırımcıya doğru yatırım yani 

uygun strateji için bakış açısı kazandırmışlardır.  

Eren, Demirci, Şahinkul (2017) çalışmalarında bilişim sektöründe varlığını sürdüren ve 

İMKB’de işlem görüp aynı zamanda Türkiye’nin ilk 100 şirketi arasında yer alan şirketler 

arasından optimal portföyü oluşturmuşlardır. Yatırımcıya uygun yatırım için analiz yapıp sektör 

piyasasının kalkınmasını desteklemeyi amaçlamışlardır. 

3. Portföy yönetimi 

Kelime anlamı “cüzdan” olan portföy, menkul kıymetlerden oluşan bir topluluğu ifade eder. 

Portföy, riskin giderilmesi amacıyla birçok menkul kıymetin bir arada bulundurulmasıdır. 

Risklerin minimize edilmesi ve bununla birlikte mevcut risk seviyesinde maksimum getirinin 

sağlanması portföy kavramının temelini oluşturmaktadır. 

Portföy yönetimi, menkul kıymetlerin; yatırımcıların getiri ve risk hedeflerine göre yönetilmesi 

süreci olarak tanımlanabilmektedir.  

Portföy yönetimi, sosyoekonomik verilerin doğrultusunda yatırımcıların hedeflerinin 

belirlenmesi, verilen kararların başarısının portföyün izlenmesi suretiyle değerlendirilmesinin 

sistematik olarak yapılması ve yenilenmesidir. 

Portföy Yönetimi profesyonel olarak varlıkların yönetilmesidir ve mesleki olarak Avrupa’da 

Sanayi Devrimi döneminde yatırım bankacılarının ortaya çıkmasıyla uygulanmaya 

başlanmıştır. 

Portföy yönetiminde temel amaç, başta yapılan yatırımlardan fayda sağlanması olmakla birlikte 

yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli menkul kıymetlerin biraya getirilerek, belirli 

kabul edilmiş kurallara ve yatırım amaçlarına uygun olarak getiri sağlanmasıdır. Portföy 

yöneticisi, minimum risk ile maksimum fayda sağlayarak, portföyün karlılığını sistematik 

olarak arttırmaya çalışmaktadır.  

Ekonominin dinamik bir yapıya sahip olması, ekonomik koşulların zamanla değişmesine 

sebebiyet vermektedir. Bu değişim menkul kıymetlere yatırım yapan kişi veya kurumların, 

portföylerinden bazı menkul kıymetleri çıkartarak başka menkul kıymetleri portföylerine 

eklemelerine neden olabilmektedir. Portföyün kârlılığını sürdürebilmesi için gerekli alım 

satımların uzmanlıkla yapılması gerekmektedir. Bu sebeple dünya genelinde portföy yönetimi 

genellikle portföy yönetimi için yasal belgeleri almaya hak kazanmış olan bankalar ve aracı 

kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. 

4. Oyun teorisi 
Oyun günümüze kadar birçok bilim adamı tarafından kendi uzmanlık alanlarına göre farklı 

şekillerde tanımlanmıştır. Ancak bu tanımlar incelendiğinde aslında hepsinin ortak noktalarının 

olduğu görülmüştür. Göz ardı edilemeyecek tek şey, insanın doğduğu andan itibaren oyun 

kavramına aşina olduğu ve ilerleyen zamanlarda da bu kavramı geliştirdiği, hayatın her 

aşamasında ve alanında kullanmaya eğilimli olduğudur. Oyun oynama, küçük yaşlardan 

itibaren insanlara sürekli bir öğrenme tecrübesi katmıştır. İnsan doğduğu anda devam etmekte 

olan bir oyuna yeni bir oyuncu olarak dâhil olur. 

Oyun teorisi, iki yada daha fazla rakibin belirli kurallar altında bir araya gelerek karşılıklı olarak 

çelişen olasılıklar karşısında, birbirlerine karşı en doğru ve kazançlı stratejinin belirlenip 

seçilmesi yöntemidir. Rakipler seçimlerinin bir sonucu varken bir kazancı ve bir de gideri 

olduğunu bilirler. Piaget’ye göre oyun; “dış dünyadan alınan uyaranları özümleme ve uyum 

sistemine yerleştirme yolu” dur. Sheridan’a göre oyun; “belirli bir memnuniyet seviyesinde 

yarar sağlamak için yapılan fiziksel ve zihinsel aktivitelerdir. 

İşletme ve ekonomi kaynaklarında ise oyun, belli bir sürece bağlı olarak ortaya çıkacak olan 

belli ödemeleri önceden tahmin etmek için karar verme zorunluluğunda kalan tarafların, çıkar 

çatışmalarının veya rekabetinin yansıtılması olarak geçer. 
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Oyun Teorisinin birçok uygulama alanı mevcuttur. Başta ekonomi olmak üzere sosyoloji, 

psikoloji gibi sosyal bilimler ve daha sonraları fen bilimleri alanlarında kullanılmaya 

başlanmıştır. Bununla birlikte ürün kalitesinin belirlenmesi, reklam politikaları, satın alma 

süreçlerinde, yeni ürünlerin seçimi gibi örnekler de verilebilmektedir. Şirketlerin mali 

durumları, çalışanların analizi gibi durumlarda da kullanılmaktadır.  Oyun Teorisi ekonomik 

çalışmalarda matematiksel analizler yaparak maksimum fayda sağlayabilmek için geliştirilen 

bir yöntemdir. Birden fazla karar verici, kendi çıkarlarını en iyi fayda getirecek şekilde karar 

vermek durumundadırlar. 

5. İki kişili sıfır toplamlı oyun modelinin uygulanması 
Uygulama çalışmasının konusunu, kârını en maksimize etmeye çalışan bir yatırımcının 2012-

2017 yılı dönemlerinde çeşitli finansal araçları kullanarak portföy oluşturması problemi 

oluşturmaktadır. İki kişili bu oyunun taraflarını yatırımcı ve piyasa (doğa) oluşturmaktadır. 

Yatırımcı piyasanın sonsuz sayıda oynayabileceği stratejiye karşı kârını en çoklayacak stratejiyi 

seçmek durumundadır. 

Uygulama Hipotezleri: 

H1: Oyun teorisi yaklaşımı ile portföy yönetimi, yatırımcı kârlılığını arttırmayı hedefler. 

H2 : Finansal piyasalar iki kişili sıfır toplamlı bir yapıdadır.  

H3 :Oyun teorisi yaklaşımı ile yatırımcı açısından en kârlı portföy (finansal araç) tespit 

edilmiştir. 

Uygulama Sınırları: 

Bu araştırmada, ALTIN (TL/Gr), İMKB 30 Endeks değeri, DOLAR (TL),   EURO (TL) yatırım 

araçları fiyat getiri verileri analiz edilmiştir. Yatırım araçlarına ait getiriler iki kişili sıfır 

toplamlı oyun yaklaşımı ile  analiz edilmiş ve LINDO paket programı ile çözümlenmiştir..   

Uygulamanın Amacı: 

2012-2017 yılları arasında 4 dönem olmak üzere yatırım araçlarının getirileri analiz edilerek 

yatırımcının kârını maksimize edecek endeks değerlerinden oluşan optimal portföyü 

oluşturmaktır. Uygulama, oyun teorisi yaklaşımı kullanılarak, sıfır toplamlı iki kişili oyun 

modelinin varsayımları altında çözülmüştür. 

Uygulamanın Aşamaları: 

- Finansal araçlara ait verilerin derlenmesi 

-Stratejilerin belirlenmesi 

-Kazanç matrisinin oluşturulması 

-Doğrusal programlama ile çözülmesi 

-Optimal strateji seçilmesi. 

Finansal araçlara ait verilerin derlenmesi 

Her yıl için 4 çeyrek şeklinde incelenerek, fiyat değişimleri bir önceki dönem fiyatı baz alınarak 

getiri endeksi oluşturulmuştur. Kazanç matrisi 2012– 2017dönemleri arası 5 yıla ait her 3 aylık 

periyot içerisinde, seçilmiş finansal araçların net getirileri ile oluşturulmuştur.  

5 ayrı kazanç matrisi doğrusal programlama modeline dönüştürülerek, 5 yıllık verilerden 

hareketle her 3 aylık dönem için yatırımcının minimum risk düzeyinde, maksimum getiri 

kazandıran portföy elde edilmiştir.   

Yatırımcının en kısa yatırım döneminin 3 ay olduğu varsayılmakta ve 3 aylık dönemin sonunda 

portföyün durumu hakkında yeniden karar verilmiştir. Finansal piyasa stratejilerinin 

tanımlandığı dönem olarak 2012 - 2017 yılları alınmıştır.  

Araştırmaya konu olan finansal araçlara ait fiyat değişimleri 2012-2017 yılları arasındaki 3’er 

aylık değerleri Tabloda.1’de verilmektedir. 

Tablo 1. 2012-2017 Yılları Arası Finansal Araçların Değerleri 

TARİH  ALTIN  
İMKB 

30   
DOLAR  EURO  

1.Ara.11 104 60.603 1,83 2,47 
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1.Mar.12 101 71.164 1,75 2,34 

1.Haz.12 95 65.208 1,87 2,3 

1.Eyl.12 99,1 81.066 1,82 2,29 

1.Ara.12 101,5 91.150 1,79 2,33 

1.Mar.13 94 97.126 1,8 2,35 

1.Haz.13 84,49 85.396 1,89 2,46 

1.Eyl.13 92,26 80.848 2,02 2,67 

1.Ara.13 82,03 74.554 2,03 2,75 

1.Mar.14 94,11 74.119 2,22 3,06 

1.Haz.14 84,21 95.459 2,1 2,86 

1.Eyl.14 89,39 90.052 2,16 2,84 

1.Ara.14 81,12 97.553 2,22 2,77 

1.Mar.15 97,65 93.758 2,52 2,82 

1.Haz.15 101,66 91.833 2,68 2,93 

1.Eyl.15 106,15 87.238 2,92 3,29 

1.Ara.15 99,54 84.730 2,9 3,07 

1.Mar.16 118,12 92.963 2,95 3,2 

1.Haz.16 115,22 91.471 2,95 3,3 

1.Eyl.16 124,45 92.910 2,96 3,3 

1.Ara.16 129,67 87,86 3,44 3,64 

1.Mar.17 148,988 107.588 3,65 3,86 

Kaynak:investing.com 

Bu veriler doğrultusunda piyasa ve yatırımcı için olası stratejiler belirlenerek, her 3 aylık 

dönemler için kazanç matrisi oluşturulmuştur. Daha sonra doğrusal programlama modeline 

dönüştürülerek,  her bir dönem için optimal portföy bulunmuştur.   

Stratejilerin tanımlanması   

Yatırımcının stratejileri, aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.   

1 no.lu strateji; ALTIN; t. dönemde altın alımı,  

2 no.lu strateji; İMKB30 ENDEKS; t. dönemde İMKB 30 endeks vadeli işlem,   

3 no.lu strateji; DOLAR; t. dönemde dolar vadeli işlem,  

4 no.lu strateji; EURO; t. dönemde dolar vadeli işlem.  

Yatırımcı, strateji seçimleri neticesinde her bir finansal aracın getirisi oranında gelir elde 

etmiştir. Yatırımcının strateji seçimi sonucu elde edilen gelir fonksiyonu aşağıdaki gibi ifade 

edilmektedir.   

Y= 𝑓{𝐴𝐿𝑇𝐼𝑁, İ𝑀𝐾𝐵30, 𝐷𝑂𝐿𝐴𝑅, 𝐸𝑈𝑅𝑂 } 
Yatırımcı olası en düşük getiriyi sağlayan stratejiler arasından, en yüksek getiriyi sağlayacak 

stratejiyi belirlemeye çalışmaktadır. 

Kazanç matrisinin oluşturulması 

Kazanç matrisindeki değerler, finansal varlığın bir önceki döneme göre değişim oranı 

hesaplanarak ve bu orana anapara anlamında (+1) eklenerek oluşturulmuştur. Böylelikle negatif 

bir değerin matriste yer almaması sağlanmıştır. Kazanç matrisinde oluşturulan, 1’den büyük 

değerler pozitif, 1’den küçük değerler ise negatif getiriyi temsil etmektedir.   

𝐹𝑡= Finansal varlığın t. dönemdeki değeri,  

𝐹𝑡−1 = Finansal varlığın t-1.dönemdeki değeri,  

𝐺 = Getiri Oranı, 

𝐺 =
𝐹𝑡− 𝐹𝑡−1

𝐹𝑡−1  

Örnek olarak 1.dönem için finansal varlığın getirileri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 
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𝐺1.𝑑ö𝑛𝑒𝑚 =
𝐹𝑡− 𝐹𝑡−1

𝐹𝑡−1
 

2012   —  GALTIN=  [(101-104)/104] = -0,02885 

2013   —  GALTIN=  [(94-101.5)/101.5]= -0,07389 

2014   —  GALTIN=  [(94.11-82.03)/82.03)]= 0,147263 

2015  —   GALTIN=  [(97.65-81.12)/81.12]= 0,203772 

2016  —   GALTIN=  [(148.988-129.67)/129.67]= 0,148978 

ALTIN stratejisinin getiri oranları [-0.02885, -0.07389, 0.147263,0.203772, 0.148978] şeklinde 

hesaplanmıştır. Diğer şirketlerin getiri oranları da hesaplanıp Tablo.2’de verilmiştir. 

 

 

 

Tablo.2 Getiri Oranları Matrisi 

    2012 2013 2014 2015 2016 

Y
A

T
IR

IM
C

I ALTIN -0,02885 -0,07389 0,147263 0,203772 0,148978 

İMKB30 0,174265 0,065562 -0,00583 -0,0389 1223,539 

DOLAR -0,04372 0,005587 0,093596 0,135135 0,061047 

EURO -0,05263 0,008584 0,112727 0,018051 0,06044 

 

Tablo.3 Çözüm Fonksiyonuna Ait Getiri Katsayıları 

X  Y1  Y2  Y3  Y4  

2012-

1.DÖNEM  
0,9712 1,1743 0,9563 0,9474 

2012-

2.DÖNEM  
0,9406 0,9163 1,0686 0,9829 

2012-

3.DÖNEM  
1,0432 1,2432 0,9733 0,9957 

2012-

4.DÖNEM  
1,0242 1,1244 0,9835 1,0175 

2013-

1.DÖNEM  
0,9261 1,0656 1,0056 1,0086 

2013-

2.DÖNEM  
0,8988 0,8792 1,05 1,0468 

2013-

3.DÖNEM  
1,092 0,9467 1,0688 1,0854 

2013-

4.DÖNEM  
0,8891 0,9222 1,005 1,03 

2014-

1.DÖNEM  
1,1473 0,9942 1,0936 1,1127 

2014-

2.DÖNEM  
0,8948 1,2879 0,9459 0,9346 

2014-

3.DÖNEM  
1,0615 0,9434 1,0286 0,993 

2014-

4.DÖNEM  
0,9075 1,0833 1,0278 0,9754 

2015-

1.DÖNEM  
1,2038 0,9611 1,1351 1,0181 

2015-

2.DÖNEM  
1,0411 0,9795 1,0635 1,039 
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2015-

3.DÖNEM  
1,0442 0,95 1,0896 1,1229 

2015-

4.DÖNEM  
0,9377 0,9713 0,9932 0,9331 

2016-

1.DÖNEM  
1,1867 1,0972 1,0172 1,0423 

2016-

2.DÖNEM  
0,9754 0,984 1 1,0313 

2016-

3.DÖNEM  
1,0801 1,0157 1,0034 1 

2016-

4.DÖNEM 
1,0419 0,0009 1,1622 1,103 

 

Doğrusal Programlama ile Çözüm 

Doğrusal programlama ile çözüm safhasında v değerinin pozitif olduğu varsayılır. Eğer 

matrisde negatif  𝑎𝑖𝑗 değerleri var ise sabit bir sayı eklenerek tüm negatif 𝑎𝑖𝑗 değerlerinin pozitif 

olması sağlanır. Sonuç bulunduktan sonra eklenen sayı oyunun değerinden çıkartılarak, oyunun 

gerçek  𝑣 değeri bulunur. Doğrusal programlamada ilk olarak en kötü seçenekler belirlenir. 

Daha sonra en kötü seçenekler içerisinden en iyi seçenek belirlenir. Aşağıdaki denklemde 

𝑌𝑖 değerleri (𝑌1, 𝑌2, 𝑌3, 𝑌4) endeks değerlerine ait olasılık vektörüdür. Bu kısımda amaç, yatırım 

araçlarının olasılık vektörünün bulunmasıdır.  

 𝑍𝑒𝑛𝑏 = 𝑣 =
𝑚𝑖𝑛
𝑗

(∑ ∑ 𝑝𝑖𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 ),{pi  ϵ [0,1]; i=1,2,……m} 

𝑎11𝑦1 + 𝑎12𝑦2 + ⋯ 𝑎1𝑛𝑦𝑛 ≤  v 

𝑎21𝑦1 + 𝑎22𝑦2 + ⋯ 𝑎2𝑛𝑦𝑛 ≤  v 

………………………………. 

𝑎𝑚1𝑦1 + 𝑎𝑚2𝑦2 + ⋯ 𝑎𝑚𝑛𝑦𝑛 ≤ v 

Modelin, doğrusal programlama şeklinde gösterilebilmesi için amaç fonksiyonu ve kısıtlar  (𝑣) 

değerine bölünür aynı zamanda  𝑌ꞌ𝑖=𝑌𝑖  /𝑣  varsayımı altında kabul edilerek, aşağıdaki denklem 

oluşturulur.   

𝐸𝑛𝑏
1

𝑣
= 𝑦1

′ + 𝑦2
′ + ⋯+ 𝑦𝑛

′   

Oyunun kısıtları; aşağıdaki gibidir. 

𝑎11𝑦1
′ + 𝑎12𝑦2

′ + ⋯ 𝑎1𝑛𝑦𝑛
′ ≤1 

𝑎21𝑦2
′ + 𝑎22𝑦2

′ + ⋯ 𝑎2𝑛𝑦𝑛
′ ≤1 

………………………………. 

𝑎𝑚1𝑦1
′ + 𝑎𝑚2𝑦2

′ + ⋯ 𝑎𝑚𝑛𝑦𝑛
′ ≤1 

𝑦1
′ + 𝑦2

′ + ⋯+ 𝑦𝑛
′  ≥0 

Doğrusal programlama modelinin standart şekli:   

𝐸𝑛𝑏
1

𝑣
= 𝑦1

′ + 𝑦2
′ + ⋯+ 𝑦𝑛

′   

Oyunun kısıtları; aşağıdaki gibidir: 

𝑎11𝑦1
′ + 𝑎12𝑦2

′ + ⋯ 𝑎1𝑛𝑦𝑛
′ + 𝑆1 =1 

𝑎21𝑦2
′ + 𝑎22𝑦2

′ + ⋯ 𝑎2𝑛𝑦𝑛
′ + 𝑆2 =1 

……………………………………. 

𝑎𝑚1𝑦1
′ + 𝑎𝑚2𝑦2

′ + ⋯ 𝑎𝑚𝑛𝑦𝑛
′ + 𝑆𝑛 =1 

𝑦1
′ + 𝑦2

′ + ⋯+ 𝑦𝑛
′  ≥0                         Zmak=𝑣 

 

1.Dönemde çözüm için kullanılacak kısıtların getiri katsayıları Tablo.4’ de gösterilmektedir. 

Tablo.4 2012-2017 Yıllarına Göre 1. Döneme Ait Getiri Katsayıları 
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 ALTIN  İMKB 30   DOLAR  EURO  

𝑥 𝑌1 𝑌2 𝑌3 𝑌4 

2012-

1.DÖNEM 
0,9712 1,1743 0,9563 0,9474 

2013-

1.DÖNEM 
0,9261 1,0656 1,0056 1,0086 

2014-

1.DÖNEM 
1,1473 0,9942 1,0936 1,1127 

2015-

1.DÖNEM 
1,2038 0,9611 1,1351 1,0181 

2016-

1.DÖNEM 
1,1867 1,0972 1,0172 1,0423 

2012 Yılı 1.Dönem 

0,9712𝑌1+1,1743𝑌2+0,9563𝑌3+0,9474𝑌4≥𝑣 

2013Yılı 1.Dönem 

0,9261𝑌1+1,0656𝑌2+1,0056𝑌3+1,0086𝑌4≥𝑣 

2014 Yılı 1.Dönem 

1,1473𝑌1+0,9942𝑌2+1,0936𝑌3+1,1127𝑌4≥𝑣 

2015 Yılı 1.Dönem 

1,2038𝑌1+0,9611𝑌2+1,1351𝑌3+1,0181𝑌4≥𝑣 

2016 Yılı 1.Dönem 

1,1867𝑌1+1,0972𝑌2+1,0172+1,0423𝑌4≥𝑣 

Ayrıca olasılıklar toplamı aşağıdaki gibidir. 

Zmin=𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 

Bütün eşitsizliklerin her iki yanı 𝑣’ye bölünüp, 𝑌′i= 𝑌i /𝑣 dönüşümü yapılarak, her bir dönem 

için aşağıdaki denklemler oluşturulmuştur. 

2012 Yılı 1.Dönem 

0,9712𝑌ꞌ1+1,1743 𝑌ꞌ2+0,9563 𝑌ꞌ3+0,9474 𝑌ꞌ4≥1 

2013 Yılı 1.Dönem 

0,9261𝑌ꞌ1+1,0656 𝑌ꞌ2+1,0056 𝑌ꞌ3+1,0086 𝑌ꞌ4≥1  

2014 Yılı 1.Dönem 

1,1473𝑌ꞌ1+0,9942 𝑌ꞌ2+1,0936 𝑌ꞌ3+1,1127 𝑌ꞌ4≥1 

2015 Yılı 1.Dönem 

1,2038𝑌ꞌ1+0,9611 𝑌ꞌ2+1,1351𝑌ꞌ3+1,0181 𝑌ꞌ4≥1 

2016 Yılı 1.Dönem 

1,1867𝑌ꞌ1+1,0972𝑌ꞌ2+01,0172 𝑌ꞌ3+1,0423 𝑌ꞌ4≥1 

Yatırımcının oyun değerini (𝑣) büyüklemeye çalışması 1 / 𝑣’yi en küçüklemek istemesiyle 

birbirlerine eş olan durumlardır. Bu durumda amaç denklemi, aşağıdaki gibidir. 

Zmin=(1/𝑣)= 𝑌ꞌ1+ 𝑌ꞌ2 +  𝑌ꞌ3+ 𝑌ꞌ4 

Yukarıda oluşturulan doğrusal programlama modeli simpleks yöntemi ile çözülerek, optimal 

çözüm Tablo.5’ de gösterilmektedir. 

Tablo.5 1.Dönem için Oyunun Değeri ve Karma Strateji Vektörü 

Yatırım Araçları Yi
'                   Yi 

ALTIN 0 0 

İMKB 30 ENDEKS 0.531686 0.55 

DOLAR 0.428974 0.44 

EURO 0.002041 0.01 

Z=1/V 0.9627016  
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OYUN DEĞERİ(V) 1.038743469  

 

Elde edilen çözüm vektörü ve oyun değeri aşağıdaki gibidir. 

𝑌𝑖=  [0; 0.55; 0.44; 0.01 ]    𝑣 = 1.038743469 

1.Dönem 

Zmin=0.9627016 

P2=0.531686x 1.038743469=0.55 

P3=0.428974x 1.038743469=0.44 

P4=0.002041x 1.038743469=0.01 

Kazanç matrisinin çözümü neticesinde, bir karma strateji elde edilmiştir.    2012-2017 yıllarına 

ait 1. dönem verileri incelenmiş ve portföyün %55’inin Altın, %44’ünün İMKB30 ve %1’inin 

Euro Endeks hisse senetleri alımı yapılmasının, optimal çözüm olduğu sonucuna varılmıştır. 

2.Dönemde çözüm için kullanılacak kısıtların getiri katsayıları Tablo.6 ’da gösterilmektedir. 

Tablo.6 2012-2017 Yıllarına Göre 2. Döneme Ait Getiri Katsayıları 

 ALTIN  İMKB 30   DOLAR  EURO  

𝑥 𝑌1 𝑌2 𝑌3 𝑌4 

2012-

2.DÖNEM 
0,9406 0,9163 1,0686 0,9829 

2013-

2.DÖNEM 
0,8988 0,8792 1,05 1,0468 

2014-

2.DÖNEM 
0,8948 1,2879 0,9459 0,9346 

2015-

2.DÖNEM 
1,0411 0,9795 1,0635 1,039 

2016-

2.DÖNEM 
0,9754 0,984 1 1,0313 

 

Tablo.6 verileri kullanılarak kısıtlar oluşturulup doğrusal programlama modeli simpleks 

yöntemi ile çözülerek, optimal çözüm Tablo.7’ de gösterilmektedir. 

Tablo.7 2. Dönem için Oyunun Değeri ve Karma Strateji Vektörü 

Yatırım Araçları Yi
'                   Yi 

ALTIN 0 0 

İMKB 30 ENDEKS 0.1925 0.19 

DOLAR 0.4418 0.44 

EURO 0.3577 0.35 

Z=1/V 0.999  

OYUN DEĞERİ(V) 1.001001001  

 

Elde edilen çözüm vektörü ve oyun değeri aşağıdaki gibidir. 

𝑌𝑖=  [0.19; 0.44; 0.35]    𝑣 =1.001001001 

2.Dönem 

Zmin=0.999 

P2=0.1925 x1.001001001=0.19 

P3=0.4418 x1.001001001=0.44 

P4=0.3577x1.001001001=0.35 

Kazanç matrisinin çözümü neticesinde, bir karma strateji elde edilmiştir.    2012-2017 yıllarına 

ait 2. dönem verileri incelenmiş ve portföyün %19’unun Altın, %44’ünün İMKB30 ve %35’ 
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inin Euro Endeks hisse senetleri alımı yapılmasının, optimal çözüm olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

3.Dönemde çözüm için kullanılacak kısıtların getiri katsayıları Tablo.7 ’de gösterilmektedir. 

Tablo.8 2012-2017 Yıllarına Göre 3. Döneme Ait Getiri Katsayıları 

 ALTIN  İMKB 30   DOLAR  EURO  

𝑥 𝑌1 𝑌2 𝑌3 𝑌4 

2012-

3.DÖNEM 
1,0432 1,2432 0,9733 0,9957 

2013-

3.DÖNEM 
1,092 0,9467 1,0688 1,0854 

2014-

3.DÖNEM 
1,0615 0,9434 1,0286 0,993 

2015-

3.DÖNEM 
1,0442 0,95 1,0896 1,1229 

2016-

3.DÖNEM 
1,0801 1,0157 1,0034 1 

 

Tablo.8 verileri kullanılarak kısıtlar oluşturulup doğrusal programlama modeli simpleks 

yöntemi ile çözülerek, optimal çözüm Tablo.9’ da gösterilmektedir. 

Tablo.9 3. Dönem için Oyunun Değeri ve Karma Strateji Vektörü 

Yatırım Araçları Yi
'                   Yi 

ALTIN 0.8016 0.84 

İMKB 30 ENDEKS 0.0483 0.05 

DOLAR 0 0 

EURO 0.1043 0.11 

Z=1/V 0.9542  

OYUN DEĞERİ(V) 1.0479983232  

Elde edilen çözüm vektörü ve oyun değeri aşağıdaki gibidir. 

𝑌𝑖=  [0.84; 0.05; 0.11]    𝑣 =1.0479983232 

3.Dönem 

Zmin=0.9542 

P1=0.8016 x1.0479983232=0.84 

P2=0.0483x1.0479983232=0.05 

P4=0.1043 x1.0479983232=0.11 

Kazanç matrisinin çözümü neticesinde, bir karma strateji elde edilmiştir.    2012-2017 yıllarına 

ait 3. dönem verileri incelenmiş ve portföyün %84’ünün Altın, %5’inin İMKB30 ve %11’ inin 

Euro Endeks hisse senetleri alımı yapılmasının, optimal çözüm olduğu sonucuna varılmıştır. 

4.Dönemde çözüm için kullanılacak kısıtların getiri katsayıları Tablo.10’ da gösterilmektedir. 

Tablo.10 2012-2017 Yıllarına Göre 4. Döneme Ait Getiri Katsayıları 

 ALTIN  İMKB 30   DOLAR  EURO  

𝑥 𝑌1 𝑌2 𝑌3 𝑌4 

2012-

4.DÖNEM 
1,0242 1,1244 0,9835 1,0175 

2013-

4.DÖNEM 
0,8891 0,9222 1,005 1,03 
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2014-

4.DÖNEM 
0,9075 1,0833 1,0278 0,9754 

2015-

4.DÖNEM 
0,9377 0,9713 0,9932 0,9331 

2016-

4.DÖNEM 
1,0419 0,0009 1,1622 1,103 

 

Tablo.10 verileri kullanılarak kısıtlar oluşturulup doğrusal programlama modeli simpleks 

yöntemi ile çözülerek, optimal çözüm Tablo.11’ de gösterilmektedir. 

Tablo.11 4. Dönem için Oyunun Değeri ve Karma Strateji Vektörü 

Yatırım Araçları Yi
'                   Yi 

ALTIN 0.4803 0.45 

İMKB 30 ENDEKS 0.1530 0.14 

DOLAR 0.4298 0.40 

EURO 0 0 

Z=1/V 1.0631  

OYUN DEĞERİ(V) 0.9406452827  

 

Elde edilen çözüm vektörü ve oyun değeri aşağıdaki gibidir. 

𝑌𝑖=  [0.45; 0.14; 0.40]    𝑣 =0.9406452827 

4.Dönem 

Zmin=1.0631 

P1=0.4803 x0.9406452827=0.45 

P2=0.1530 x0.9406452827=0.14 

P3=0.4298x0.9406452827=0.40 

Kazanç matrisinin çözümü neticesinde, bir karma strateji elde edilmiştir.    2012-2017 yıllarına 

ait 4. dönem verileri incelenmiş ve portföyün %45’inin Altın, %14’ünün İMKB30 ve %40’ ının 

Dolar Endeks hisse senetleri alımı yapılmasının, optimal çözüm olduğu sonucuna varılmıştır. 

6. Sonuç 

Bu uygulamada 2012 – 2017 yılları arasında piyasada fiyatları belirlenmiş olan finansal 

varlıklar oyun teorisi yaklaşımı ile incelenmiştir. Yalnızca bu dönemler için optimal portföy 

modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan bu model belirli dönemdeki faydaya göre incelemesi 

yapılmış deterministik bir yaklaşımdır. 

Çalışmada gelecek dönemler için portföy tahmini yapılması amaçlanmamıştır. Yalnızca genel 

kabul görmüş oyun teorisi yöntemleri uygulanarak optimal portföy oluşumu analiz edilmiştir. . 

Doğrusal programlama çözümü ile her bir dönem için çözüm vektörleri oluşturularak, 

dönemlere ait optimal getiriler hesaplanmıştır. 

2012-2017 yıllarına ait veriler incelenmiş 1.dönem için portföyün %55’inin Altın, %44’ünün 

İMKB30 ve %1’inin Euro Endeks hisse senetlerine, 2.dönem portföyün %19’unun Altın, 

%44’ünün İMKB30 ve %35’ inin Euro Endeks hisse senetlerine, 3.dönem portföyün %84’ünün 

Altın, %5’inin İMKB30 ve %11’ inin Euro Endeks hisse senetlerine, 4.dönem portföyün 

%45’inin Altın, %14’ünün İMKB30 ve %40’ ının Dolar Endeks hisse senetleri alımı 

yapılmasının optimal çözüm olduğu sonucuna varılmıştır. 

Çalışma alanı oldukça geniş ve ilgi çekici olması nedeniyle bu uygulama ile oyun teorisinin 

uygulamalarının yatırımcıların maddi gelirlerini etkin ve verimli bir şekilde kullanmasını 

sağlar. Yoğun olarak ilgilenilen bu alan, sonuçları ile birçok yatırımcıyı karar alma noktasında 

yönlendirmektedir.  Bu sayede karar vericilere karmaşık problemlere farklı bakış açısı sağlar. 
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ÖZET:  
Barınma ihtiyacı, İnsan hakları Evrensel Beyannamesinde de bahsedildiği gibi, temel insan 

haklarından birisidir. İnsanın varoluşundan beri barınma ihtiyacının varlığını dikkate 

aldığımızda, günümüz modern Dünyasında artık temel ihtiyacın karşılanmasının yanında 

konfor, ekstra güvenlik vb. ihtiyaçlarda ön plana çıkmaktadır. İnsan ihtiyaçlarının artması, bu 

ihtiyacı karşılayacak arz modellerinin gelişmesi, iletişim ve bilgi edinme kaynaklarının 

gelişmesi, arz edenler ile talep edenler arasında köprü olacak aracılara ihtiyaç duyulmasına yol 

açmıştır. Emlak/gayrimenkul yatırım danışmanları olarak adlandırdığımız bu aracı kişiler arz 

edenler ile talep edenler arasındaki asimetrik bilgiye dayalı iletişim ve güvensizlik sorunlarını 

ortadan kaldıran, bu işin eğitimini almış profesyonel kişilerdir. Fakat Türkiye de emlak 

danışmanlığı, yasal açıklarında etkisiyle, geçmişte eğitimsiz insanların kendisine seçtiği ve 

uygulamada daha çok insanların ihtiyaçlarını tam karşılamadan para kazanan ve “emlakçı” 

olarak daha düşük bir kavramda açıklanan bir meslek haline dönüşmüştür. Çalışma da çeşitli 

meslek ve yaş gruplarındaki insanlara uygulanan anketler ile Türkiye’de oluşan “emlakçılık” 

algısının mevcut durumu ve sebepleri ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çıkan sonuçlar ile de 

politika önerileri sunulmuştur.   

 

ANATAR KELIMELER: Emlakçı, Emlakçılık, Gayrimenkul Danışmanı, Emlak Danışmanı, 

Emlak Müşavirliği 

 

SUMMARY:  
                                                                 
281 Sorumlu Yazar 

mailto:eryuzlu@sakarya.edu.tr
mailto:fatih.isik@ogrenci.sakarya.edu.tr
mailto:Sinan.ergul@ogrenci.sakarya.edu.tr
mailto:hamza.aslan@ogrenci.sakarya.edu.tr
mailto:can.bayram@ogrenci.sakarya.edu.tr
mailto:mustafa.safak@ogrenci.sakarya.edu.tr


 
                               I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             
 

516 
 

The need for peace is a fundamental human right, as mentioned in the Universal Declaration of 

Human Rights. When we consider the necessity of marriage since man's existence, in today's 

modern world, besides meeting basic needs, comfort, extra security and so on. Are in the 

foreground when they need it. The development of human needs, the development of supply 

models that meet this need, the development of communication and information sources, and 

the need for intermediaries to bridge the gap between demand and supply. This brokerage, 

which we call real estate / real estate investment consultants, is professionals trained in this 

business that lift the problems of communication and insecurity based on asymmetric 

information between those who supply and those who demand. But in Turkey real estate 

counseling has become a profession, under the influence of its legal deficits, which has been 

chosen by untrained people in the past and earned money in practice rather than fulfilling the 

needs of more people and explained in a lower concept as "real estate agent". In the study, the 

questionnaire applied to the people of various professions and age groups tried to reveal the 

current status and causes of the "real estate" perception in Turkey. Policy outcomes were also 

presented with the results. 

 

Key Words: Real Estate Agents, Real Estate Consultants, Real Estate Consultancy 

 

Giriş  

İktisadi birey olarak insan, davranışları ile iktisadi döngüye etki etmektedir. İnsanların 

ihtiyaçları, işleri, aileleri hatta ölümleri bile iktisadi sonuçlar yaratmaktadır. Böyle bir 

düşünceyle, “Bir insanın en temel ihtiyacı nedir?” sorusunu cevapladığımızda; yemek, giyinme 

ve barınma ihtiyaçları gibi ihtiyaçları ilk sıralarda sayabiliriz. İnsanların ya da toplumların; 

gelişmişlik düzeyleri, eğitimleri, dini inançları veya benzeri özellikleri ne olursa olsun 

değişmeyecek durum, hepsinin barınma ihtiyaçlarının var olmasıdır. Barınma temel bir insan 

ihtiyacı olup karşılanmadığı takdirde, güvenlik, sağlık ve psikolojik sorunların ortaya çıkması 

ile insan yaşamının olumsuz etkilenmesine neden olur. İnsanlar hem barınma hem de iş 

hayatında bir yapıya (bina, daire vb.) gereksinim duymaktadırlar. İnsanların ihtiyaçları 

doğrultusunda ev/işyeri alması, satması veya kiralaması ise emlak piyasasını oluşturmaktadır. 

Emlak piyasası söz konusu alım, satım ve kiralama işlerinde aracı danışmanların varlığı ile arz 

ve talebin ihtiyaçlarının karşılandığı piyasadır. Sürekli aktifliğini koruyan emlak piyasası 

ülkelerden ülkelere, hatta şehirlerden şehirlere, arz talep koşullarına göre farklılıklar 

göstermektedir. Finansal sermayenin dolaşım hızı kapsamında emlak piyasasını dikkate alırsak, 

yabancı sermayenin ülkelerdeki kar arayışlarında ilgi duyulan bir alan olduğu da görülür. Gerek 

bir yatırım aracı gerekse barınma ihtiyacını temsil eden emlak piyasası iktisadi sistemde 

dikkatle değerlendirilmesi gereken bir konudur. Özellikle faizin düşmesi, kredi alabilme 

olanaklarının artması da emlak piyasasına doğrudan etki etmektedir. Emlak piyasasını önemli 

kılan bir başka neden de diğer birçok sektörlerle (özellikle inşaat ve onun alt sektörleri) sıkı bir 

ilişki içerisinde olmasıdır.  

Hem iktisadi açıdan hem de insan gereksinimleri açısından önemli olan emlak piyasasının 

düzgün işleyebilmesi tarafların tam bilgiye sahip olmaları, dürüst davranmaları, bilgiye 

ulaşımda zorluk çekmemeleri vb. tam rekabet piyasa özelliklerine yakınsanma ile doğru 

orantılıdır. İşte tam bu noktada Emlak/gayrimenkul yatırım danışmanları olarak 

adlandırdığımız emlak piyasasında danışmanlık faaliyetleri ile arz edenler ile talep edenler 

arasındaki asimetrik bilgiye dayalı iletişim ve güvensizlik sorunlarını ortadan kaldıran, bu işin 

eğitimini almış profesyonel kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat Türkiye de emlak 

danışmanlığı, yasal açıkların da etkisiyle, geçmişte eğitimsiz insanların kendisine seçtiği ve 

uygulamada daha çok tarafların ve piyasanın ihtiyaçlarını tam karşılamadan para kazanan ve 

“emlakçı” olarak daha düşük bir kavramda açıklanan bir meslek haline dönüşmüştür. 

Kontrolsüz bir şekilde açılan emlak ofisleri eğitim ve bilgi eksiklikleri sebebiyle emlak 
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piyasasında oluşacak fiyatı da olumsuz yönde etkilemektedirler. Daha fazla komisyon 

alabilmek için bilimsel hiçbir kritere dayanmayan emlak değerleme yöntemleriyle fiyatı yukarı 

doğru itebilmektedirler. Söz konusu sorunlar her gelir grubundaki vatandaşı olumsuz 

etkilemekte ve kontrolsüz emlak ofisleri giderek yaygınlaşmaktadır. İstanbul Ticaret Odası 

kayıtlarına göre sadece İstanbul da 10.000 fazla emlak ofisi bulunmaktadır.  

Oysaki üniversitelerde ön lisans programlarında emlak yönetimi ve lisans programlarında 

gayrimenkul değerleme gibi bu işin akademik eğitimini veren programlar bulunmaktadır. 

Dolayısıyla bu programlardan mezun olacak öğrenciler sektördeki söz konusu eğitimsizlik 

sorununu çözebilecek donanımlara sahip olabilmektedirler. Fakat emlak piyasasındaki aşırı 

serbestlik ve denetimsizlik, piyasanın kontrol dışı hareket etmesini önleyememektedir. 

Serbestlik ve denetimsizlik nedeniyle üniversitelerdeki çalışmalar da yeterli etkiyi 

yaratamamaktadır.  

Söz konusu sorunlar aslında politika yapıcılarında dikkatinden kaçmamıştır. Sorunların 

çözümünün belli eğitim ve bilgi düzeyindeki insanların aracı yani danışman olarak faaliyet 

göstermelerini sağlayacak bir kanun tasarısı hazırlanmış fakat henüz uygulamaya 

geçilememiştir. “Emlak müşavirliği kanunu” olarak bilinen bu tasarının amacı “ hak 

sahiplerinin talebi üzerine hizmet sözleşmesi yaparak taşınmazların alımı, satımı, kiralanması 

ile irtifak hakkı. Rehin, diğer sınırlı aynı haklar ve şahsi hakların tesisi gibi işlemlerde 

danışmanlık, meslek alanına yönelik bilirkişilik ile gayrimenkul rayiç bedel araştırması ve 

belirlemesini yapan ve bu işlemlerle ilgili form, beyanname ve diğer belgeleri düzenleyerek bu 

konularda taraflarla ve onlar adına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında iş takibi ve aracılık 

yapan emlak müşavirlerinin faaliyet, yetki, sorumluluk ve denetimlerine ait esasları 

düzenlemektir” olarak belirlenmiştir. Tasarının amacından da anlaşılabileceği gibi, tıpkı 

muhasebecilerin, mali müşavir sürecine doğru evirilmesi gibi emlakçılarında emlak 

müşavirliğine evirilmesi öngörülmektedir.   

Araştırmada İstanbul, Sakarya ve Kocaeli illerinde 719 kişiye Türkiye’de var olan “emlakçılık” 

algısını ölçmek için anket yapılmıştır. Anketlerdeki amaç çeşitli yaş ve meslek gruplarındaki 

insanların emlakçı, emlak danışmanı, komisyoncu, gayrimenkul danışmanı vb. kavramlara 

bakış açılarını ölçmek istatistiki açıdan ilişkileri ortaya çıkarmaktadır. Anket verilerinin 

analizinde, SPSS programından yararlanılmış ve soruların birbiri ile ilişkilerini tespit etmek 

amacıyla “kikare uygunluk” ve “bağımsızlık testleri” uygulanmıştır. 

 

Literatür taraması  
Emlak piyasası üzerindeki literatür incelendiğinde, özellikle emlak işi ile uğraşan meslek 

grubuna yönelik algı ölçümü üzerine bir çalışma bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra emlak / 

gayrimenkul piyasası üzerine yapılmış çalışmalar mevcuttur. Genel itibariyle çalışmalar 

değerlendirildiğinde sektörün ekonomi açısından önemi hem istihdam hem de finansal açıdan 

vurgulanmaktadır. Yine çalışmalar göstermektedir ki eğitimli personel ve girişimci önem arz 

etmektedir.  

Özkurt (2007), Türkiye’de gayrimenkul ve inşaat sektörünün gelişmesi ile GSYİH gelişmesi 

arasındaki doğru orantıyı ortaya koymuş ve konut sektörünün istihdam boyutu ile de özel bir 

öneme sahip olduğunu belirtmiştir. Özkurt’un tespitlerine göre sektör özellikle eğitim seviyesi 

düşük kişilerin işgücüne katılımına yüksek destek sağlamaktadır.  

Şahin ve Sevimli (2013), İŞKUR’un düzenlediği meslek edindirme programları kapsamında 

açılan, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar ve Muhasebe, Dış Ticaret ve Gümrük, Emlak 

Danışmanlığı-Finansmanı, Uygulamalı Temel Elektronik, Elektrik-Elektronik, Kurgu Eğitimi 

ve PIC Basic programları eğitimine katılan 222 kursiyere yaptıkları anket çalışması sonucunda 

kendi işini kurmak isteyen kursiyerlerin büyük çoğunluğu Emlak Danışmanlığı – Finansmanı 

alanında olduğunu tespit etmişlerdir. Bu sonuçtan da anlaşılacağı gibi sektör canlı ve popüler 

bir sektördür.  
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Şahin ve Uslu (2013), küreselleşen ekonomi gereği, Türkiye’deki gayrimenkul sektörünün, yeni 

ortaklıklar, finansman açılımları, piyasa değerlendirmeleri, satış yöntemleri ve teknolojik 

yenilikleri hızlı bir şekilde özümsemesi gerektiğini savunmuşlardır. Fakat Şahin ve Uslu’ya 

göre Türkiye’deki geleneksel olarak nitelendirilebilecek emlak firmaları bu dönüşüme hazır 

değillerdir. Sektördeki kalifiye olmayan aktörler süreci zora sokmaktadırlar. Tosun (2016), 

Türkiye’de gayrimenkul sektörünün kurumsal yapısını incelediği çalışmasında, gelişmiş 

ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de sektörün kurumsallaşması gerektiği ve kurumsallaşma için 

mutlaka devlet müdahalesi dahilinde kanunların çıkarılması hususunu vurgulamıştır. Tosun 

ayrıca, Türkiye’de gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterecek kişilerin akademik eğitim 

almaları gerekliğine vurgu yapmış ve gayrimenkul danışmanlığının ancak bu şekilde daha 

saygın olabileceğini belirtmiştir.   

Yöntem ve Bulgular 

Araştırmada anket yolu ile kişilerin (emlak sektöründe çalışmayan) emlak ofisleri ve emlak işi 

yapan kişiler üzerindeki algısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, İstanbul, Kocaeli ve 

Sakarya gibi Türkiye’nin nüfus yoğunluğu fazla olan dolayısıyla emlak piyasasının canlı 

olduğu üç ilde 719 anket uygulanmıştır. Anket verilerinin analizinde, SPSS programından 

yararlanılmış ve soruların birbiri ile ilişkilerini tespit etmek amacıyla “kikare uygunluk” ve 

“bağımsızlık testleri” uygulanmıştır. Ankete katılanların genel özellikleri aşağıdaki şekildedir; 

%69’u erkek %31’i kadınlardan oluşmaktadır.  

%24,3’ü 18-25 yaş arası, %32,8’, 26-35 yaş arası, %29,5’i 36-50 yaş arası ve %13,4’ü 50 yaş 

üstü kişilerdir.  

%11’i ilkokul mezunu, %21,3’ü ortaokul mezunu, %36,7’si lise mezunu, %16,3’ü ön lisans 

mezunu, %13,1’i lisans mezunu ve %1,6’sı lisansüstü mezunudur. 

%9’u memur, %16,1’i öğrenci, %11,7’si ev hanımı, %7,4’ü emekli, %18,9’u işçi, %13,1’i 

serbest meslek çalışanı, %16,4’ü esnaf ve %7,4’ü diğer meslek gruplarına mensup kişilerdir.  

Yapılan araştırmada emlakçılık algısının ölücümü amacıyla katılımcıları iki temel soru 

yöneltilmiştir. Birisi; “sizce gayrimenkul danışmanı kimdir?” ve “sizce emlakçı kimdir?” 

soruları. Kapalı uçlu yöneltilen soruların yanıtları ise şu şeklide sınırlandırılmıştır; 

Sizce Gayrimenkul Danışmanı Kimdir? 

Müteahhit 

Emlakçı 

Emlak danışmanı 

Yatırım uzmanı 

Diğer 

Sizce Emlakçı kimdir? 

Komisyoncu 

Yatırım uzmanı 

Gayrimenkul danışmanı 

Anketin diğer sorularında ise, katılımcıların daha önce emlak alım, satım veya kiralama yapıp 

yapmadıkları ve bu işlerinde emlak ofisinden yararlanıp yararlanmadıkları sorulmuş ayrıca 

aldıkları danışmanlık hizmeti için memnuniyet dereceleri sorgulanıp eğer memnun kalmadılar 

ise nedenleri araştırılmıştır.  

Bu kapsamda öncelikle temel iki soruya yönelik, istatiksel anlamlılıkları dikkate almak 

amacıyla kikare uygunluk testi yapılmıştır. Birinci soru olan “sizce gayrimenkul danışmanı 

kimdir?” sorusunun test istatistiği aşağıda sunulmuştur; 

Table 1. Kirkare Uygunluk Testi Sonucu 

TEST İSTATİSTİĞİ 

Kikare 1071,900 

Df 6 
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Anlamlılık 

Düzeyi 

0,000 

 

Sonuçlara göre, 0.001 anlamlılık düzeyinde kişilerin verdiği cevaplar arasındaki fark anlamlı 

bulunmuştur.  

İkinci soru olan “sizce emlakçı kimdir?”  sorusunun test istatistiği aşağıda sunulmuştur; 

Table 2. Kirkare Uygunluk Testi Sonucu 

TEST İSTATİSTİĞİ 

Kikare 733,441 

Df 4 

Anlamlılık 

Düzeyi 

0,000 

 

Sonuçlara göre, 0.001 anlamlılık düzeyinde kişilerin verdiği cevaplar arasındaki fark anlamlı 

bulunmuştur. Böyle anket sorularının cevaplarının kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. O 

zaman diğer sorulara verilen cevaplar söz konusu bu iki soruya verilen cevapların nedenleri 

olarak açıklanabilecektir.  

Kikare bağımsızlık testi yöntemiyle anket katılımcılarının; “sizce gayrimenkul danışmanı 

kimdir?” ve “sizce emlakçı kimdir?” sorularına verdikleri cevaplar arasındaki ilişki 

araştırılmıştır. Buna göre; “sizce gayrimenkul danışmanı kimdir?” sorusu için; 

Cinsiyet ile yapılan bağımsızlık testi sonucu; kikare istatistiği 6,235 bulunmuş ve 0,10 

anlamlılık düzeyinde H0 hipotezi ret edilmemiştir. Buna göre cinsiyet ile verilen cevaplar 

anlamlı bir farklılık göstermez. Dolayısıyla cinsiyet verilen cevaplarda belirleyici değildir.  

 Kişilerin yaş aralığı ile yapılan bağımsızlık testi sonucu; kikare istatistiği 26,899 bulunmuş ve 

0,10 anlamlılık düzeyinde H0 hipotezi ret edilmiştir. Buna göre yaş aralığı ile verilen cevaplar 

anlamlı bir farklılık gösterir. Dolayısıyla yaş aralığı verilen cevaplarda belirleyicidir. Buna göre 

18-25 yaş arasındaki katılımcıların %56,0’ı emlakçı yanıtını verirken 26-35 yaş arası 

katılımcıların %45.3’ü emlakçı, 36-50 arası katılımcıların % 42,9’u emlakçı, 50 yaş üstü 

katılımcıların ise, %46,9’u yine emlakçı yanıtını vermiştir. Dolayısıyla yaş aralığı ne olursa 

olsun “gayrimenkul danışmanı” insanlarda çoğunlukla emlakçı çağrışımı yapmaktadır. İnsanlar 

gayrimenkul işinin emlak ile doğrudan ilişki olduğunu düşünmekte ve bilmektedirler.   

Kişilerin eğitim durumları ile yapılan bağımsızlık testi sonucu; kikare istatistiği 64,259 

bulunmuş ve 0,05 anlamlılık düzeyinde H0 hipotezi ret edilmiştir. Buna göre eğitim durumu ile 

verilen cevaplar anlamlı bir farklılık gösterir. Hatta anlamlılık düzeyi yaş aralığına göre daha 

yüksek olduğundan yaş aralığından daha da belirleyici bir etken olarak değerlendirilebilir. 

Dolayısıyla eğitim durumu verilen cevaplarda belirleyicidir. Buna göre ilkokul mezunu 

katılımcıların %55,7’si emlakçı yanıtını verirken ortaokul mezunu katılımcıların %54,2’si 

emlakçı, lise mezunu katılımcıların % 45,1’, emlakçı, ön lisans mezunu katılımcıların ise, 

%47,9’u yine emlakçı, lisans mezunu katılımcıların %38,3’ü emlakçı ve lisansüstü mezunu 

katılımcıların %54,5’i emlak danışmanı yanıtını vermiştir. Dolayısıyla eğitim seviyesi 

yükseldikçe emlakçı bakışı azalmakta hatta lisansüstü mezunlarında daha profesyonel şekilde 

emlak danışmanı algısı bulunmaktadır.    

Kişilerin meslekleri ile yapılan bağımsızlık testi sonucu; kikare istatistiği 73,993 bulunmuş ve 

0,05 anlamlılık düzeyinde H0 hipotezi ret edilmiştir. Buna göre meslekler ile verilen cevaplar 

anlamlı bir farklılık gösterir. Hatta anlamlılık düzeyi yaş aralığına göre daha yüksek 

olduğundan yaş aralığından daha da belirleyici bir etken olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla 

meslek verilen cevaplarda belirleyicidir. Buna göre; memurların %47,7’si emlak danışmanı, 

öğrencilerin %56,9’u emlakçı, ev hanımlarının %60,7’si emlakçı, emeklilerin %43,4’ü emlakçı, 

işçilerin %46,3’ü emlakçı, serbest meslek sahiplerinin %52,1’i emlakçı, esnafın %42,2’si 
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emlakçı diğer meslek gruplarının %39,6’sı emlak danışmanı yanıtını vermişlerdir. Dolayısıyla, 

memurluk gibi memurluğa benzer meslekler yapan (örneğin öğretmen, akademisyen vb.) 

muhtemelen farklı birkaç şehirde yaşamış kişiler emlakçı yerine fikir ve hizmet alabildikleri 

danışmanlık statüsünde düşünmektedirler.  

“sizce emlakçı kimdir?”  sorusu içinse şu sonuçlar bulunmuştur; 

Cinsiyet ile yapılan bağımsızlık testi sonucu; kikare istatistiği 4,356 bulunmuş ve 0,10 

anlamlılık düzeyinde H0 hipotezi ret edilmemiştir. Buna göre cinsiyet ile verilen cevaplar 

anlamlı bir farklılık göstermez. Dolayısıyla cinsiyet verilen cevaplarda belirleyici değildir.  

 Kişilerin yaş aralığı ile yapılan bağımsızlık testi sonucu; kikare istatistiği 12,371 bulunmuş ve 

0,10 anlamlılık düzeyinde H0 hipotezi ret edilmemiştir. Buna göre yaş aralığı ile verilen 

cevaplar anlamlı bir farklılık göstermez. Dolayısıyla yaş aralığı verilen cevaplarda belirleyici 

değildir.   

Kişilerin eğitim durumları ile yapılan bağımsızlık testi sonucu; kikare istatistiği 14,398 

bulunmuş ve 0,10 anlamlılık düzeyinde H0 hipotezi ret edilmemiştir. Buna göre eğitim durumu 

ile verilen cevaplar anlamlı bir farklılık göstermez. Dolayısıyla eğitim durumu verilen 

cevaplarda belirleyici değildir.  

Kişilerin meslekleri ile yapılan bağımsızlık testi sonucu; kikare istatistiği 29,118 bulunmuş ve 

0,10 anlamlılık düzeyinde H0 hipotezi ret edilmemiştir. Buna göre meslekler ile verilen cevaplar 

anlamlı bir farklılık göstermez. Dolayısıyla meslek verilen cevaplarda belirleyici değildir.   

“sizce emlakçı kimdir?”  sorusu için kikare bağımsızlık testlerine göre istatiksel anlamda 

anlamlı cevaplar alınamamıştır. Bunun nedeni için, sorunun, “sizce gayrimenkul danışmanı 

kimdir?” sorusundan sonra yönlendirilmesi ve katılımcıların kavram kargaşası yaşadığı 

düşünülmektedir. Yine de cevaplar irdelenirse, katılımcıların %50,1’i “komisyoncu” olarak 

cevap vermiştir.  

İki temel sorunun sonuçları emlakçılık kavramının özellikle eğitim ve meslek gruplarına göre 

farklılıklar gösterdiğidir. Eğitim seviyesi yükseldikçe ve memurluk, öğretmenlik, 

akademisyenlik, askerlik vb. mesleklerde çalışanlar emlakçıdan ziyade emlak danışmanı 

imajını nitelendirmektedirler.  

Anket uygulamasından varılan diğer sonuçlar ise aşağıda sıralanmıştır; 

Diğer sonuç – 1: Ankete katılanların %53 daha önce gayrimenkul alım, satım yada kiralama 

işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Bunlardan, alım yapanların %66’sı, satım 

yapanların, %58’i ve kiralama yapanların, %70,1’i bir emlak ofisinden destek almışlardır. 

Destek alanların %38’i ise, aldığı hizmetten memnun kalmadıklarını belirtmişlerdir. Emlak 

ofisi ile çalışan ve memnun kalmayanların; %27’si eğitim seviyesinin düşüklüğünden şikayet 

etmiş, %48’i verdikleri parayı hak etmediklerini savunmuş ve %25’i ise kandırıldığını 

düşünmektedir.  

Diğer sonuç – 2: Emlak alım, satım veya kiralama yapmayanların %64,7’si eğer söz konusu 

işlemleri yaparlar ise bir emlak bürosundan yararlanmayı düşünmediklerini belirtmişlerdir. Bu 

düşüncelerinin sebepleri olarak; %27’si emlak ofislerine güvenmediklerini, %19’u verecekleri 

parayı hak etmediklerini, %8’i ise emlak ofisi çalışanlarının eğitim seviyelerinin düşük 

olduğunu %46’sı ise, gerek duymadıklarını belirtmişlerdir.  

Diğer sonuç – 3: Son olarak bir emlak ofisinden hizmet almış veya bir emlak ofisinden hizmet 

almayı düşünen katılımcılara, emlak ofislerine bakış açılarını anlayabilmek için niçin ihtiyaç 

duydukları sorulmuştur. Sonuçlara göre, %24’ü zaman kazanmak için, %48’i alternatifleri 

görebilmek ve değerlendirmek için, %28’i ise, Danışmanlık ve değerleme hizmetleri almak için 

destek alacaklarını ya da aldıklarını belirtmişlerdir.  

 

Sonuç  

İktisadi ve insani değerler açsından barınma ihtiyacı gibi temel ve sürekli bir ihtiyacın 

karşılanmasında emlak piyasasında aracılık eden emlak danışmanlığı mesleği geçmişten gelen 
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aşırı serbest politikalar neticesinde insanların “emlakçı” ve buna bağlı olarak “komisyoncu” 

düşüncesi ile nitelendirdiği düşük itibarlı bir meslek algısı oluşmuştur. Oysaki anketler eğitim 

seviyesi yükseldikçe emlak piyasasındaki aracılık mesleğine emlakçı-komisyoncu ikilisinden 

öte emlak danışmanı ve profesyonel destek alınacak kişiler olarak bakılmaktadır.  

Bir başka tespitte emlak ofislerine olumsuz bakan yada şikayet eden kişilerin %52’si eğitim 

seviyesi düşüklüğü ve kandırıldığı algısına sahip olmasıdır. Örneğin çok daha basit bir iş olan 

noter işine verilen önemli ücretlerde kandırıldığı düşünmeyen kişilerin, emlak piyasası 

aracılığında kandırıldığını düşünmesi devlet kontrolü dışında piyasada oluşan mekanizmalardır. 

Eğer devletin koyduğu kriterlerde bir aracı ile karşılaşırsa kişilerin güven duygusunun artacağı 

aynı zamanda verdiği paranın miktarından şikayet etmeyeceği beklenmektedir. Çünkü hizmet 

emlak ofislerinden hizmet almayı düşünen katılımcıların %76’sı alternatifleri 

görebilmek/değerlendirmek ve Danışmanlık/değerleme hizmetleri almak için destek 

beklediklerini belirtmişlerdir.  

Dolayısıyla, Türkiye için daha önce tasarı olarak hazırlanan “emlak müşavirliği kanunu” derhal 

yürürlüğe girmeli ve gerekli eleman ihtiyacı için üniversitelerdeki akademik birimlerin 

kapasiteleri artırılmalıdır.  
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VERGİ HARCAMALARI VE İKTİSADİ ETKİLERİ 

 

Öznur ÖZEL282 

Sinem KEY283 

 

ÖZET 

Vergi, kamu harcamalarını finanse etmek için ve ekonomi üzerinde etkilerin oluşturulabilmesi 

için devletin egemenlik gücüne dayanarak karşılıksız bir şekilde cebri nitelikte gerçek ya da 

tüzel kişilerden elde edilen parasal değerdir. Devletin istisna muafiyet ve indirim uygulamaları 

nedeniyle ortaya çıkan vergi kaybı ‘‘vergi harcaması’’ olarak adlandırılmaktadır. Vergi 

harcamaları maliye politikası araçlarından bir tanesidir. Vergi harcamaları raporları konusunda 

şeffaflaşması dolayısıyla bazı ulusal ya da uluslararası gelir açısından özel bir öneme sahiptir. 

Vergi harcamaları ulusal gelirde oluşan ‘‘yeniden dağıtım’’ etkisi ile makro iktisadi etkilerini 

değerlendirilebilir. Bu açıdan vergi harcamalarının etkisi ‘‘transfer harcama çarpanı’’ ile 

açıklanmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada vergi harcamalarının iktisadi etkilerini ortaya 

çıkarmak amaçlanmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: Vergi harcaması, Vergi muafiyeti, Vergi istisnası 

 

 

Giriş 

Devlet egemenlik hakkını kullanarak gelir elde eder ve bunu da kamu harcamaları yoluyla 

belirli bir zaman içerisinde yeniden dağıtır. Vergiler de devletin egemenlik ilkesini kullanarak 

hukuki yaptırımlarla topladığı bir gelir türüdür. Kamu gelirleri içerisinde önemli bir paya 

sahiptir.Gerçekten vergi, devletin temel görevlerini yerine getirebilmek için başvurduğu en 

önemli gelir kaynağıdır.Devlet yeri geldiğinde sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı vergileri 

almaktan vazgeçer.Buradaki vergi kaybı, vergi harcamalarını meydana getirir.Vergi 

harcamaları, adından da anlaşılacağı üzere, ‘’vergi ‘’ ve ‘’harcama’’ gibi birbirine tezat 

kavramların bir arada kullanıldığı karmaşık bir kavramdır (Ferhatoğlu,2005:80). 

Vergi harcamaları yoluyla kamu ekonomisinden özel ekonomiye bir tür fon transferi 

gerçekleşmiş olur. Bütçe açısından da bakılacak olursa; vergi harcamaları bütçede doğrudan 

yer almazlar. Ayrıca vergi harcamaları verileri tamamen tahminidir.Bu tahminlerin 

gerçekleşme düzeyine göre belli bir rapor hazırlanır.Vergi harcaması raporunda her bir kalemin 

neden olacağı vergi geliri kaybı belirlenmelidir.Bu işlemler her ne kadar zor gözükse de 

yapılması mümkündür. Buradan hareketle vergi harcamalarının ekonomide meydana getirdiği  

makro ve mikro etkiler incelenebilir. 

1.Vergi Harcamaları Teorik Çerçevesi 
Günümüzde vergi harcamalarının kapsayan ve vergi harcamalarını tam anlamıyla ifade eden 

bir tanım bulunmamaktadır. Yapılan tanımlar da genel anlamıyla aynı doğrultudadır. 

IMF: Vergi harcamalarının seçici hükümler sebebiyle vazgeçilen gelir olarak 

sınıflandırmaktadır. 

OECD’ye göre standart orandan sapmaya sebep olan vergi yükümleri vergi harcamaları olarak 

ifade edilmektedir. 
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En geniş anlamda vergi harcamasının tanımı standart vergi sisteminden (Benchmark) sapmalar 

olarak bilinmektedir. Vergi harcamaları yerine vergi yardımı (tax subsidy) kavramı da 

kullanılmaktadır (Ferhatoğlu E,2005) 

Küresel normlar çerçevesinde vergi harcamasını, bazı sosyal ve ekonomik amaçları 

gerçekleştirmek üzere vergi alınmaması yoluyla devlet için gelir kaybına sebep olan, bazı 

mükellefler veya mükellef olması gerekenler için ise tanıdığı ayrıcalıklı uygulamalar nedeniyle 

vergisel yükümlülük ve sorumlulukları azaltan veya ortadan kaldıran kanunlar, düzenlemeler 

ve uygulamalar olarak tanımlamaktayız (Maliye Bakanlığı). 

Vergi harcaması;sosyal amaçlar ve teşvik nedeniyle vergi kanunlarında belirtilen 

indirim,istisna,muafiyet,vergi ertelemesi nedeniyle belli bir dönemdeki kamu gelirlerine 

etkisidir (Kulu,2000;24). 

1.1.Vergi Harcama Türleri 

Vergi harcamaları muafiyet, istisna, indirim, mahsup ve iade, indirimli vergi oranı, vergi 

ertelemesidir. 

Muafiyet; vergilendirilmesi gereken kişinin vergi dışı bırakılması 

İstisna; vergilendirilmesi gereken konunun vergi dışı bırakılması  

İndirim; ekonomik ya da sosyal amaçlarla belirli şartlar altında mükelleflerin vergi matrahlarına 

ulaşırken, brüt vergilendirilebilir gelirleri üzerinden belli tutarlarda eksiltmeler yapılmasıdır. 

Mahsup ve İade; ödenecek vergi tutarına ulaşmak için çeşitli şekillerde daha önce ödemesi 

yapılmış bir tutara, hesaplanan vergi tutarından indirilmesi ve çeşitli şekillerde mahsup 

edilemeyen tutarın iade edilmesidir. 

2.Vergi Harcamalarının İktisadi Etkileri 

Vergi harcamalarının iktisadi etkileri iki şekilde incelenir. Bunlar makro ve mikro iktisadi 

etkileridir.Vergi harcamalarının hedeflerine göre mikro iktisadi etkileri değişmektedir.Vergi 

harcamaları sadece mükelleflere yönelik harcamalardır.Bu nedenle  iktisadi etkileri 

farklılaşabilen mükellef davranışlarına bağlıdır.Makro iktisadi etkilerinde ise ulusal gelirle 

ilgilidir.Vergi harcamaları bir tür transfer anlamına gelmekle beraber çarpan etkisi oluşturur. 

2.1.Mikro İktisadi Etkiler 

Bir nevi devletin tahsil etmekten vazgeçtiği vergi harcamaları normal vergi gelirleri gibi mikro 

ekonomiden başlayıp sosyo-ekonomik hayata doğrudan müdahale eder. Mikro ekonomi, birey, 

firma, endüstri gibi daha küçük ekonomik birimlerin iktisadi davranışlarını inceleyen 

bölümüdür. Fiyat oluşumu, üretici-tüketici dengeleri, piyasalar, arz-talep gibi temel konular 

mikro iktisadın inceleme alanına giren konulardan bazılarıdır (Gökdemir,6). 

Buradan hareketle mikro ekonominin vergi harcamaları üzerindeki etkisini bireyler ve firmalar 

açısından üzerinde farklı etkiler meydana getirir. Bu harcamalar, mükellefler açısından ek bir 

gelir anlamına gelir.Bu gelirin etkisini ölçmek için mükelleflerin nasıl kullandığına 

bakmalıyız.Bunu da mikro ekonominin alanına giren tüketici rantı ile inceleyebiliriz. 

Tüketici Rantı, tüketicinin ödemeye razı olduğu fiyattan daha düşük bir piyasa fiyatı ile 

karşılaşması durumunda oradaki farktır. Vergi harcamaları da mükellefler açısından benzer bir 

yapıya sahiptir.Konu aşağıdaki şekil yardımı ile incelenebilir.Talep eğrisinin fiyat eksenini 

kestiği nokta(bu noktaya P2 denir) ile denge fiyatı arasındaki üçgenin alanı, toplam tüketici 

rantını vermektedir. P2 hiçbir tüketicinin mal satın almaya razı olmayacağı en yüksek fiyat 

anlamına gelmektedir.Talep eğrisi fiyat eksenini kesmediği sürece talep vardır. 
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Şekil 1: Vergi Harcamaları Sayesinde Oluşan İlave Gelirin İzahı

Kaynak:Saraç(2010:272) 

Şeklin X panelinde tüketici rantı kavramına baktığımız da tüketici malı P2 fiyatından almaya 

razı iken, daha düşük olan denge fiyatı olan P1’den alması durumunda elde edilecek kazanç 

gerçekleşir ve Q1 miktarı için bu tüketiciler P2EP1 üçgeninin alanı kadar ‘’tüketici rantı’’ yani 

ilave gelir sağlar.Y panelinde ise X panelinde gösterilenlere benzer bir vergi harcamaları 

geçerlidir.Fakat bir fark olarak konusu kamusal mal miktarı karşılığında kamusal mal fiyatı 

anlamına gelen vergi olmasıdır.Buna göre mükellefler gösterilen kamusal mal karşılığında T2 

düzeyinde vergi ödeyebilme gücüne sahipken devlet, bazı sosyo-ekonomik durumlar ile 

mükelleflerin yükünü T1 oranına çeker ve bu mükellefler T1MT2 üçgeninin alanı kadar ‘’vergi 

rantı’’ yani ilave gelir sağlar.Kişilerin elde ettiği kullanılabilir gelir, tüketim ve tasarruf 

eğilimleri doğrultusunda kullanılır.Kısacası bu ilave gelirin kullanımı mükelleflerin tüketim ve 

tasarruf eğilimleri doğrultusunda belirlenir. 

2.2.Makro İktisadi Etkileri 

Vergi harcamalarının makro iktisadi etkileri transfer harcamalarına benzerlik gösterdiği için 

‘’transfer harcamaları çarpanı’’ ile açıklanabilir. Transfer ödemelerine muhatap olan bireylere 

ait olan marjinal tüketim eğilimi aynı zamanda transfer ödemelerinin net etkisini 

belirlemektedir. Transfer harcamalarındaki değişim, çarpan mekanizması aracılığıyla ulusal 

geliri etkiler ve transfer harcamaları çarpanı formülü şu şekildedir.  

ktr= ∆Y/ ∆Tr=ctr/1-c 

Vergi harcamaları, vergi çarpanı üzerinde ulusal gelir üzerinde genişletici etkisine yol açar ve 

bu etki vergi harcamasına dönüşen vergi teşvik tedbirlerinin türüne göre değişir.Transfer 

harcamaları çarpanına benzeyen vergi harcamaları sebebiyle ortaya çıkan vergi çarpanı 

mekanizması şöyledir: 

Kapalı bir ekonomide ulusal gelir şu şekilde formüle edilir: 

Y = C + I + G 

Formüldeki (C) tüketimi, (I) yatırımı ve (G) kamu harcamalarını simgeler. Burada geçen 

tüketim yani (C)’nin açılımı ise şöyledir: 

C = Co+cYd 

Bu açılımdaki (C0) otonom tüketimi, (c) marjinal tüketim eğilimini ve (Yd) ise harcanabilir 

geliri simgeler. Harcanabilir gelir (Yd)’nin açılımı ise şöyledir: 
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Yd = Y-T+Tr 

Buradaki (T) gelirden alınan safi vergi yükünü, (Tr) ise transfer harcamalarını simgelemektedir. 

Safi vergi yükü (T)’nin açılımı ise şudur: 

T=Tb-Te 

Burada geçen (Tb) gayrisafi vergi yükünü, (Te) ise vergi harcamalarını simgeler.Gayrisafi vergi 

yükünün (Tb)’nin açılımı ise şöyledir: 

Tb=T0+ty 

Buradaki (T0) otonom vergileri (gelirden bağımsız tüm vergileri), (t) ise vergileme eğilimini 

simgelemektedir. Vergi harcamaları (Te)’nin açılımı ise şudur: 

 TE=∝Tb 
Buradaki (α) vergi harcaması eğilimini göstermektedir. Bu aşamadan sonra başlangıçtaki ulusal 

gelir formülüne sırasıyla şöyle ulaşılır: 

Gayrisafi vergi yükü (Tb), vergi harcamaları (Te) formülündeki yerine konduğunda; 

TE=∝T0+∝Ty 

Elde ettiğimiz vergiler (T) formülü, harcanabilir gelir (Yd) formülünde yerine konduğunda; 

Yd=Y-(1-∝)(T0+tY)+Tr olur. 

Ulaştığımız harcanabilir gelir (Yd) formülü, ulusal gelir (Y) formülünde yerine konur ve gerekli 

işlemler yapılırsa; 

Y=
[𝐂𝐨+𝐈𝐨+𝐆𝐨−𝐜(𝟏−∝)𝐓𝐨+𝐜𝐝𝐓𝐫]

[𝟏−𝒄+𝒄𝒕(𝟏−∝)]
 

elde edilir. Bu denklem, mal piyasası dengesini vermektedir. Otonom harcamalardaki küçük 

değişmelerin denge gelirini nasıl etkilediğini görmek için denklemin diferansiyeli alınır: 

dY=
[ 𝐝𝐂𝐨+𝐝𝐈𝐨+𝐝𝐆𝐨−𝐜(𝟏−∝)𝐝𝐓𝐨+𝐜𝐝𝐓𝐫 ]

[𝟏−𝐜+𝐜𝐭(𝟏−∝)]
   

Artık bundan böyle sağ taraftaki her bir otonom değişken için çarpan katsayıları tek tek 

yazılabilir. Örneğin, otonom vergiler için çarpan katsayısı bize diğer değişkenler sabit iken, 

otonom vergilerde bir birim artış olduğunda denge gelirinin ne kadar değişeceğini gösterir ve 

aşağıdaki gibi yazılabilir. Buna göre; 

dCo=dIo=Go=dTr=0 

olduğundan otonom vergi çarpanı şu şekilde bulunur: 
𝒅𝒀

𝒅𝑻𝒐
=

−𝐜(𝟏−∝)

[𝟏−𝐜+𝐜𝐭(𝟏−∝)]
 

Dikkat edilecek olursa, elde edilen bu vergi çarpanında vergi harcamaları modele dahil 

edilmiştir. Vergi harcamaları modele dahil edilmemiş olsaydı, yani (α=0) aynı anlama gelmek 

üzere (T=Tb) alınsaydı, yine aynı türetmeler sonucunda vergi çarpanı şu şekilde bulunurdu: 
𝒅𝒀

𝒅𝑻𝒐
=

−𝒄

[𝟏−𝐜+𝐜𝐭]
   olur. 

Vergi harcamalarının model dahil edilmediği çarpan ile vergi harcamalarının dahil edildiği ilk 

çarpanın sonuçlarını karşılaştırmak gerekirse: Vergi harcamalarının dikkate alınmadığı ilk 

durumda bulunan çarpan,vergi harcamaları dikkate alındığında bir artış gerçekleşmektedir.Her 

iki çarpan formülü düşünüldüğünde vergi harcamalarının dahil edildiği çarpan her zaman 

diğerinden değer olarak büyüktür.Bunun sonucunda da vergi harcamaları sayesinde ulusal geliri 

daraltıcı etkisinin azaldığını gösterir.Dolayısıyla, vergi harcamalarında meydana gelen artışlar, 

transfer harcamalarında olduğu türden etkiler yaratır.Her iki çarpan katsayısı ulusal gelirin 

arttığını ve vergi harcamalarının makro ekonomik etkisinin de ulusal gelir artışları ile 

sonuçlanacağını gösterir(Saraç,2010:276). 

SONUÇ 

Kamu harcamaları geniş ve dar anlamda iki türlü tanımlanmaktadır. Geniş anlamlı kamu 

harcamalarının tanımında, devlet bütçesine girmeyen harcamalar da hesaba katılır.Söz konusu 

bu harcamalar devlet bütçesi yerine, vergi sistemindeki mükelleflerin vergi yüklerini azaltan 

unsurlar aracılığıyla yapılır.Harcamaları dolaylı yoldan,yani vergiden çeşitli şekillerde 

vazgeçilerek yapılması vergi harcamasını meydana getirir.Vergi harcamaları da hem bütçeyi 



 
                               I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             
 

526 
 

hem de kaynak tahsisi ve verimlilik gibi makro unsurları etkiler.Vergi harcamalarının mikro 

iktisadi etkilerinde öncelikli olarak vergi harcamalarının teşvik tedbirleri olarak kullanımında, 

ilave gelirin kullanım yeri üretim yani arz cephesi olur ve vergi harcamaları, tasarruf eğilimi 

yüksek bireyler için sermaye birikimi anlamına gelir.Aynı zamanda vergi harcamaları tüketim, 

tasarruf ve yatırım kararları üzerinde ‘’piyasa bozucu’’ etkiler barındırmakta yani 

harcamalarının kamusal özelliğinden kaynaklanır.Vergi harcamalarında oran indirimleri 

sonucu olarak da mikro açıdan sosyal amaçlı bir vergi harcamasının ekonomik amaçlı olanına 

dönüşümü anlamına gelmektedir.Vergi harcamalarının makro iktisadi etkilerine bakılacak 

olursa transfer harcamaları çarpanına benzeyen vergi harcamaları sebebiyle ulusal gelirde 

meydana gelen artışı ortaya koymaktadır. 
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İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

MALİYE ANABİLİM DALI 

 

 

                              

    ÖZET 

Bireylerin huzurlu ve rahat bir ortamda yaşayabilmeleri için toplumsal düzene ihtiyaç vardır. 

Bu düzen de devlet tarafından sağlanmaktadır. Devletin kurduğu bu düzenin finansmanı ise 

vergilerle sağlanır. 

Devlete duyulan güven ve bağlılık bireylerin vergiye karşı tepkileri üzerinde farklı etkilere 

sahip olmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı vergi kaçırma eğilimi ile devlete güven olgusu arasındaki ilişkiyi analiz 

etmektir. Kruskal Wallis testi kullanılarak devlete ve devletin kurumlarına duyulan güvenin 

düzeyi incelenmiştir. Devlete duyulan güven ve bağlılık düzeyinin yüksek olması vergilerin 

meşruiyetini göstermektedir. Vergilerin meşruiyeti, mükelleflerin vergiye gönüllü uyum 

derecesinde ve vergi kaçırma eğilimi üzerinde etkiye sahiptir. 

ANAHTAR KELİMELER: Vergi kaçırma, devlete bağlılık, vergi 

 

1.Giriş 

Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak, devletlerin de ekonomik ve sosyal alanda 

fonksiyonları artmaktadır. Devletin kendisine yüklenen ekonomik fonksiyonunu yerine 

getirebilmesi için başvurması gereken birtakım finansman kaynakları vardır. Bu finansman 

kaynakları içerisinde vergiler, devlete en çok gelir sağlayıcı niteliktedir. 

Vergiler, devletin üstlendiği mali, ekonomik, sosyal ve diğer işlevlerin finansmanında 

kullanılan temel araçlar haline gelmiştir. 

 Vergileme devlet ile vatandaşlar arasındaki ekonomik ilişkiye dayalı olduğuna göre, vergilerin 

meşruiyeti de büyük ölçüde devlete bağlılık, güven ve bunların sonucunda oluşacak vatandaşlık 

bilincine bağlı olacaktır. 

 

2.Literatür Taraması 

Vergi kaçırma, mükellefin vergi ödememek veya vergi yükünü azaltmak amacıyla 

gerçekleştirdiği yasalara aykırı tüm eylem ve uygulamaları kapsar. (Sağbaş, İ., ve H., Şen, 

(2016:176) 

Vergi kaçıranlar arasında birçok vergi kaçırma yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en 

çok başvurulan, çifte muhasebe kaydı tutma ve vergi idaresine gerçeği yansıtmayan kayıtları 

göstermektir. Buradaki amaç gerçek matrahın ortaya çıkmasını engelleyerek doğru 

vergilendirme yapılmasının önüne geçmektir. 

Mükelleflerin devletin politikaları hakkında sahip olduğu düşünceler ve devlete duydukları 

güven vergiye karşı tepkilerinde etkili olmaktadır. Mükellef vergi ödemeyi bir vatandaşlık 

görevi olarak algıladığında vergiye gönüllü uyumu da daha yüksek olacaktır. Çünkü vergisel 

yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren mükellef böylece devlete bağlılığını 

göstermiş olmaktadır. 

 Güven devlet ile mükellef arasındaki psikolojik anlaşmayı yapmaya zorlamaktadır. Devletin 

vatandaşların ihtiyaç ve isteklerine uygun şekilde davranması halinde güven oluşabilir ve bu 

güvenin vergi ahlakı karşısında olumlu bir etkisi olacaktır. (Gökbunar vd., 2003:83)  
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Mükelleflerin daha fazla vergi ödedikleri halde daha az kamu hizmetlerinden yararlandıklarını 

hissetmeleri durumunda ise devlete olan güveni zedelenecektir. Bu durumda vergiye gönüllü 

uyumda da bir azalma meydana gelecektir. Böyle bir durumda mükellefler vergi yükünden 

kurtulmak için vergi kaçınma ve vergiden kaçınma gibi legal ve illegal  yollara başvurmaktadır. 

Vergilemeye, vergi idaresi ve yargısına güven duyulmayan bir ülkede vergi kaybının önüne 

geçilmesi güçtür (Esen, 1997). 

 

3. Veri ve Ekonometrik Metodoloji 

Analiz yapmadan önce parametrik veya parametrik olmayan testlerden hangilerinin 

kullanılacağına karar verilmesi amacıyla Kolmogrov-Smirnov testi yapılmıştır. Bunun için 

kurulan hipotez;  

 

H0: Vergi kaçırma eğilim skoru normal dağılım göstermektedir. 

H1:Vergi kaçırma eğilim skoru normal dağılım göstermemektedir. 

Kolmogrow-Smirnov Testi sonucuna göre (sign.) değeri 0,000’dır ve 0,05’den küçük 

olduğundan serinin normal dağılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle yapılan analizlerde 

Non-Parametrik Testlerden olan Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. 

Çalışmada ankete katılan 1540 vergi mükellefinin devlete ne kadar güvendiklerini ölçmek 

amacıyla "Parlamentoya ne kadar güvenirsiniz" sorusu sorulmuştur. Bu soruya katılımcıların 

yanıtları;  %16,9’u (257) tamamen güvenirim,  %37,9’si (584) biraz güvenirim,  %30,1’i (465) 

pek güvenmem ve %15,1’i hiç güvenmem(234) şeklinde yanıt vermiştir. Ankete katılan vergi 

mükelleflerinin %54,8’i parlamentoya güvendiklerini ifade ederken %45,2 sini parlamentoya 

güvenmediklerini ifade etmiştir. 

Parlamentoya ne kadar 

güvenirsiniz? 

              N Sıralamaların Ortalaması 

Tamamen Güvenirim          257          729,91 

Biraz Güvenirim          584          775,04 

Pek Güvenmem          465          803,16 

Hiç Güvenmem          234          738,85 

Chi-Square: 17,529          DF: 3 Asymp. Sig: ,000 

 

Yüksek vergi bilincine sahip olan kişilerin çoğunluğu devlete güvenen bireylerden 

oluşmaktadır. Devlete güven ve bağlılık düzeyi arttıkça mükelleflerin vergiye karşı gönüllü 

uyumu da artacaktır. Mükelleflerin vergiye uyumunun artması sonucunda ise vergi kayıp ve 

kaçak oranlarında da azalmalar meydana gelecektir. 

 

4.Sonuç 

Vergilerin başarılı bir şekilde toplanması ile devlet hedeflediği ekonomik ve sosyal 

fonksiyonlarını yerine getirecektir. Devletin uygulayacağı politikalar mükellefin vergiye karşı 

farklı tepkiler göstermesine neden olacaktır. Bireylerin gelirlerinin bir kısmını devlete veriyor 

olmanın yarattığı psikolojik bir baskı vardır. Bu nedenle devlet vergi mükelleflerinin tutum ve 

davranışlarını etkileyen faktörleri doğru tespit etmelidir. 

Çalışmanın sonucunda vergi kaçırma eğilimi ile devlete güven düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu görülmüştür. Vergi mükelleflerinin devlete duyduğu güven ve bağlılık duygusunun 

artması ile vergi kaçırma eğilimleri de düşük olacaktır. 
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ÖZET: Tüketici tercihleri ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel birçok unsurdan etkilendiği 

gibi dini hassasiyet de tüketici tercihleri üzerinde etkili olan unsurların başında gelmektedir. 

Kısaca dindarlık olgusu, din ve o dine inananların dini gerekliliklerini yerine getirmelerinin 

ifadesi olarak tüketicilerin tercihlerini etkilemektedir (Çubukoğlu ve Haşıloğlu, 2012, s. 16).  

Her dinin, o dine inananlara yaşamlarını nasıl şekillendirmeleri gerektiği noktasına belli emir ve 

yasakları vardır. Örneğin, İslam’da Müslümanların yedikleri konusunda belirli yasaklar 

mevcuttur (Yalçın, 2013, s. 554), Yahudilik’te de aynı konuda yasaklar bulunmaktadır (Kurt, 

2010, s. 105). Her geçen gün büyüyen helal ürün sektörünün önemli bir parçası olan helal gıda 

sektörü, tüm dünyada olduğu gibi nüfusunun %99’u Müslüman olan Türkiye’de de her geçen 

gün büyümektedir. 2015 yılında helal sertifikalı gıda sektörünün 415 milyar $ olduğu tahmin 

edilmektedir. (SGIER 2016/2017, 2016). Helal sertifikalı gıda algısı ve helal sertifikasının 

tüketici tercihleri üzerindeki etkisi, helal gıda sektörünün büyümesi ile yakından ilişkilidir. “Ey 

iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve 

temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin.” (Kur’an’ı Kerim 2:172) ayeti doğrultusunda bir 

müslümanın yediğinin helal olması önemlidir ve müslüman bir bireyin de yediği ürünün helal 

olup olmamasına dikkat etmesi beklenmektedir. Bu çerçevede bu çalışmanın amacı tüketicilerin 

helal sertifikalı gıda algısı ve helal sertifikasının tüketici tercihleri üzerindeki etkisinin 

araştırılmasıdır. Tüketicilerin helal sertifikalı gıda algısı ve gıda tercihlerini yaparken helal 

sertifikalı ürünlere karşı hassasiyetlerinin tespiti piyasadaki aktörlerin bu alanlarda yapacağı 

yatırım kararlarını etkilemesi açısından önem taşımaktadır. Ayrıca literatür incelendiğinde 

Türkiye’de helal sertifikalı gıda algısı ve helal sertifikasının tüketici tercihleri üzerindeki etkisi 

üzerine yapılan bilimsel çalışmaların sayısı oldukça azdır. Çalışma bu yönüyle literatüre katkı 

yapacaktır. Araştırmamız zaman ve kaynak kısıtı dolayısıyla Sakarya ili sınırlarındaki 

tüketicilere yönelik yapılmıştır ve tüketicilerin helal algısı ve helal sertifikasının tüketici 

tercihleri üzerindeki etkisi sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan anket yönteminden 

yararlanılarak ölçülmüştür. Araştırma 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde İslam iktisadı 

perspektifinden helal kavramı, helal sertifikasına ihtiyaç duyulmasının nedenleri ve helal ürün 

piyasası kısaca ele alınmaktadır. İkinci bölümde ampirik literatür taramasına yer verilmektedir. 

Üçüncü bölümde ise yapılan anket sonucu elde edilen bulgular ortaya konulmaktadır ve bu 

bulgular doğrultusunda değerlendirme yapılmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: Helal, Helal Sertifikası, Helal Gıda 

Giriş 

Tüketici tercihleri ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel birçok unsurdan etkilendiği gibi dini 

hassasiyet de tüketici tercihleri üzerinde etkili olan unsurların başında gelmektedir. Kısaca 
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dindarlık olgusu, din ve o dine inananların dini gerekliliklerini yerine getirmelerinin ifadesi 

olarak tüketicilerin tercihlerini etkilemektedir (Çubukoğlu ve Haşıloğlu, 2012, s. 16).  Her 

dinin, o dine inananlara yaşamlarını nasıl şekillendirmeleri gerektiği noktasına belli emir ve 

yasakları vardır. Örneğin, İslam’da Müslümanların yedikleri konusunda belirli yasaklar 

mevcuttur (Yalçın, 2013, s. 554), Yahudilik’te de aynı konuda yasaklar bulunmaktadır (Kurt, 

2010, s. 105). Her geçen gün büyüyen helal ürün sektörünün önemli bir parçası olan helal gıda 

sektörü, tüm dünyada olduğu gibi nüfusunun %99’u Müslüman olan Türkiye’de de her geçen 

gün büyümektedir. 2015 yılında helal sertifikalı gıda sektörünün 415 milyar $ olduğu tahmin 

edilmektedir. (SGIER 2016/2017, 2016). Helal sertifikalı gıda algısı ve helal sertifikasının 

tüketici tercihleri üzerindeki etkisi, helal gıda sektörünün büyümesi ile yakından ilişkilidir.  “Ey 

iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve 

temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin.” (Kur’an’ı Kerim 2:172) ayeti doğrultusunda bir 

müslümanın yediğinin helal olması önemlidir ve müslüman bir bireyin de yediği ürünün helal 

olup olmamasına dikkat etmesi beklenmektedir. Bu çerçevede bu çalışmanın amacı tüketicilerin 

helal sertifikalı gıda algısı ve helal sertifikasının tüketici tercihleri üzerindeki etkisinin 

araştırılmasıdır.  

Bu çalışmanın temel hipotezi “Helal sertifikası tüketici tercihlerini etkilemektedir.” şeklinde 

oluşturulmuştur. Bu bağlamda çalışmanın alt hipotezleri şu şekilde belirtilebilir;  

H2: Helal sertifikalı gıdalar tüketiciler nezdinde güvenilir olarak algılanmaktadır. 

H3: Helal sertifikalı gıdalar tüketiciler nezdinde kaliteli olarak algılanmaktadır. 

H4: Türk Malı gıdalar tüketiciler nezdinde helal olarak algılanmaktadır. 

H5: TSE damgalı olan gıdalar tüketiciler nezdinde helal olarak algılanmaktadır. 

H6: Helal sertifikalı olmayan gıdalar tüketiciler nezdinde haram olarak algılanmaktadır. 

H7: Tüketiciler helal sertifikalı gıdaları bulmakta zorlanmaktadır. 

H8: Tüketiciler helal sertifikalı gıdalara daha fazla ödemeye razıdır. 

H9: Tüketiciler tavuk ürünleri satın alırken helal sertifikalı olmasına dikkat eder. 

H10: Tüketiciler kırmızı et satın alırken helal sertifikalı olmasına dikkat eder. 

H11: Tüketiciler süt ve süt ürünleri satın alırken helal sertifikalı olmasına dikkat eder. 

H12: Tüketiciler çikolata satın alırken helal sertifikalı olmasına dikkat eder. 

H13: Tüketiciler bisküvi satın alırken helal sertifikalı olmasına dikkat eder. 

H14: Tüketiciler içecek satın alırken helal sertifikalı olmasına dikkat eder. 

H15: Tüketicilerin helal sertifikalı gıda satın almasında gazete reklamları etkilidir. 

H16: Tüketicilerin helal sertifikalı gıda satın almasında internet reklamları etkilidir. 

H17: Tüketicilerin helal sertifikalı gıda satın almasında radyo reklamları etkilidir. 

H18: Tüketicilerin helal sertifikalı gıda satın almasında broşürler reklamları etkilidir. 

H19: Tüketicilerin helal sertifikalı gıda satın almasında televizyon reklamları etkilidir. 

H20: Tüketicilerin helal sertifikalı gıda satın almasında din adamlarının tavsiyeleri etkilidir. 

Tüketicilerin helal sertifikalı gıda algısı ve gıda tercihlerini yaparken helal sertifikalı ürünlere 

karşı hassasiyetlerinin tespiti piyasadaki aktörlerin bu alanlarda yapacağı yatırım kararlarını 

etkilemesi açısından önem taşımaktadır. Ayrıca literatür incelendiğinde Türkiye’de helal 

sertifikalı gıda algısı ve helal sertifikasının tüketici tercihleri üzerindeki etkisi üzerine yapılan 

bilimsel çalışmaların sayısı oldukça azdır. Çalışma bu yönüyle literatüre katkı yapacaktır. 

Araştırmamız zaman ve kaynak kısıtı dolayısıyla Sakarya ili sınırlarındaki tüketicilere yönelik 

yapılmıştır ve tüketicilerin helal sertifikalı gıda algısı ve helal sertifikasının tüketici tercihleri 

üzerindeki etkisi sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan anket yönteminden yararlanılarak 

ölçülmektedir. 

Araştırma 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde İslam iktisadı perspektifinden helal kavramı, 

helal sertifikasına ihtiyaç duyulmasının nedenleri ve helal ürün piyasası kısaca ele alınmaktadır. 

İkinci bölümde ampirik literatür taramasına yer verilmektedir. Üçüncü bölümde ise yapılan 
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anket sonucu elde edilen bulgular ortaya konulmaktadır ve bu bulgular doğrultusunda 

değerlendirme yapılmaktadır. 

1. Kavramsal Çerçeve: Helal Gıda ve Helal Sertifikası 

1.1. Helal ve Haram Kavramı 

Helal, dinin sakınca görmediği, Arapça’da meşru manasına gelen, “yapılması dinen serbest olan 

fiil” anlamına gelmektedir (Demirci, 1998, s. 174) (Büyüközer, 2012, s. 46). “… İslam’ın ferdi 

ve içtimai hayatla ilgili olarak yasakladığı veya kayıtladığı hususlar dışında kalan çok geniş bir 

alan helal, mubah ve caiz kapsamında yer almaktadır.” (Demirci, 1998).  Helalin zıttı ise 

haramdır, “yasaklanan şey” manasına gelir(Çayıroğlu, 2013, s. 14). Haram, fıkhen kişiden kesin 

ve bağlayıcı şekilde yapılmaması istenen fiillerdir (Koca, 1997). Bir fiilin haram olmasının 

sebebi o fiilin şeriatın amaçları olan din, can, mal, ırz ve mala zarar vermesi olarak açıklanmıştır 

(Koca, 1997, s. 101). 

1.2. Helal Gıda 

Helal gıda, üreticiden tüketiciye kadar geçen süreçlerin her birinde İslami usüllere uygun 

işlemlerden geçen gıda maddesidir. Müslüman, hayatını helal dairesi içinde sürdürmekle 

mükelleftir. Bu açıdan helal gıda bir Müslümanın hayatını helal daire içinde sürdürebilmesi için 

her gün karşı karşıya kaldığı dini ve insani bir ihtiyaçtır. Özellikle bugün Müslümanların azınlık 

olduğu ülkelerde bu ihtiyacın önemi daha da iyi anlaşılmıştır (Batu, 2015, s. 88).  

Kur’an’ı Kerim’de yenilmesi haram kılınan gıdalar; akıtılmış kan, domuz eti, Allah’tan 

başkasının adına kesilmiş hayvanlar ve kesilmeden ölmüş hayvanlarıdır (Bakara, 2/173; Mâide, 

5/3; En’âm, 6/145 ve Nahl, 16/115) (Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için: Çayıroğlu, 2013). 

1.3. Helal Sertifikası 

Helal sertifikası, ürünlerin İslami hassasiyetler gözetilerek hazırlanıp sunulduğunu gösteren, 

İslami kurumlar tarafından [denetlenme aşamasından geçen kurumlara ve ürettiği ürünlere] 

verilen belgedir. Sertifikalama işlemi ürünlerin hazırlanmasından, üretim tesislerinin 

hijyenikliğine, güvenli lojistik ve ulaşım süreçlerine, [depolama biçimlerine] kadar her 

aşamanın İslami hassasiyetlere göre yapılması süreçlerini kapsar (Riaz ve Chaudry, 2004, s. 

170 akt. Seyidov, 2013, s. 85).  

Tüketiciler için tükettikleri ürünlerin içeriğini bilmek doğal bir haktır. Günümüzde artan 

uzmanlaşma ve bilgi birikimi bir insanın bir konuda ayrıntılı bilgi sahibi olmasını 

zorlaştırmıştır. Artan uzmanlaşma sonucu gıda endüstrisinde kullanılan gıda katkı maddeleri 

hakkında tüketicilerin yedikleri ürünlerde ne gibi katkı maddelerinin olduğu soru işareti haline 

gelmiştir. Sadece katkı maddeleri açısından değil örneğin, hayvansal ürünlerde hayvanın kesiliş 

biçimi, keserken Allah adına kesilip kesilmediği gibi temel hususlar müslüman tüketicilerin 

yedikleri gıdaların helalliği konusunda soru işaretleri oluşturmaktadır. Bu soru işaretleri, 

Müslümanları, yedikleri gıdaların dinen şüpheli alana isabet ettiğine dair sonuçlara 

götürmektedir. [Bu açıdan] helal sertifikalandırma tüketicilerin [dinen mübah], [sağlık 

açısından] güvenli ve bilgili bir alışverişi [huzurlu] ve zaman kaybetmeden yapmalarını 

sağlayacaktır (Batu ve Regenstein, 2014, s. 117). 

Bugün gelinen noktada sadece 2015’te helal sertifikalı gıdadan elde edilen gelirin 415 milyar $ 

olduğu tahmin edilmektedir (SGIER 2016/2017, 2016). Bu konuda çalışma yapan Malezya, 

helal gıda konusunda devlet tarafından belgelendirme yapan ilk ülkedir (Batu ve Regenstein, 

2014, s. 125). Global İslami Ekonomi raporunda helal gıda sektöründe en iyi 10 ülke sıralaması 

şu dört gösterge üzerinden değerlendirilerek yapılmıştır: 

Ülke büyüklüğüne göre arz (İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelere hayvan ve et ihracı) 

Yönetişim (Helal düzenleme ve sertifikalandırma gereklilikleri) 

Farkındalık ( İlgili haber ve etkinlik sayısı) 

Sosyal ( Gıda fiyat Endeksi). 

Bu göstergelere göre yapılan sıralamada Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer alırken, 

Türkiye ilk 10 sıralamasına girememiştir. İlgi çekici nokta ise Brezilya gibi nüfusunun 
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çoğunluğunu müslümanların oluştumadığı bir ülkenin dördüncü, Avustralya’nın ise ikinci 

sırada yer almasıdır (SGIER 2016/2017, 2016). 

Türkiye’de firmalar helal gıda alanında iç talep ve dış talep sonucu bu sektördeki pastadan pay 

almak amacıyla helal sertifikalandırma arayışı içine girmiştir. Helal sertifikalandırma 

çalışmaları 2003 yılında www.gidaraporu.com sitesi altında başlamıştır ve daha sonra 2005 

yılında kurulan “Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme Araştırmaları ve Sertifikalama Derneği 

(GİMDES)” ile devam etmiştir (Batu, 2012, s. 58). GİMDES 2009 yılında Malezya, Endonezya 

ve bazı Arap ülkelerinden akreditasyon alarak üreticilerin bu ülkelere yapacağı ihraç imkânını 

sağlamıştır (http://www.gimdes.org/kurumsal). Ayrıca “Türk Standartları Enstitüsü 14 

Temmuz 2011 yılından bu yana İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) 

tarafından yayınlanan TS OIC/ SMIIC 1: 2011 Helal Gıda Genel Kılavuzu Standardına göre 

Helal Gıda Belgelendirmesi yapmaktadır.” (Gündüz, 2013, s. 34). 

                         
1.4. Helal Ürün Piyasası 

Pew Araştırma Merkezi’nin 5 Nisan 2017’de yayınladığı rapor doğrultusunda, 2015-2060 yılları 

arasında dünya nüfusunun %32 artacağı toplam nüfusun ise 9.6 milyar olması beklenmektedir. 

Bu artış sonucu müslüman nüfusun 3 milyara ve hristiyan nüfusun sayısının da 3.1 milyara 

çıkması beklenmektedir (Hackett ve Stonawski, 2017). Beklenen müslüman nüfusu artışı doğal 

olarak helal ürünlere olan talepte de bir artışa yol açacaktır. Müslümanların gıda ve içecek 

harcamalarının 2021 yılında ulaşacağı tahmin edilen hacim 1.9 trilyon $’dır. 2015 yılında 

müslümanların gıda ve içecek sektörüne yaptıkları harcama 1.17 trilyon $’dır. 2015 yılında helal 

gıda ve içecek sektörü dışındaki sektörlerden helal taşımacılığa 151 milyar $, giyime 243 milyar 

$, helal medya ve eğlenceye 189 milyar $, helal ilaca 78 milyar $, helal kozmetiğe ise 56 milyar 

$ harcama yapılmıştır. İslami finansın ulaştığı boyut ise 2 trilyon $’dır (SGIER 2016/2017, 2016, 

s. 7, s.24). 

2. Ampirik Literatür 

Bu kısımda tüketicilerin helal gıda algısı, tutumu ve helal sertifikalı gıdalara tüketicilerin hassas 

olduğu tespiti üzerine yapılmış olan çalışmaların özeti verilmektedir. Literatür taramasında helal 

sertifikasının ve helal algısının tüketici tercihleri üzerinde etkisinin olduğu görülmüştür. Bu 

anlamda da yaptığımız çalışmada helal gıda sertifikasının tüketici tercihleri üzerinde etkili 

olması beklenmektedir. 

Tablo 12: Helal ve Helal Gıda ile İlgili Uygulamalı Çalışmaların Özeti 

Yazar 
Çalışmanın 

Yapıldığı Yer 
Yöntem Bulgu 

(Parlak, 

2012) 

SMIIC, Diyanet 

İşleri Başkanlığı, 

TSE’nin helal 

sertifikası verdiği 

10 firma 

Mülakat 

Helal gıdanın, kapitalizm içerisinde dinin 

ticarileştirilmesine verilecek örneklerden 

biri olduğu ve sermaye birikimi için 

kullanılabilecek dini bir öğe olduğuna vurgu 

yapılmıştır. 

(Yener, 

2013) 

Türkiye Geneli 

ve İnternet 

Üzerinden 

Anket 

Helal sertifikalı ürünlere karşı ilgilenim 

seviyesi en yüksek olan tüketici grubu 

evlilerdir tespitinde bulunulmuştur. 

http://www.gidaraporu.com/
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(Özdemir 

ve Yaylı, 

2014) 

İstanbul Anket 

Tüketicilerin helal gıda tutumları ile helal 

sertifikalı ürün tercihleri arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. 

(Özkan ve 

Kızgın, 

2014) 

İnternet 

Üzerinden 
Anket 

Helal gıda tüketiminde tüketicilerin en 

hassas oldukları ürünün çikolata olduğu 

tespit edilmiştir.  

(Seyidov, 

2015) 
Ankara Mülakat 

Helal gıda konusunda katılımcıların domuz 

eti ve yağına hepsinin dikkat ettiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

(Çukadar, 

2015) 
Kahraman Maraş Anket 

Tüketicilere satın aldıkları ürünlerin helal 

olduğuna dikkat edip etmedikleri sorusuna 

genel olarak %68,4’lük oran ile dikkat 

ettikleri tespit edilmiştir. 

(Öztürk, 

2015) 

Online Sosyal 

Platform 
Anket 

Gıda ürünleri için en çok dikkat edilen husus 

helal olup olmaması tespit edilmiştir. 

(Derin ve 

Türk, 

2016) 

Türkiye geneli 

Gimdes’e bağlı 

helal gıda 

marketleri 

Görüşme, 

Gözlem ve 

Doküman 

İncelemesi 

Gimdes'e bağlı helal gıda marketlerini 

inceleyerek, potansiyel müşteri sayısının 

yüksek olduğu, fakat bu kişilerin kalite algısı 

ve sertifikalara olan güvenin oldukça düşük 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca toplumsal 

bilincin artması için üniversiteler, kamu 

kurum ve kuruluşlarından destek alınması 

gerektiğinin altı çizilmiştir. Yapılan 

araştırma sonucu helal ürün çeşitliliğinin 

artırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

(Ulukaya, 

2016) 
Türkiye Anket 

Helal gıda tutumları konusunda, kadınların 

erkeklerden, evlilerin bekârlardan ve yüksek 

gelirli tüketicilerin düşük gelirli 

tüketicilerden helal gıdaya karşı daha 

olumlu tutum sergiledikleri sonucunda 

ulaşılmıştır. 

 

3. Helal Sertifikasının Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisine Yönelik Yönelik Anket 

Bulguları ve Değerlendirilmesi 

3.1. Araştırmanın Ana Kütlesi ve Örnek Kitlesi 

Helal sertifikasının tüketici tercihleri üzerindeki etkisinin olup olmadığını ölçmek amacıyla 

oluşturulan anket çalışmasının ana kütlesi Türkiye’deki tüketicilerdir. Kaynakların kısıtlı 

olması nedeniyle ana kütleyi temsil edecek Sakarya ilinden olasılık hesabına dayanmayan 

örnekleme tekniklerinden “kolayda örnekleme” yöntemi ile örnek kitle oluşturulmuştur. 

Evrenin tamamına ulaşmanın kısıtlı zaman ve yüksek maliyet nedeniyle mümkün olmadığı 

durumlarda deneklerin araştırmacı tarafından seçildiği bir yöntem olan kolayda örnekleme 

sosyal bilimlerde sıkça kullanılmaktadır. Helal sertifikasının tüketici tercihleri üzerindeki 

etkisini görmeye yönelik anket tasarlanmış ve Sakarya ili sınırları içinde 216 kişiye 

uygulanmıştır.  Anketlerden elde edilen veriler, IBM SPSS Statistics 20 programı kullanılarak 

analiz edilmiştir.  

3.2. Demografik Göstergeler 

Çalışmanın bu kısmında Sakarya ilinde ankete katılan katılımcılara ilişkin yaş, cinsiyet, medeni 

durum ve eğitim durumu bilgileri sunulmaktadır. 
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Katılımcıların %43,1’i 18-30 yaş arası, %31,9’u 31-43 yaş arası, %17,1’i 44-56 yaş arası, 

%2,3’ü 57-65 yaş arası yaş gurubundadır. Ankete katılanların 110’u erkek 106’sı kadındır. 

Katılımcıların%5,1’i ilkokul, %17,6’sı lise, %12’si önlisans, %46,3’ü lisans ve %18,1’i yüksek 

lisans eğitim mezunudur. Bu genel bilgilere bakıldığında katılımcıların eğitim durumunun 

oldukça iyi olduğu ve %76,4’ünün önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitimine sahip olduğu 

görülmektedir.  

Katılımcıların mesleki durumlarına bakıldığında ise %44,9’unun memur, %9.7’sinin işçi, 

%6,9’unun serbest meslek sahibi olduğu ve %22,2’sinin ankette yer almayan diğer mesleklerde 

çalıştığı veya öğrenci olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların aylık gelir durumlarına bakıldığında ise %26,4’ünün 2000 ve altı, %25’inin 

2001-3000, %25,5’inin ise 3001-4000, %9,3’ünün 4001-5000, %2,8’inin 5001-6000 ve 

%3,2sinin 6001 ve üzerinde aylık gelir elde ettiği görülmektedir. 

Tablo 13: Demografik Özellikler 

Özellikler Seçenekler Sayı Yüzde (%) 

Yaş 

18-30 yaş 93 43,1 

31-43 yaş 69 31,9 

44-56 yaş 37 17,1 

57-65 yaş 5 2,3 

Kayıp Veri 12 5,6 

Toplam 216 100,0 

Cinsiyet 

Kadın 110 50,9 

Erkek 106 49,1 

Toplam 216 100,0 

Medeni Durum 

Bekar 89 41,2 

Evli 121 56,0 

Kayıp Veri 6 2,8 

Toplam 216 100,0 

Eğitim Durumu 

İlkokul 11 5,1 

Lise 38 17,6 

Önlisans 26 12,0 

Lisans 100 46,3 

Yüksek Lisans 39 18,1 

Kayıp Veri 2 ,9 

Toplam 216 100,0 

Meslek 

İşçi 21 9,7 

Memur 97 44,9 

Emekli 9 4,2 

İşsiz 10 4,6 

Serbest Meslek 15 6,9 

İş Adamı 4 1,9 

Ev Hanımı 9 4,2 

Diğer 48 22,2 

Kayıp Veri 3 1,4 

Toplam 216 100,0 

Aylık Gelir Durumu 

2000 ve altı 57 26,4 

2001-3000 54 25,0 

3001-4000 55 25,5 

4001-5000 20 9,3 
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5001-6000 6 2,8 

6001 ve üzeri 7 3,2 

Kayıp Veri 17 7,9 

Toplam 216 100,0 

 

3.2. Helal Sertifikalı Gıda Algısı İle İlgili Bulgular 

Grafik 1: Helal Sertifikalı Gıda Algısı284

 
 

Katılımcıların helal sertifikalı gıda hakkındaki bilgisini tespit etmek amacıyla katılımcılara 

“Helal sertifikalı gıda içinde alkol olmayan gıdadır.” önermesi sunulmuştur. Katılımcıların 

%79,6’sı bu önermeye katılıyorum veya tamamen katılıyorum demiştir. “Helal sertifikalı gıda 

domuz eti veya türü barındırmayan gıdadır.” önermesine katılımcıların %85,6’sı katılıyorum 

veya tamamen katılıyorum demiştir. Katılımcıların helal sertifikalı gıda konusunda genel olarak 

doğru bilgiye sahip oldukları görülmektedir. 

Katılımcıların helal sertifikalı gıda algısını tespit etmek amacıyla katılımcılara “ Helal 

sertifikalı gıdalar güvenilirdir.” önermesi sunulmuştur. Katılımcıların %65,7’si bu önermeye 

katılıyorum veya tamamen katılıyorum demiştir. Görüldüğü üzere katılımcıların çoğunluğunun 

helal sertifikalı gıdaları güvenilir olarak algıladıkları tespit edilmiştir.  

“Helal sertifikalı gıdalar doğal gıdalardır.” önermesine verilen cevaplara baktığımızda ise 

katılımcıların %28,7’sinin bu önermeye katılmadığı, %27,3’ünün ise bu konuda kararsız olduğu 

tespit edilmiştir. 

                                                                 
284 Cronbach Alpha katsayısı 0,818’dir. Bu anlamda Helal Sertifikası Algısına ilişkin soruların iç tutarlılığa sahip olduğu belirtilebilir. 
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Grafik 2: Helal Sertifikalı Gıda Algısı 2

 
Katılımcıların “Helâl sertifikalı ürünler daha lezzetlidir.” önermesine verdikleri cevaplar 

incelendiğinde ise %42,3’ünün bu konuda kararsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların 

“Helal sertifikalı gıdalar kalitelidir.” önermesine verdikleri cevaplar incelendiğinde, 

katılımcıların %34,4’ünün karasız olduğu fakat %44,2’sinin katılıyorum veya tamamen 

katılıyorum cevabı verdiği görülmektedir. Bu noktada tüketicilerin helal sertifikalı olan gıdalara 

karşı lezzet ve kalite konusunda peşinen olumlu bir yaklaşımlarının bulunmadığı tespitinde 

bulunulabilir.  

Türk Malı ve TSE damgalı gıdaların tüketici tarafından helal olarak algınıp algılanmadığını 

tespit etmek için katılımcılara “Türk Malı gıdalar Helal’dir.” ve “TSE damgalı olan gıdalar 

Helal’dir.” önermeleri sunulmuştur. İlk önermeye katılımcıların %44,8’inin katılmıyorum veya 

tamamen katılmıyorum, %34,1’inin ise bu konuda kararsızım cevabı verdiği görülmüştür. Bu 

noktada Türk Malı gıdaların katılımcılar nezdinde helal olarak algılanmadığı tespitinde 

bulunulabilir. İkinci önermeye katılımcıların %40,8’i kararsızım, %37,5’i ise katılmıyorum 

veya tamamen katılmıyorum cevabı vermiştir. Bu ise TSE damgalı gıdaların katılımcılar 

nezdinde helal olarak algılanmadığını göstermektedir. 

 

Grafik 3: Helal Sertifikalı Olmayan Gıda Algısı

 
 

5
.6

5
.1

1
4 1
5

.32
0

2
7

4
0

.9

3
9

.1

1
9

.5

1
3

.5

Helal sertifikalı olmayan gıdalar haramdır. Helal sertifikalı olmayan gıdalar sağlığıma 

zararlıdır.

Tamamen Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Tamamen Katılmıyorum



 
                               I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             
 

538 
 

Katılımcıların helal sertifikalı olmayan gıdalara karşı algısını tespit etmek amacıyla “Helal 

sertifikalı olmayan gıdalar haramdır.” ve “Helal sertifikalı olmayan gıdalar sağlığıma 

zararlıdır.” önermeleri sunulmuştur. “Helal sertifikalı olmayan gıdalar haramdır.” önermesine 

katılımcıların %60,4’ünün katılmıyorum veya tamamen katılmıyorum cevabı verdiği 

görülmüştür. Bu noktada helal sertifikalı olmayan gıdaların tüketiciler nezdinde haram olarak 

algılanmadığı tespitinde bulunulabilir. Ayrıca “Helal sertifikalı olmayan gıdalar sağlığıma 

zararlıdır.” önermesine katılımcıların %52,6’sının katılmıyorum veya tamamen katılmıyorum 

cevabı verdiği görülmektedir. Dolayısıyla helal sertifikalı olmayan gıdaların tüketiciler 

nezdinde sağlığa zararlı olmadığı algısı tespitinde bulunulabilir.  

3.3. Helal Sertifikasının Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi 

Grafik 4: Helal Sertifikalı Gıdalar Bulmanın Zor Olduğunu Düşünüyorum285

 
Katılımcılara “Helal sertifikalı gıdalar bulmanın zor olduğunu düşünüyorum.” önermesi 

sunulmuştur. Katılımcıların %30,8’i bu konuda kararsız olduğunu söylerken, %39,7’si 

katılıyorum veya tamamen katılıyorum demiştir. Bu önermenin amacı tüketicilerin helal 

sertifikalı gıdalara ulaşabilirlik durumunu tespit etmek olup katılımcıların verdiği cevaplar 

doğrultusunda helal sertifikalı gıdalara ulaşmanın Sakarya’da kısmen zor olduğu yorumunda 

bulunulabilir. 

Grafik 5: Helal Sertifikalı Gıdaların Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi

 
 

Helal sertifikalı gıdalar konusunda literatür taramamız sırasında karşılaştığımız temel 

sorunlardan bazılarının (Derin ve Türk, 2016, s. 93)  tüketici tercihleri üzerindeki etkisinin olup 

olmadığını tespit etmek amacıyla katılımcılara “Helal sertifikalı gıdaları temini zor da mutlaka 
                                                                 
285 Cronbach Alpha katsayısı 0,920’dir. Bu anlamda Helal Sertifikasının Tüketici Tercihlerine Etkisine ilişkin soruların iç tutarlılığa sahip 

olduğu belirtilebilir. 
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bu gıdaları tercih ederim.”, “Helal sertifikalı gıdalara daha fazla ödemeye razı olurum.” ve 

“Helal sertifikalı gıdaları satın almak için uzun mesafeli yol almaktan rahatsız olmam.” 

önermelerini sunulmuştur. Katılımcıların %50,9’u “Helal sertifikalı gıdaların temini zor da olsa 

bu gıdaları tercih ederim.” önermesine hiçbir zaman veya nadiren cevabı vermiştir. Helal 

sertifikalı gıdaların temini zor olduğunda katılımcıların bu gıdaları tercih etmemesi tespiti, helal 

sertifikalı gıda piyasası aktörlerinin piyasada helal sertifikalı gıdaların teminini kolaylaştırması 

gerektiğini gösteren bir durumdur. Dolayısıyla ülkemizde bu alanda yatırım yapacak aktörler 

bu tespiti göz önünde bulundurmalıdır. 

Katılımcılara “Helal sertifikalı gıdalara daha fazla ödemeye razı olurum.” önermesi 

sunulmuştır. Katılımcıların %45,6’sı bu önermeye her zaman veya sık sık cevabı, %20,6’sı ise 

kararsızım cevabını vermiştir. Gıda ürünlerinin helal sertifikalı oluşu katılımcıların neredeyse 

yarısını bu ürünlere daha fazla ödemeye sevk etmesi, üretici ve pazarlamacıları bu piyasaya 

yönelten bir saik olarak görülebilir.  

Derin ve Türk (2016)’ün birlikte yapmış oldukları çalışmadan elde ettikleri verilere göre, helal 

sertifikalı gıda ürünü satan helal marketlerin sadık müşterilerinin, fiyatlara karşı 

duyarlılıklarının düşük olduğu tespit edilmiş fakat müşterilerde genel olarak helal gıda 

marketlerinde satılan ürünlerin fiyatlarının yüksek olduğu algısının bulunduğu belirtilmiştir 

(Derin ve Türk, 2016, s. 93). Bu çerçevede katılımcıların %45,6’sı her ne kadar helal sertifikalı 

gıdalara daha fazla ödemeye razı olduğunu belirtse de, katılımcıların %54,4’ünün kararsız veya 

bu konuda isteksiz olduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla helal sertifikalı gıda piyasası 

aktörlerinin potansiyel tüketicilerini de bu piyasaya dâhil etmek için fiyat algısı konusunda 

önlem alması gerektiğini gösteren bir sonuç ortaya çıkmıştır. 

Grafik 6: Hayvansal Gıdalarda Helal Sertifikasına Gösterilen Dikkat

 
Katılımcıların hayvansal gıda ürünlerini satın alırken helal sertifikasına dikkat edip etmediğini 

tespit etmek amacıyla katılımcılara “Tavuk ürünleri satın alırken helal sertifikalı olmasına 

dikkat ederim.”, “Kırmızı et satın alırken helal sertifikalı olmasına dikkat ederim.” ve “Süt ve 

süt ürünleri satın alırken helal sertifikalı olmasına dikkat ederim.” önermeleri sunulmuştur. 

Katılımcıların %58,4’ü tavuk ürünü satın alırken, %61,5’i kırmızı et satın alırken ve %53,8’i 

ise süt ve süt ürünleri satın alırken bu gıdaların helal sertifikalı olup olmamasına sık sık veya 

her zaman dikkat ettiği cevabını vermiştir. Bu noktada, hayvansal gıda ürünleri satın alırken 

katılımcıların çoğunluğunun genel olarak bu gıda ürünlerinde helal sertifikasının olup 

olmadığına dikkat ettiği tespiti yapılabilir.  
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Her üç hayvansal gıda çeşidini de satın alırken helal sertifikasına hiçbir zaman dikkat etmeyen 

veya nadiren dikkat eden yaklaşık %30’luk bir kesimin de bulunduğu görülmektedir. %99’unun 

müslüman olduğu bir ülke için azımsanmayacak bir rakam olan yaklaşık %30’luk kesimin bu 

konudaki dikkatsizliği, yaşadıkları ülkenin çoğunluğunun müslüman oluşu ve burada üretilen 

ürünlerin helal-haramlığı noktasında kendilerini güven içinde hissetmeleri olabilir (Seyidov, 

2015, ss. 397–398). 

Grafik 7: Çikolata, Bisküvi ve İçecekte Helal Sertifikasına Gösterilen Dikkat

 
Katılımcıların çikolata, bisküvi ve içecek satın alırken helal sertifikasına dikkat edip etmediğini 

tespit etmek amacıyla katılımcılara “Çikolata satın alırken helal sertifikalı olmasına dikkat 

ederim.”, “Bisküvi satın alırken helal sertifikalı olmasına dikkat ederim.” ve “İçecekleri satın 

alırken helal sertifikalı olmasına dikkat ederim.” önermeleri sunulmuştur. Katılımcıların %47’si 

çikolata satın alırken, %43,5’i bisküvi satın alırken ve %51,9’u ise içecek satın alırken bu 

gıdaların helal sertifikalı olup olmamasına sık sık veya her zaman dikkat ettiği cevabını 

vermiştir. Her üç gıda ürünü için de helal sertifikalı olup olmamasına dikkat etme konusunda 

kararsız olan yaklaşık %13’lük bir kesim bulunmaktadır.  

Grafik 8: Helal Sertifikalı Gıda Satın Alınmasında Etkili Olan Faktörler
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Grafik 9: Helal Sertifikalı Gıda Satın Alınmasında Etkili Olan Faktörler

 
Katılımcıların helal sertifikalı gıda satın almasında tüketim tercihlerini etkileyen faktörlerin 

neler olduğunu tespit etmek amacıyla katılımcılara “Gazete reklamları helal sertifikalı gıda 

satın almamda etkilidir.”, “İnternet reklamları helal sertifikalı gıda satın almamda etkilidir.”, 

Radyo reklamları helal sertifikalı gıda satın almamda etkilidir.”, “Broşürler helal sertifikalı gıda 

satın almamda etkilidir.”, “Televizyon reklamları helal sertifikalı gıda satın almamda etkilidir.” 

ve “Din adamlarının tavsiyeleri helal sertifikalı gıda satın almamda etkilidir.” önermeleri 

sunulmuştur. Katılımcıların %33’ü gazete reklamlarının, %37,5’i internet reklamlarının, 

%31,6’sı radyo reklamlarının, %36,6’sı broşürlerin, %40,4’ü televizyon reklamlarının ve 

%53,5’i din adamlarının tavsiyelerinin helal sertifikalı gıda satın almalarında sık sık veya her 

zaman etkili olduğu cevabı vermiştir. Bu cevaplardan yola çıkarak katılımcıların helal sertifikalı 

gıda satın almasında din adamlarının tavsiyelerinin diğer platformlardaki reklamlardan daha 

etkili olduğu tespitinde bulunulabilir.  

4.Sonuç 

Helal sertifikalı gıdalar tüketiciler nezdinde güvenilir olarak algılanmaktadır hipotezi 

doğrulanmaktadır. Bu katılımcılar nezdindeki bu güvenilirlik algısı helal sertifikalı gıda 

piyasasının gelişimi için olumlu bir göstergedir. 

Helal sertifikalı gıdalar tüketiciler nezdinde kaliteli olarak algılanmaktadır hipotezi 

doğrulanamamıştır. Bu konuda katılımcıların helal sertifikalı gıdaların kalitesi konusunda 

kararsız oldukları görülmüştür. 

Türk Malı gıdalar tüketiciler nezdinde helal olarak algılanmaktadır hipotezi 

doğrulanamamıştır. Katılımcılar gıda ürünlerini Türk Malı olduğu için helal olarak 

algılamamaktadır. Bu katılımcıların helal algısı ve farkındalığı noktasında olumlu olarak 

değerlendirilebilir. 

TSE damgalı olan gıdalar tüketiciler nezdinde helal olarak algılanmaktadır hipotezi 

doğrulanamamıştır. Katılımcılar gıda ürünlerini TSE damgalı olduğu için helal olarak 

algılamamaktadır. Bu katılımcıların helal algısı ve farkındalığı noktasında olumlu olarak 

değerlendirilebilir. 

Helal sertifikalı olmayan gıdalar tüketiciler nezdinde haram olarak algılanmaktadır hipotezi 

doğrulanamamıştır. Katılımcılar helal sertifikalı olmayan gıdalara karşı dinen haram olarak 

bakmamaktadır. Bu durum çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu Türkiye’de yapılan bir  
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araştırma olmasından kaynaklanabilir. Eğer çoğunluğunu müslümanların oluşturmadığı bir 

coğrafyada aynı anket yapılırsa sonucun değişeceğini beklenebilir.  

Tüketiciler helal sertifikalı gıdaları bulmakta zorlanmaktadır hipotezi kısmen doğrulanmıştır. 

Bu noktada helal sertifikalı gıda piyasası aktörlerine, tüketicilerin helal sertifikalı gıdalara 

ulaşımını kolaylaştıracak yatırımlar yapılması gerektiği önerisinde bulunulabilir.  

Tüketiciler helal sertifikalı gıdalara daha fazla ödemeye razıdır hipotezi kısmen 

doğrulanmıştır.  

Tüketiciler tavuk ürünleri satın alırken helal sertifikalı olmasına dikkat eder hipotezi 

doğrulanmaktadır. Katılımcıların yaklaşık %60’ının tavuk ürünleri satın alırken bu gıdaların 

helal sertifikalı olup olmadığına sık sık veya her zaman dikkat ettiği görülmüştür. 

Tüketiciler kırmızı et satın alırken helal sertifikalı olmasına dikkat eder hipotezi 

doğrulanmaktadır. Katılımcıların yaklaşık %60’ının kırmızı et satın alırken bu gıdaların helal 

sertifikalı olup olmadığına sık sık veya her zaman dikkat ettiği görülmüştür. 

Tüketiciler süt ve süt ürünleri satın alırken helal sertifikalı olmasına dikkat eder hipotezi 

doğrulanmaktadır. Katılımcıların yaklaşık %55’inin kırmızı et satın alırken bu gıdaların helal 

sertifikalı olup olmadığına sık sık veya her zaman dikkat ettiği görülmüştür. 

Katılımcıların genel olarak hayvansal gıdalarda helal sertifikasına oldukça dikkat ettiği 

görülmektedir.   

Tüketiciler çikolata satın alırken helal sertifikalı olmasına dikkat eder hipotezi 

doğrulanmaktadır. Katılımcıların yaklaşık %45’inin çikolata satın alırken bu gıdaların helal 

sertifikalı olup olmadığına sık sık veya her zaman dikkat ettiği görülmüştür. 

Tüketiciler bisküvi satın alırken helal sertifikalı olmasına dikkat eder hipotezi kısmen 

doğrulanmaktadır. Katılımcıların yaklaşık %45’inin bisküvi satın alırken bu gıdaların helal 

sertifikalı olup olmadığına sık sık veya her zaman dikkat ettiği görülmüştür. 

Tüketiciler içecek satın alırken helal sertifikalı olmasına dikkat eder hipotezi 

doğrulanmaktadır. Katılımcıların yaklaşık %50’sinin içecek satın alırken helal sertifikası olup 

olmadığına sık sık veya her zaman dikkat ettiği görülmüştür. 

Tüketicilerin helal sertifikalı gıda satın almasında gazete reklamları etkilidir hipotezi 

doğrulanamamıştır. Katılımcıların yaklaşık %50’sinin helal sertifikalı gıda satın almasında 

gazete reklamlarının etkisinin hiçbir zaman etkili olmadığı veya nadiren etkili olduğu 

görülmüştür. 

Tüketicilerin helal sertifikalı gıda satın almasında internet reklamları etkilidir hipotezi 

doğrulanamamıştır. Katılımcıların yaklaşık %45’inin helal sertifikalı gıda satın almasında 

internet reklamlarının etkisinin hiçbir zaman etkili olmadığı veya nadiren etkili olduğu 

görülmüştür. 

Tüketicilerin helal sertifikalı gıda satın almasında radyo reklamları etkilidir hipotezi 

doğrulanamamıştır. Katılımcıların yaklaşık %50’sinin helal sertifikalı gıda satın almasında 

radyo reklamlarının etkisinin hiçbir zaman etkili olmadığı veya nadiren etkili olduğu 

görülmüştür. 

Tüketicilerin helal sertifikalı gıda satın almasında broşürler reklamları etkilidir hipotezi 

doğrulanamamıştır. Katılımcıların yaklaşık %50’sinin helal sertifikalı gıda satın almasında 

broşür reklamlarının etkisinin hiçbir zaman etkili olmadığı veya nadiren etkili olduğu 

görülmüştür. 

Tüketicilerin helal sertifikalı gıda satın almasında televizyon reklamları etkilidir hipotezi 

doğrulanamamıştır. Katılımcıların yaklaşık %45’inin helal sertifikalı gıda satın almasında 

televizyon reklamlarının etkisinin hiçbir zaman etkili olmadığı veya nadiren etkili olduğu 

görülmüştür. 

Tüketicilerin helal sertifikalı gıda satın almasında din adamlarının tavsiyeleri etkilidir 

hipotezi doğrulanmıştır. Katılımcıların %50’sinden fazlasının din adamlarının tavsiyelerinin 

helal sertifikalı gıda satın almasında sık sık veya her zaman etkili olduğu görülmüştür. 
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Genel olarak bakıldığında katılımcıların helal sertifikalı gıdaları güvenilir bulduğu fakat kaliteli 

olmaları konusunda kararsız olduğu, bu gıdalara ulaşmakta kısmen zorluk çektiği fakat 

ulaştığında daha fazla ödemeye kısmen razı olduğu görülmektedir. Hayvansal gıdaların helal 

sertifikalı olup olmadığına gösterilen dikkatin bisküvi, çikolata ve içeceğin helal sertifikalı olup 

olmadığına gösterilen dikkatten daha fazla görülmektedir. Bisküvi, çikolata ve içecek arasında 

helal sertifikalı olup olmadığı en fazla dikkat edilen gıdanın içecek olduğu görülmektedir. 

Hayvansal gıdalar konusunda üreticilerin helal sertifikalı gıdalar üretmeleri tüketicilerin bu 

ürünleri tercih etmelerine sebep olabilecektir.  

Bu çalışmanın sınırlılıkları çerçevesinde çok geniş bir alanı kapsayan helal ürün piyasasının 

içinde yer alan helal sertifikalı gıdaların tüketici tercihi üzerindeki etkisinin incelenmesi, diğer 

ürünler için yapılabilecek çalışmalara motivasyon teşkil edebilecektir. Özellikle kozmetik, ilaç, 

medya ve eğlence ürünlerinde helal sertifikası tüketici tercihlerini etkilemekte midir? sorusu 

üzerinden her alan için ayrı bir çalışma yapılabilir.  
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ÖZET: Bu çalışmada tekstil telefleriyle ilgili olarak tersine lojistik faaliyetler ile çevre 

muhasebesinin ilişkisi ve önemi üzerinde durulacaktır. Çalışmada bu kavramların önemi 

üzerinde durulurken üç farklı araştırma sorusu oluşturulmuştur. Bu sorulardan ilki “tersine 

lojistik faaliyetleri kaynakların etkin kullanımını ve kaynakların sürdürülebilirliğini ne ölçüde 

etkileyebilir” ikinci soru, “sürdürülebilirlikte işletmelerin çevresel duyarlılığının boyutu 

nedir?” ve son soru ise “çevre muhasebesi uygulamaları işletmelerin çevresel hesap 

verebilirliğini ve işletmelerin çevresel etkilerinin raporlanmasını kolaylaştırabilir mi?” 

sorusudur. Bu sorulara tersine lojistik kavramı ve çevre muhasebesi ile ilgili terminolojik 

açıklamalardan hareket ederek mevzuattaki uygulamalar aracılığıyla tekstil teleflerinin geri 

kazanımı örneği üzerinden cevap aranacaktır. Çalışmanın araştırma evreni olan Uşak Organize 

Sanayi Bölgesi'ndeki (UOSB) tekstil teleflerinin geri dönüşümü alanında faaliyet gösteren 60 

geri dönüşüm firması, yıllık 350 bin ton tekstil telefi ve 150 bin ton pet şişeyi elyafa 

dönüştürerek iplik üretiminde kullanılan elyaf hammaddesini üretmektedir. Uşak Organize 

Sanayi Bölgesi’ndeki bu geri dönüşüm faaliyetleri ülke ekonomisine yıllık yaklaşık olarak 1 

milyar Dolar katkı sağlamaktadır. Çalışmanın, ekonomik katma değeri yüksek olan geri 

dönüşüm sektörünü tersine lojistik faaliyetleri ve çevre muhasebesi boyutları ile ele almasından 

dolayı literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

ANAHTAR KELİMELER: Tersine Lojistik, Çevre Muhasebesi, Çevresel Maliyetler 

 

 

 

1. Giriş 

 Dünya’da üretkenlik vasfını durmaksızın devam ettiren insanoğlu bunları sağlarken 

maalesef ki çevresel faktörlere dikkat etmemekte ve üstelik doğayı da kirleterek ona zarar 

vermektedir. Yıllarca süre gelen bu dikkatsizlik sebebiyle çevre olumsuz etkilenmiş ve giderek 

de etkilenmeye devam etmektedir. Bu dikkatsizliğin ve olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla 

yaklaşık olarak son 20-30 yıllık süre zarfıyla muhasebe dünyasında deneticilerin ve 

mevzuatlarının da dikkatini çekerek, çevreyi korumak amacıyla çevresel faaliyetlerin ve 

maliyetlerin muhasebeleştirilmesi üzerinde çalışılarak yaptırımlar sayesinde çevre korunmaya 

çalışılmaktadır. Bu hususta temel amaç işletmelerin üzerlerine düşen görevleri ile toplumsal 

etiklik konusunda duyarlı olmalarına son günlerde ayrıca önem  

Bu çalışmada, tekstil teleflerinin tersine lojistik faaliyetlerinin ve çevre muhasebesinin ilişkisi 

ve gerekliliği sorgulanmaktadır. Çalışmamızda bu kavramlar ile ilgili sorgulama yapılırken üç 

farklı soru üzerinde durulmuştur. Bu sorulardan ilki “tersine lojistik faaliyetleri kaynakların 

etkin kullanımını ve kaynakların sürdürülebilirliğini ne ölçüde etkileyebilir” ikinci soru, “çevre 

muhasebesi uygulamaları işletmelerin çevresel hesap verebilirliğinde ve işletmelerin çevresel 

etkilerinin raporlanmasını kolaylaştırabilir mi?”  ve son soru ise “sürdürülebilirlikte 

işletmelerin çevresel duyarlılığının boyutu nedir?” sorusudur. Bu sorulara tersine lojistik 
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kavramı ve çevre muhasebesi ile ilgili terminolojik açıklamalardan hareket ederek mevzuattaki 

uygulamalar aracılığıyla tekstil teleflerinin geri kazanımı örneği üzerinden cevap aranacaktır. 

2. Literatür Taraması 

Jamil vd. çalışmalarında Malezya’da bulunan küçük ve orta ölçekli imalat firmalarının çevre 

muhasebesi ve yönetimi uygulamaları üzerine bir araştırma ele almışlardır. Araştırma 

sonucunda ise çoğu firmanın çevresel faaliyetler için kaynak tahsis ettikleri ve çevresel 

maliyetlerin muhasebeleştirilmede aktif oldukları neticesine varmışlardır (Jamil vd., 2015) 

Yakhou ve Dorweiler yaptıkları çalışmalarında giderek yaygınlaşan çevre muhasebesinin ve 

çevre politikasının, iş dünyası ile sentezlenmesini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda ise çevre 

muhasebesinde rapor analizi ve veri ölçümü gibi kriterlerin sektörde çevre muhasebesinin 

bileşenlerini oluşturdukları tanımlanmıştır (Yakhou ve Dorweiler, 2004). 

Burritt çalışmasında çevre muhasebesinde karşılaşılan kavramsal ve pratiksel sorunlardan 

kısaca bahsetmiş ve geleceğe dönük fırsatları ele almışlardır. Çalışma neticesinde ise çevre 

muhasebesinin yatırım değerlendirme konusunda ileriye dönük araştırmaların gerekliği 

olduğunu belirtmiştir (Burritt, 2004). 

Harris çalışmasında toplumsal yatırım için iddialı programların uygulanması ve 

sürdürülebilirliğe yönelik olarak ekolojik ekonomiyi makro boyutta ele almıştır.  Bu amaçla 

istikrar ve durgunluğu önlemeye çalışmıştır. Çalışma sonucunda ise ekolojik sürdürülebilirlik 

ve eğitim hizmetlerinin sağlanması ve eşitlik ilkesine uyması gerektiğini belirmiştir. Bu sayede 

makro bir çözüme ulaşılabileceği sonucuna varılmıştır (Harris, 2009). 

Gul yaptığı bir çalışmada yönetim muhasebe sisteminde algılanan çevresel belirsizliğin küçük 

işletme yöneticileri üzerindeki etkilerinin incelemiştir. Çalışma sonucunda ise yüksek 

seviyedeki belirsizlik durumlarında yönetim muhasebesi sistemlerinin yönetici performansı 

üzerinde olumlu olduğu, düşük belirsizliklerde ise olumsuz etkileri olduğu sonucuna varılmıştır 

(Gul, 2012). 

Staniskas ve Stasiskiene çalışmalarında Litvanya’da bulunun KOBİ’lerin hali hazırda 

kullandıkları çevresel maliyetlerin muhasebeleştirilmesi yöntemlerini ele almışlardır. Çalışma 

sonucunda ise çevre duyarlılığı konusunda yapılan araştırmalar, şirketlerin benzer çalışmaları 

takip ettikleri neticesi ortaya çıkmıştır (Staniskas ve Stasiskiene, 2006). 

Abdulrahman vd. çalışmalarında Çin’de imalat sektörlerinde tersine lojistiğin uygulanmasında 

kilit rol oynayan engeller üzerine bir araştırma yapmışlardır. Yapılan araştırma sonucunda 

yönetim alanındaki engel olarak tersine lojistik uzmanı eksikliği, finansal açıdan engel olarak 

da eri dönüşüme ayrılan fon eksikliği ve yetersiz sermaye, politik açıdan ise tersine lojistik 

alanlarında yeterli yasa olmaması ve yaptırım eksikliği ile teşvik sayısının az olduğu neticesine 

varılmıştır (Abdulrahman vd. 2014). 

Soleimani ve Gavindan yaptıkları araştırmada, bir tersine lojistik ağını tasarlamak ve planlamak 

için riski minimize eden iki aşamaları bir stokastik programlama yaklaşımı ile uygulama 

gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda ise riskten kaçınmak için gelişmiş yöntemlerin 

yüksek kabiliyet içerdikleri ve risk parametreleri içerisinde kabul edilebilir oldukları neticesine 

varılmıştır (Soleimani ve Gavindan, 2014). 

Ye vd. Çin’de meydana gelen kurumsal baskıların tersine lojistik üzerine olan etkilerinin ele 

almışlardır. 209 üreticiden elde edilen veriler sonucunda ise, kurumsal baskıların üst 

yöneticileri tersine lojistik uygulamalarına duruşları açısından olumlu bir etkiye sahip olduğu 

ve ürünler üzerindeki AR-GE çalışmalarının firma değerinin ekonomiksel ve çevresel açıdan 

işletmeleri rekabette üst sıralara çıkartabileceği sonucuna varılmıştır (Ye vd. 2013). 

3. Lojistik Kavramı ve Tersine Lojistik Kavramı 
Tarihsel gelişim içerisinde lojistik kavramı farklı boyutlar kazanarak günümüz modern lojistik 

anlayışına dönüşmüştür. Modern lojistik anlayışı, bir işletme uzmanı ve danışmanı olan Peter 

Drucker’ın 1960 yılında yazdığı bir makalenin ardından tartışılmaya başlanmıştır. Bu tarihlerde 

Drucker’ın dikkatleri lojistiğe çekmesiyle, lojistiğin ve dağıtımın işletmelerin örgütsel 
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verimliliğini arttırmada ne kadar önemli ve gerçek bir fırsat olduğunu ifade etmesiyle birlikte 

lojistiğe olan ilgi daha da artmıştır.  

Lojistik faaliyetler uygulamada genellikle, ürünlerin üretildikleri noktadan tüketiciye kadar 

olan hareketinin yönetimi olarak düşünülmekler beraber, birçok ürünün ömrü o ürünün 

tüketiciye ulaşmasıyla sona ermemektedir. Kullanılmaz hale gelen ürünlerle ilgili olarak firma 

için aynı zamanda tersine bir lojistik kanalının da yönetilmesi gerekmektedir. Lojistik bakış 

açısından, modası geçmiş, hasarlı veya fonksiyonunu yitirmiş ürünler, onarılmak veya elden 

çıkarılmak için kaynak noktalarına geri dönerler. Tersine lojistik kanalı ileri doğru (forward) 

lojistik kanalının tamamını veya bir kısmını kat edebilir veya yeni bir kanal geliştirilebilir. 

Lojistik planlama ve kontrol içinde tersine bir hareket de düşünülmelidir (Ersoy, 2006). Tersine 

lojistik kusurlu üretim yanlış gönderim veya diğer nedenlerle değiştirilmek veya yeniden 

değerlendirilmek üzere satılan mal ve bunlara ilişkin bilgilerin geriye akışını ifade eder. Aynı 

zamanda iade malların işlenmesi olarak anılan tersine lojistik konusunda uzmanlaşmış 

firmaların varlığı tersine lojistiğin dış kaynaklardan karşılanması hizmetini arttırmıştır 

(Nakıboğlu, 2007: 185-188). 

4. Tersine Lojistiğin Çevre Boyutu 

Tersine lojistik kavramı, dünya nüfusunun artmasının karşısında hammadde miktarının 

azalmasından dolayı, hammadde yerine kullanılacak malzemeleri geri dönüşüm ile elde etme 

ihtiyacından doğmuştur. 1970’lere kadar, çevresel olaylar veya sürdürülebilir kalkınma endişe 

verici boyutlarda olmamıştır. Takip eden on yılda çevresel kirlenme endişe verici durumlara 

ulaşınca bu durum akademisyenler, politikacılar, medya ve konuyla ilgilenen diğer toplum 

kesimlerinin dikkatini çekmiştir (Bengü ve Can, 2009: 157-159; Birdoğan, 2003:25; 

Korukoğlu, 2009: 85-87) ve böylece tersine lojistik kavramı 70’li ve 80’li yıllarda çevre 

konularının öneminin artması ile ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak tabi ki ürün ve 

materyallerin yeniden kullanılması yeni bir durum değildir. Metal hurda toplama, atık kağıt 

dönüşümü, cam şişeler için depozito uygulamaları, uzun zamandır yapılmaktadır. Bu 

örneklerde kullanılan ürünlerin geri alınması yok edilmesine kıyasla ekonomik olarak daha 

avantajlıdır (Çoker, 2007: 85-88; Karaçay,2005:319). Tersine lojistik işlemleri ilk olarak 

1980’lerde tekstil ürünlerinde ve daha sonra elektronik endüstrisinde (bilgisayar, ofis 

otomasyonu, haberleşme gereçleri, kontrolü ve fabrika otomasyonu v.b. ) uygulanmıştır. 

1990’lı yıllarda firmalar karlarını iyileştirmek ya da yeni pazar olanaklarını geliştirmek için 

tersine lojistiği bir işletme stratejisi olarak kullanmaya başlamışlardır. Ancak yine bu yıllarda, 

imalatçılar, ürünlerini müşterilerine sunduktan sonra ürünlerle ilgili sorumluluk 

üstlenmemişlerdir. Kullanılan ürünler ya kitleler halinde çevreye boşaltılmış ya da yakılarak 

yok edilmiştir. 2000’li yıllara gelindiğinde ise tüketiciler ve yetkililer imalatçılara, ürettikleri 

atıkları azaltma sorumluluğunu yüklemişlerdir.  

Tersine lojistik hammadde, yarı mamul, nihai ürün ve ilgili bilgilerin tüketim noktasından orijin 

noktasına doğru, değer kazanımı ya da uygun şekilde yok edilmesini sağlamak amacıyla etkin 

akışını planlama, uygulama ve kontrol aktivesidir. Bu alanda; camın, tüketici ürünlerinin, 

alüminyum kapların, yeniden kullanılabilir paketleme malzemelerinin, plastik kapların, 

kağıtların v.b. ürünlerin geri kazanılması ve zarar görmüş, stokta kalmış, herhangi bir kazadan 

kurtarılmış malzemeyi geri alma ve fazla stoktan dolayı geri dönen ürünlerin işlenmesi ele alınır 

(Kırlıoğlu ve Fidan, 2010: 25-28; Demirel ve Gökçen, 2008: 908-911). Artan tüketici 

bilinçliliği, hükümetler tarafından uygulanan yeşil kanunların ürünlerin geri getirilmesini 

zorlamaları, üreticilerin daha düşük işletme sermayesi ile maliyet minimizasyonunu istemeleri, 

yeniden kullanılabilir konteynerlerin kullanımının artması, hizmet talebinin artması, kalite 

yükseltme, yeniden üretme, tamir etme v.b. işlemlerden dolayı tersine lojistik ilgi çekici hale 

gelmiştir. Özellikle günümüzde çevre koruma amaçlı kanuni düzenlemelerin yanı sıra; modern 

işletme ve yönetim anlayışlarında, işletmelerin çevreye duyarlılık çalışmalarını, sosyal 

sorumluluk ilkelerinin uygulama örneği olarak görmeleri de, tersine lojistik faaliyetlerinin 
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üzerinde daha fazla durulmasını gerekli hale gelmiştir (Aydın, 2012: 102-105; Bengü ve Can, 

2009: 160-163).  

Artan atık üretimine bağlı olarak artan arazi fiyatları ve sıkılaşan çevresel düzenleme 

uygulamaları atık yönetimini daha pahalı ve daha çevreye duyarlı hale getirmiştir. Bu da etkili 

çevresel atık yönetimi kararlarını almayı ve atık etkilerini kontrol altına almayı sağlayacak olan 

finansal ve finansal olmayan, içsel ve dışsal çevresel bilgilerin tespitine olan talebini 

arttırmıştır. Geleneksel yönetim ve muhasebe yaklaşımları eleştirilmiş, çünkü kapsam olarak 

eksik kalmakta ve çevresel fayda ve maliyet bilgilerini gözden kaçırmaktadırlar. Atık yönetimi 

için çevresel muhasebenin üç özelliğiyle ilgili olarak üç farklı bakış açısı geliştirmiştir. 

1) Atıklar ve bertaraf faaliyetlerine yönelik nakit akımları muhasebesi, 

2) Atıklarla ilgili gizli çevresel maliyetlerin muhasebesi,  

3) Atıklarla ilgili dışsal çevresel etkilerin muhasebesi (Kırlıoğlu ve Fidan, 2009: 13-15; 

Korukoğlu, 2011: 85-87; Şengül, 2010: 75-78). 

Atık yönetimi alanı bu tür aktivitelerin yönetimi ile ilgilidir. Tersine lojistikteki diğer bir alan 

da malın geri çağrılmasıdır. Lojistikteki klasik bakış açısı bu süreci maliyetli bir hale 

getirmektedir. İşletmeler birçok nedenden ötürü malları geri çağırabilirler. Bu bağlamda, üç tür 

geri çağırım söz konusu olmaktadır. Bunlar; birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf geri 

çağrımdır. Çalışmamızda verilerini kullanacağımız ve inceleyeceğimiz tekstil telefleri ise, geri 

çağrılan ürünler sınıflandırmasında üçüncü sınıf ürünler kapsamına girmektedir. Tekstil 

teleflerinin sağlığı tehdit etme boyutu olmadığı için de geri dönüştürülmesinin ve ekonomiye 

tekrar kazandırılmasının büyük bir önem arz ettiği kanaatindeyiz. 

Aşağıda yer alan tabloda geri çağrım türleri yer almaktadır. 

  Şekil 1: Geri çağrım sınıflandırmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lojistik yöneticilerinin tersine lojistik aktivitelerini oluşturmasının ve yönetmesinin, bu alanda 

maliyet minimizasyonunu gerçekleştirebilmesinin çoğu zaman oldukça güç olduğunu 

görmekteyiz. Çevre muhasebesi ve tersine lojistik faaliyetlerinin entegre bir şekilde 

uygulanabilmesinin ve kanuni altyapısının oluşturulmasının bir gereklilik olduğu 

kanaatindeyiz. 

5.  Muhasebe ve Çevre İlişkisi 

Muhasebe sistem dahilinde çevresiyle daima etkileşim içindedir. Bu etkileşme boyunca yalnız 

muhasebe ve muhasebeyi çevreleyen faktörler ile sınırlı kalmayıp beraberinde muhasebe 

uygulaması ve teorisi ile arasında bir bağlantı da söz konusudur. Muhasebe, çevrenin farklı 

ihtiyaçlarından dolayı doğan talebi karşılayarak sürekli bir gelişme gösterme eğilimdedir. 

Muhasebe çevresini var eden esas sebepler sosyal, ekonomik ile politik gibi olayların dış 

çevrenin içinde olmasıdır. Bu çevresel etkenlerin ortaya çıkardığı etkiler muhasebeyi doğrudan 

etkiler ve farklı çevresel faktörlerin farklılaşmasına sebep olarak diğer bir yoldan etkilenmeye 
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de sebep olabilmektedir (Elitaş vd. 2011). Çevre problemlerinin günden güne çoğalmasıyla 

beraber insanların çevreye karşı hassasiyetinin de aynı şekilde artması, finansal işlemlerinin 

çevreyle bağlantılı olma zorunluluğunu da öne çıkarmıştır. Toplum gereksinimlerini gidermek 

amacıyla çevresel kaynakları kullanan ve üretimini yapan firmalar için, ekonomik amaçlı 

etkinliklerin muhasebeleşmesiyle beraber, çevreyle ilgili ekonomik amaçlı hesapların da 

muhasebeleştirilmesi gerekliliği kaçınılmazdır. Çevre problemlerinin ve aşırı tüketimlerin 

engellenebilmesi için, çevresel mevzuların muhasebe içine yerleşmesi gerekmekte, çevrenin 

varlık ve kaynaklarının vaziyetini, bunun kullanabilme şeklini, hesaplar sonunda ortaya çıkacak 

değişiklileri bazı kişi ve kurumlara gönderebilecek bir bilgi sistemi meydana 

getirilebilmektedir. Çevresel alanlarındaki meydana gelen değişiklikler muhasebe sürecini de 

etkileyebilmektedir. Bu sebepten dolayı, firma etkinliklerinin çevresel faktörlerin muhasebe 

aşamasına iletilmesine neden olan çevre muhasebesi konusu giderek önem arz etmektedir. 

(Bartolomeo vd., 2000). 

İnsanların çevreye olan merakının çoğalmasıyla, firmalar için çevresel yeteneklerini 

değerlendirebilmek önem ifade etmektedir. Bununla beraber yatırımcılar, hissedarlar çevre 

muhasebesi konusuna daha fazla değer vermektedirler. Çevre muhasebesinin esas hedefi 

maliyet tespiti ve ekonomik kontrolünün üzerinde durma, yönetim planlama ve kontrolü 

üzerinde adapte olma, firma aşamasında kullanılan malzemelerin harcamaların düşürülmesi 

üzerine çalışma ve varlıkların verimli kullanılıp fayda oluşturma üzerine eğilim olarak ifade 

edilir (Kızıl vd. 2014). Çevresel muhasebenin diğer muhasebelerdeki gibi asıl hedefi, kullanıcı 

kişilere firmanın doğal çevre ilişkisi doğrultusunda bilgi sağlamak gibi amacı vardır. Çevre 

muhasebesinin uygulanmasındaki sebepler şu şekilde dizilebilir: Bilgi artırımı, işlenmiş 

maliyetin doğru sonuçlanmasına yardım etmek, gerçek kar ya da zararın hesabına yardım 

etmek, rakiplerinde yer aldığı uluslararası pazarlarda işletmeyi Pazar hareketlenmelerine karşın 

uyumları en kısa sürede sağlayabilmek, çevresel başarıyı arttırma konusunda yardımda 

bulunmaktır (Kaya ve Akdeniz, 2016). 

Muhasebe çevresi birçok farklı özelliklerden meydana gelmektedir. Bu çevrelerin birbiriyle 

etkileşim içinde olduğu bilinmektedir. Bu etkileşimlerden muhasebe gelişme sürecinde de 

etkilenme olduğu gözlenmektedir. Bu sebeple bu çevrenin tümünde oluşan değişmelerin 

muhasebenin mevcut çevresini etkileyip başka bir deyişle muhasebenin gelişmesine fayda 

sağladığı bilinmektedir. Sosyal ve ekonomik hayatın bir unsuru olarak muhasebe, sahip olduğu 

grupların değerinden yoğun bir biçimde etkilenmektedir. Çevre etkeni diye isimlendirilen bu 

durumlar muhasebe dahilinde, sorumluluklarının değerini belirten faktörleri oluşturmaktadır 

(Sürmen ve Aygün, 2013). 

 

6. Çevre Muhasebesi Kavramı 

Firmaların çevrede meydana getirdiği olumsuz faktörlerin ekonomik ve ekonomik olmadığı 

kısımların tespit edilmesi ve kayıt altına alınmasıdır. Bu tanımla “çevre muhasebesi” ifadesi; 

sınıflandırma, kayıt altına alma, özet ve rapor görevlerini yerine getirip dikkatli bir şekilde 

incelenmektedir. Çevre muhasebesi, işlenmekte olan muhasebe sisteminde genellikle maliyet 

ve fayda analizinde çevresel etkenlerin hesap edilip uygulanmasıdır. Bu ifadeyle göz ardı edilen 

çevresel etkenlerin önemine dikkat çekilmiştir. Çevre muhasebesinin diğer bir tanımı ise, 

firmaların bütün etkinliklerinin çevresel olarak bölümlendirilmesi, envanter kayıtlarının 

yapılması ve envanterdeki farklılıkların incelenmesidir (Gönen ve Güven, 2014). 

Çevre muhasebesi için yapılan çalışmalar da şu konular üzerinde durulmaktadır: 

-  Çevre sorumlulukları ile muhasebe sisteminin entegrasyonu, 

- Çevre faktörlerinin ve şartlarının seçilmesi, negatif etkilerinin kaldırılması için muhasebenin 

yardımına sahip olmak, 

- Çevre problemlerin minimize edilmesi amaçlanarak, maliyet çözümlemelerinin yapılabilmesi 

şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı zamanda çevresel muhasebe, gelecek için düşünüldüğünde de 
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sosyal karar alma aşamasında önemli kolaylık sağlayabilmektedir. Doğal kaynak ile çevre 

maliyetinin ekonomideki genel düzeyindeki cevapların yanı sıra firmalar düzeyindeki 

kararların çevre muhasebesi ile ilişkisini bilginin paylaşılması üzerine genişleme 

göstermektedir (Yıldıztekin, 2009). 

Çevre muhasebesi, firmaların çevre kalitesini yükseltmek amacıyla stratejiksel bir yönetme 

şeklidir. Çevre muhasebesi firmalara, gerçek çevre ile ilgili kararın verilmesinde, çevre 

politikaların tespitinde, çevre maliyetinin idare edilmesinde ve çevre becerilerin aktarılmasında 

fayda sağlamaktadır (Korukoğlu, 2014). 

Çevre muhasebesi, bir firmanın bütün etkinliklerinin çevresel düzeyde bölümlendirilmesi, 

kayıtların tutulması, kayıtlardaki değişmelerin gözlenmesi, bu farklılıkların finansal veya fizik 

olarak kapsamının ele alınması ve firma bilançosu ile entegre edip firmanın asıl karının 

belirlenmesi hususundaki  düzenlemeleri de ele almaktadır (Otlu ve Kaya, 2010). 

Çevre muhasebesinde ise esas olarak bahsedilebilecek TMS/TFRS standartlarına bakıldığında 

çok az da olsa çevresel maliyetlerden bahsedildiği görülmektedir. Bu mevzuatlardan birisi ise 

TMS 16’dan 11. Paragrafta yer alan şu açıklamadır:  

“Maddi duran varlık kalemleri güvenlik veya çevresel nedenlerle edinilebilir. Bu maddi duran 

varlıkların iktisabı, varolan herhangi bir maddi duran varlık kaleminden elde edilmesi 

beklenen gelecekteki ekonomik yararları doğrudan artırmasa da, bir işletmenin diğer 

varlıklarından gelecekte ekonomik yarar elde etmesi için gerekli olabilir. Bu maddi duran 

varlık kalemlerinin elde edilmeleri sonucu, ilişkili varlıkların işletmeye gelecekte 

sağlayacakları ekonomik yararın, bu kalemlerin elde edilmemiş olması durumunda ilişkili 

varlıkların işletmeye gelecekte sağlayacakları ekonomik yarardan fazla olması nedeniyle bu 

kalemler maddi duran varlık olarak muhasebeleştirilir Örneğin bir kimyasal madde üreticisi, 

çevre düzenlemelerine uymak için tehlikeli kimyasal maddelerin üretimi ve depolanması için 

yeni kimyasal maddelerin kullanım süreçleri tesis edebilir. İşletme ilgili tesis düzenlemeleri 

olmaksızın kimyasal maddeleri üretip satamayacağından, bunlar varlık olarak 

muhasebeleştirilir”  ifadesiyle bir maddi duran varlıktan ileri zamanda elde edilebilecek olası 

faydadan eğer güvenlik ve çevresel sebepler sayesinde ortaya çıkan maddi duran varlıkların 

hesap işleyişinde maddi duran varlık olarak kayıt edileceği belirtilmektedir.  

7. Çevresel Maliyetlerin Sınıflandırılması 

 Çevre muhasebesi için yapılan diğer bir tanım ise, bir işletmenin gerçekleştirmiş olduğu 

tüm faaliyetlerin çevresel bakımında sınıflandırılması, envanterinin tutulması, envanterdeki 

değişimlerin izlenmesi, ortaya çıkan bu değişimlerin parasal yada fiziksel boyutlarının meydana 

çıkartılması ve bunu şirket bilançosu ile entegre edip işletmenin gerçek kar/zarar hareketinin 

ortaya konulmasının sağlandığı düzenlemedir (Alagöz ve İrdiren, 2013). 

Çevre boyutunda çevresel maliyetler üç sınıfa ayrılmaktadır. 

 İşletmelerin çevresel olumsuzluklarını önlemeye yada azaltmaya çalıştıkları maliyetlere 

azaltma maliyetleri, işletmelerin faydalandıkları çevresel kaynaklar karşılığında ki maliyetlere 

ise kullanma maliyetleri, işletmelerin gerçekleştirdikleri faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan 

çevresel kirlenme, atık yada çevresel zararların işletmeye mal olacağı maliyetlere de zarar 

maliyetleri denilmektedir (Alagöz ve Yılmaz, 2004). 

8. Maliyet Muhasebesi İle Çevre Muhasebesi İlişkisi 

Gelişmekte olan çevre düşüncesiyle beraber, işletmelerin çevresel etkinlikleri ve bu etkinliklere 

bağlı çevresel masrafları da giderek fazlalaşmaktadır. Bu sebeple, bu tür masraflara  başka gider 

ya da genel gider içinde bakılmayıp, farklı bir çatı altında değerlendirilebilmesi gerekmektedir. 

Çevresel maliyetler, firmaların etkinliklerini devam ettirebilmeleri için üstlendikleri maliyetler 

olarak kabul görmektedir. Çevresel performans ise, firmaların doğal çevreyi koruma becerisini 

öne çıkaran stratejik kriterlerden biri olmuştur. Çevre muhasebesi düşüncesinde sosyal maliyet 

ise,  bir işletmenin ekonomik olarak sorumlu olmadığı çevre ve insanlar üzerindeki etkilerin 

maliyeti olarak ifade edilmektedir (Bebbington v., 2014). Çevreyi muhafaza etme ve doğal 
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hayatı sürdürme düşüncesi sebebiyle firmaların katlanması gerekli maliyetler işletmelerin çevre 

maliyetlerini ortaya çıkartmaktadır. Bu şekilde bakıldığında çevre muhasebesini meydana 

getiren asıl sebep ise çevresel maliyetlerdir (Kızıl vd. 2014). Çevresel işlemlerin maliyet 

muhasebeleri, var olan maliyet muhasebesi hesaplarına ilaveten çevre maliyet bilgilerinin ve 

yerleşik çevre maliyetinin farkında olunması ve elverişli madde ile çevrede farkındalık 

yaratmasını amaçlar. Çevresel maliyetlerin muhasebesi, imalat girdisi,  imalat süreci, etkisi ve 

mamulleri esas maliyetiyle değerlendirmeye alan iç fiyat sistemi dahilinde yardımda bulunur. 

Bu yöntem, çevre yönetim sistemi, ürün ile enerji akımı izlenmesi, kontrol ile planlama 

hususunda karara varmak amacıyla bilgiler oluşturmaktadır (Soylu ve İleri, 2009). 

Çevre muhasebesi günümüzde firmalar tarafından gün geçtikçe değer görmektedir. Bu 

durumun iki önemli sebebi vardır. İlk olarak çevre konularında firmalar üzerinde çoğalan dış 

çevre baskısının oluşması, ikincil olarak ise bu baskılar sonrasında çevreyle ilgili olan 

maliyetlerin ve faydaların ortaya olmasıdır. Firmalar çevre muhasebesi uygulaması için bazı 

bilgi desteğine yada danışmanlığına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu destek ve danışmanlık firmalara 

ek maliyete sebep olmaktadır. Ve bu yüzden de günümüzde bir çok işletme bunu gereksiz yada 

ek maliyet olarak gördüğü için çevre muhasebesi uygulamasından kaçınmaktadır (Gerşil vd. 

2009). Yasalara göre işletmeler çevreden elde ettikleri faydalı yada zararlı mali nitelikte ki 

işlemleri yasalar çerçevesinde kayıtla yapma hükümlülüğünü gerçekleştirme zorunluluğuna 

sahiptirler. İşletmeler yerine getirdikleri bu yükümlülükleri sağlarken bazı çevresel nitelikli 

maliyetlere katlanmaktadırlar. Hali hazırda olan tek düzen hesap planlamasında çevresel 

faaliyetlerin raporlanmasıyla ilgili bir hesap grubu yoktur. Bu bağlamda muhasebede çevresel 

maliyetlerin raporlanması aşamasında üretim işletmeleri çevresel maliyetlerini üretim vasfında 

kullanıyor ise bunu kayıtlarken 730 Genel Üretim Giderleri hesabında, üretim dışındaki 

işlemlerde ise 770 Genel Yönetim Giderleri hesabında kayıtlamak yükümlülüğündedirler 

(Gönen ve Güven, 2014). 

Ör: Çevre dostu üretim işletmesi olan bir şirket fabrikasına 56.000.00 –TL tutarında filtreli baca 

sistemi taktırmıştır. Bedelini ise nakit olarak vermiştir.  

           BORÇ  ALACAK 

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. 

 

                       100 KASA HS. 

    

 

                                           

     56.000.00 

 

 

 

56.000.00 

    

 

Ör: Aynı işletme çevre yönetim sisteminin kurulumu ve bunun için gerekli belgelerin temini 

için yapılan 5.000.00 –TL karşılığında ki giderine karşılık bir çek vermiştir. 

 

  BORÇ  ALACA

K 

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 

 

                             100 VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMİRLERİ 

HS 

 

 

 

5.000.0

0 

 

 

 

5.000.000 

    

 

9. Sonuç 

 Çalışma da çevrenin muhasebe ile olan ilişkisi, çevre muhasebesinin teorik olarak 

tanıtılması ve maliyet muhasebesi ile olan ilişkisi ele alınmış ve kavramsal boyutta literatür 

çalışması ile de desteklenerek çevre muhasebesi hakkında yer alan bilginin daha da üstüne 

katılması amaçlanmıştır. Ayrıca bu muhasebe yöntemi hakkında da dikkat çekerek giderek 

olumsuz etkilenen çevre hakkında da farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır.  



 
                               I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             
 

552 
 

 Unutulmaması gerekir ki muhasebenin temel kavramı içerisinde yer alan sosyal 

sorumluluk kavramı gereği her işletme bulunduğu çevrede olan etkilerin belirlenmesi ve olası 

olumsuz koşullara karşı önlem alınması amacıyla çevresel maliyetlerim muhasebeleştirilmesi 

vasıtasıyla bu alanda ihtiyaç olan ölçüm tekniklerinin ve takibi konusunda üzerine düşen görevi 

sağlayabilecek bir ölçüm yöntemi olarak muhasebe dünyasında genel anlamda ihtiyaçları 

karşılamaktadır ve günden güne de bu gelişerek devam etmektedir.   

 Çevresel maliyetlerin muhasebeleştirilmesi sayesinde sosyal sorumluluk açısından 

önem vermeksizin ve dikkatsiz davranan işletmelere de bu sayede gerekli yaptırımlar 

uygulanarak çevre muhasebesi teşvik edilmeye çalışılırken aynı zamanda da hukuki ve 

bürokratik yöntemlerle de çevreye olan duyarlılığa dikkat çekerek olumsuz etkilerden çevreyi 

korumak amaçlanmaktadır.  

 Son olarak ise iş ahlakına ve çevre etiğine uygun olan işletmelerin çekinmeksizin bu tür 

maliyetlerini şeffaf bir şekilde muhasebe sisteminde kaydını göstermesi ise onun işletme 

profilindeki olumlu önünün şeffaflığının ortaya çıkmasını sağlamakta, bu sayede ise çevreye ve 

toplumlara karşı güven veren bir işletme olarak sosyal çevrede ve bulunduğu piyasasında onu 

olumlu açıdan yukarılara taşımaktadır. 

 

 

KAYNAKÇA 

Abdulrahman, M. D., Gunasekaran, A., Ve Subramanian, N. (2014), “Critical Barriers In 

Implementıng Reverse Logistics In The Chinese Manufacturing Sectors” ,  International Journal 

Of Production Economics, 147, 460-471 

Alagöz, A ve İrdiren, D. (2013), “Maliyet Muhasebesi Bakış Açısı İle İşletmelerde Çevre 

Maliyetleri ve Yönetimi”  ,  Sü İibf Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Ekim 2013, Sayı 

26 , 424-449 

Alagöz, A ve Yılmaz, B. (2004), “Çevre Muhasebesi Ve Çevresel Maliyetler” , Sü İibf Sosyal 

ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (1-2), 147-158. 

Aydın, S. (2012), Paydaşların Çevre Muhasebesi Uygulamalarına Etkileri, Muhasebe ve 

Denetime Bakış Dergisi, S: 36. 99-109. 

Bartolomeo, M., Bennett, M., Bouma, J. J., Heydkamp, P., James, P., Ve Wolters, T. (2000). 

Environmental Management Accounting İn Europe: Current Practice And Future 

Potential. European Accounting Review, 9(1), 31-52. 

Bebbington, J., Unerman, J., & O'dwyer, B. (2014). Sustainability Accounting And 

Accountability. Routledge. 

Bengü, H. Ve Can, A. V. (2009), Çevre Muhasebesinin Muhasebenin Temel Kavramlarından 

“Sosyal Sorumluluk Kavramı” Bağlamında Temellendirilmesi”, Celal Bayar SBE Dergisi, C: 

7, S: 1, ss. 155-160. 

Burritt, R.L. (2004), “Envıronmental Management Accountıng: Road Blocks On The Way To 

The Green And Pleasant Land”  ,  Business Strategy And The Environment Bus. Strat. Env. 

13, 13–32. 

Çakar, U. (2007), Çevreci Şirket ve Çevreci Muhasebesi, Mali Çözüm Dergisi, S: 83., ss. 81-

95. 

Elitaş, C. Ve Yıldız, F. Ve Üç, M. (2011),  “ Muhasebe Biliminin Çevresi: Anglo Sakson Ve 

Kıta Avrupa Karşılaştırması”  ,  Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt/ Vol.: 11 - 

Sayı/No: 2 : 1–18 

Gerşil, M., Gerşil, A., Soysal,M. (2009) “ Ürün Tasarımı Ve Çevresel Yönetim Muhasebesi”  , 

Celal Bayar Üniversitesi S.B.E.  Cilt :7 Sayı :2 

Gönen, S. Ve Güven, Z. (2014),“ Çevre Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir 

Seramik Fabrikasında Uygulama” , Muhasebe Ve Finansman Dergisi 2014 



 
                               I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             
 

553 
 

Gul, F.A. (1991), “The Effects Of Management Accountıng Systems And Envıronmental 

Uncertaınty On Small Busıness Managers' Performance”  ,  Accounting And Business 

Research”  , 22(85), 57-61. 

Harris, J.M. (2009), “Ecologıcal Macroeconomıcs: Consumptıon, Investment, And Clımate 

Change”  ,  Real-World Economics Review, İssue No. 50, 2009 

Jamil, C.Z.M., Mohamed, R., Muhammad, F., Ali, A.  (2015),  “Envıronmental Management 

Accountıng Practıces In Small Medıum Manufacturıng Fırms”  ,  Procedia - Social And 

Behavioral Sciences 172 ( 2015 ). 

Karaçay, G. (2005), Tersine Lojistik: Kavram ve İşleyiş,  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi,  Cilt 14, Sayı 1, ss. 317-331. 

Nakıboğlu, G. (2007), Tersine Lojistik: Önemi ve Dünyadaki Uygulamaları, Gazi Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 2 (2007). 181 – 196. 

 

Kaya, A. Ve Akdeniz, U. (2016), “Türkiye Muhasebe Ve Finansal Raporlama Standartları 

(Tms/Tfrs) Çerçevesinde Çevresel Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi” Küresel İktisat Ve 

İşletme Çalışmaları Dergisi Cilt: 5 Sayı: 9 (09-38) 2016 

 

Kırlıoğlu, H. Ve Fidan, M.E. (2009), “ Atık Yönetimi Ve Muhasebesi: Sakarya’daki İşletmeler 

Üzerinde Bir Araştırma”  ,  Akademik İncelemeler Cilt:4 Sayı:2 2009 

Kızıl, C.,Akman, V.,Tasmacıoğlu, A.,Taşkıran, H. (2014), “Çevre Muhasebesinin Önemi 

Üzerine Yalova İlinde Bir Araştırma” , Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Volume 7 

(2) 2014, 20-34 

Korukoğlu, A. (2014),  “İşletmelerin Çevre Muhasebesi Konularına Yaklaşımlarının Analizi” ,  

Ege Akademik Bakış Cilt: 14 Sayı: 3 Ss. 481-491 2014 

Staniskis, J. K., Ve Stasiskiene, Z. (2006), “ Environmental Management Accounting In 

Lithuania: Exploratory Study Of Current Practices, Opportunities And Strategic Intents”  ,  

Journal Of Cleaner Production, 14(14), 1252-1261. 

Soleimani, H., Ve  Govindan, K. (2014), “Reverse Logistics Network Design And Planning 

Utilizing Conditional Value At Risk” , European Journal Of Operational Research, 237(2), 487-

497. 

Sürmen, Y. Ve Aygün, D. (2013), “Muhasebe Çevresi Ve Çevrenin Muhasebeye Etkisi”  , 

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı: 7 2013 

Otlu, F. Ve  Kaya, G.A. (2010), “Çevre Muhasebesi İle İlgili Muhasebe Meslek Mensupları 

Üzerine Bir Araştırma”  ,  Akademik Yaklaşımlar Dergisi  Cilt:1 Sayı:1  2010 

Soylu, Y. Ve İleri, H. (2009), “Çevre Muhasebesi Ve Çevre Maliyetlerinin Üretim 

Maliyetlerine Etkileri” ,  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi 

Cilt: 12, Sayı: 1-2  2009 

Yıldıztekin, İ. (2009), “Sürdürülebilir Kalkınmada Çevre Muhasebesinin Etkileri” ,  Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009 13 (1): 367-390 2009 

Yakhou, M. Ve  Dorweiler, V. P.  (2004),  “Environmental Accounting: An Essential 

Component Of Business Strategy”  , Business Strategy And The Environment / Volume 13, 

Issue 2 March/April 2004 

Ye, F., Zhao, X., Prahinski, C., Ve Li, Y. (2013),  “The Impact Of Institutional Pressures, Top 

Managers' Posture And Reverse Logistics On Performance—Evidence From China” 

,  International Journal Of Production Economics, 143(1), 132-143.  

Resmi Gazete: http://www.Resmigazete.Gov.Tr/Eskiler/2005/12/20051231-54.Htm (Erişim 

Tarihi: 08.05.2017) 

 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/Eskiler/2005/12/20051231-54.Htm


 
                               I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             
 

554 
 

 

 

 

BASİT USUL VERGİLENDİRMEDE ORTAYA ÇIKAN VERGİ KAYBI VE BİR 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: ASGARİ MATRAH UYGULAMASI 

 

Kürşat KÖKSAL286 

Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye, Türkiye, kursatkoksal@gmail.com 

 

Yrd.Doç.Dr. Hakan YAVUZ 

Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye, Türkiye, hyavuz@sakarya.edu.tr 

 

 

ÖZET:  
Belge düzeninin yerleştirilmesi, kayıt dışı ekonominin azaltılması ve gerçek kazançların 

vergilendirilmesi amacıyla 4369 Sayılı Kanun ile ticari kazancın vergilendirilmesinde götürü 

usul kaldırılmış ve 1999 yılında basit usul uygulanmaya başlamıştır. Bu çalışmada 1999-2016 

yılları arasında faaliyette bulunan basit usul mükellef sayıları, gerçekleşen tahakkuk ve tahsilat 

rakamları değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda gelir vergisi mükellefleri içerinde 

yaklaşık %30 paya sahip olan basit usul mükelleflerin gelir vergisi tahsilatları içerisindeki 

payının %1 in altında kaldığı görülmüştür. Bu durum gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi 

mükellefleri ile ücret geliri elde eden kişiler açısından da adaletsizliğe yol açmaktadır. Ortaya 

çıkan vergi kaybının önlenmesi için çözüm önerimiz,  basit usul vergilendirilen bir mükellef 

için asgari ücretle çalışan bir kişinin yıllık vergilendirmeye esas vergi matrahının altında beyan 

verememe şartının getirilmesidir. Bu uygulama hayata geçirildiğinde mevcut basit usul vergi 

mükelleflerinden elde edilen gelir vergisinde %166 oranında artış sağlanması öngörülmektedir. 

 

ANATAR KELIMELER: VERGİLENDİRME, BASİT USUL, VERGİ KAYBI 

 

1. Giriş 

Ticari kazancın tespit edilmesinde gerçek usul vergilendirmenin yanında götürü usulde 

bulunmaktaydı. Götürü usulde vergilendirilen mükellefler faaliyetleri sırasında belge 

vermemekte,  gerçek usule geçmemek için belge almamakta ve gerçek kazançları üzerinden 

vergilendirilmemekteydiler. Vergi kaybına neden olarak kayıt dışı ekonomiyi artıran ve çağdaş 

vergileme ilkelerine uygun olmayan bu uygulama 4369 sayılı kanun287 ile kaldırılmış, yerine 

basit usul vergilendirme getirilmiştir. 

Bu çalışmada öncelikle basit usul vergilendirmenin içeriği ele alınarak 1999 ile 2016 yılları 

arasındaki süreçte ortaya çıkan verileri incelenecektir. Daha sonra ise uygulamanın etkinliği 

tartışılarak alternatif bir çözüm önerisi sunulacaktır. 

2. Ticari Kazancın Vergilendirilmesi 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu288 her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazancın ticari 

kazanç olduğunu tanımlanmış, bu kazancın tespit edilmesinde gerçek usul ve basit usul olmak 

üzere iki yöntem belirlemiştir. Bununla birlikte aynı kanunun 9. Maddesi ticari ve sınai 

faaliyetle uğraşan bir kısım esnafı da belirtilen şartları taşımaları halinde vergiden muaf 

tutmuştur. Gerçek usul vergilendirilen mükellefleri yıllık alış, satış ve iş hasılatlarının 

büyüklüklerine göre iki sınıfa ayırmıştır. Birinci sınıf tacirler bilanço esasına, ikinci sınıf 

                                                                 
286 Sorumlu Yazar 
287  29.07.1998 Tarihli ve 23417 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır. 
288 06.01.1961 Tarihli ve 10700 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır. 
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tacirler ise işletme hesabı esasına göre defter tutmakla yükümlüdür. Basit usul vergilendirmenin 

gerçek usulde vergilendirme ile esnaf muaflığı sınırları arasında kalan ticari kazanç elde eden 

mükellefler için getirildiğini söyleyebiliriz.289 Gerçek usulde vergilendirmenin geliri kısıtlı olan 

küçük ölçekli esnaf grubu için ağır şartlar içermesi basit usulü ortaya çıkarmıştır. Esnaf 

muafiyet sınırı aşan bir kısım mükellef basit usul ile vergilendirilerek kayıt dışına çıkması 

engellenmek istenmiştir.  

3. Basit Usul Vergilendirme 

Basit usul vergilendirmenin tanımı, şartları ve hudutları Gelir Vergisi Kanununun 46, 47, 48 ve 

51. Maddelerinde açıklanmıştır. Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen 

hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet fark olarak 

tanımlanmıştır. Bu fark yapılan faaliyetle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 

alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ile hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı 

tutarlara göre hesaplanır. Bu suretle tespit ve beyan olunan kazanç vergi tarhına esas alınır. 

3.1. Basit Usul Vergilendirmenin Avantajları  

Basit usul vergilendirmede kamu otoritesi mükelleflere korumacı bir yaklaşımla gerçek usulün 

şartları altında ezilmemeleri için bir takım kolaylıklar sağlamıştır. Basit usulün sağlamış olduğu 

avantajlar şunlardır290: 

Defter tutulmaz. 

Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez. 

Geçici vergi ödenmez, buna ilişkin beyanname verilmez ve bildirimde bulunulmaz. 

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden 

istisnadır. 

Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz. 

Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki 

bürolarda tutulmaktadır. Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan 

kendileri tutabilecekleri gibi meslek mensuplarına da tutturabilirler. 

Ticari kazançlarına 6663 Sayılı Kanun291 ile 2016 yılından itibaren yıllık 8.000 TL indirim 

yapılmaktadır. 

Engellilik indiriminden faydalanabilirler. 

3.2. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları 

Basit usule tabi olmak için bir takım şartların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. Gelir 

Vergisi Kanununun 47. Maddesinde sayılan genel şartlar şunlardır: 

Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak: Basit usul vergilendirmenin çıkış amacına 

uygun olarak mükellefin bizzat işinin başında bulunması, işle ilgili sevk ve idarenin kendisinde 

olması gerekmektedir. Ancak işinde yardımcı işçi ve çırak kullanması, seyahat, hastalık, 

ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak 

bilfiil işinin başında bulunmaması bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya 

küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup 

bulunmamalarına bakılmaz. 

İşyeri kirasının belli bir sınırı aşmaması: İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal 

kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları 

içinde; 2016 takvim yılı için 6.300 TL, diğer yerlerde; 2016 takvim yılı için 4.200 TL’ yi 

aşmaması gerekmektedir. 

Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olunmaması: 

Gerçek usulde gelir vergisine tabi bir faaliyeti olan mükellefin tüm kazançları gerçek usulde 

belirleneceği için bir kısım ticari veya sınai kazancı için basit usulden yararlanması mümkün 

                                                                 
289 Mehmet Arslan, Mine Biniş; “Türk Vergi Sisteminde Basit Usulde Vergilemenin Etkinliği”, Mali Çözüm, Sayı: 112, Temmuz- 
Ağustos, 2012, s. 55. 
290 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi, GİB Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:234, 2017  
291 10.02.2016 Tarihli ve 29620 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır 
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değildir292. Basit usulden faydalanmak isteyen bir mükellefin gerçek usulde vergilendirilen bir 

kazancının bulunmaması gerekmektedir. Ancak 6322 sayılı Kanun293 ile yapılan düzenlemeyle 

gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden belirlenen şartları sağlayanlara basit usule geçme 

imkânı getirilmiştir. 

3.3. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları  

Basit usule tabi olmanın özel şartları yıllık alış, satış ve hâsılat tutarlarının Kanunda belirlenen 

tutarları aşmaması ile ilgilidir. Bu tutarlar iş çeşitleri dikkate alınarak belirlenmekte ve her yıl 

bir önceki yıla ilişkin tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır294. Basit usule 

tabi olmanın özel şartları Vergi Usul Kanununun 48. Maddesinde belirtilmiştir. Mükelleflerin 

2016 yılı için belirlenmiş olan aşağıdaki hadleri aşmamaları gerekmektedir. 

Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 

88.000 TL’yi, yıllık satışları tutarının 126.000 TL’yi  

Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlar dışındaki işlerle uğraşanların 

bir yıl içinde elde ettikleri gayrisafi iş hâsılatının 42.000 TL’yi  

Yukarıda belirtilen işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hâsılatı toplamının 

88.000 TL’yi 
Milli Piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde 

düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, ilk ve son sıralarda yazılı hadler yerine ilgili 

Bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri 

uygulanır. 

 

3.4. Basit Usule Tabi Olamayacak Mükellefler 
Basit usulün genel ve özel şartlarını taşısalar bile basit usulden faydalanması mümkün olmayan 

mükellefler Gelir Vergisi Kanunu 51. Maddesinde düzenlenmiş olup aşağıda sıralanmıştır:  

Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları;  

İkrazat işleriyle uğraşanlar;  

Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar;  

Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş 

ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, kooperatifler, yatırım 

fonu yönetenler, gerçek gelirini beyan etmek zorunda olan ticaret ve serbest meslek erbabı ile 

kazancını bilanço veya işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilere karşı inşaat ve onarma 

işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar;  

Sigorta prodüktörleri;  

Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut edenler;  

Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar;  

Tavassut işi yapanlar (dayıbaşılar hariç);  

Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit 

harmanları işletenler;  

Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya 

işleticileri (Yapısı itibariyle sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan 

taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç);  

Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, 

il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dâhil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir 

alanlar dâhil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibariyle veya sabit bir işyerinde faaliyette 

bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.  

4. 1999-2016 Yılları Arasındaki Basit Usul Mükellef Verilerinin Değerlendirmesi 

                                                                 
292 Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce, Adnan Gerçek; Türk Vergi Sistemi, 7. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, 2012, s. 39. 
293 15.06.2012 Tarihli ve 28324 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır 
294 Bilici, Nurettin (2011). Vergi Hukuku (Genel Hükümler, Türk Vergi Sistemi), gnclştrlmş. 26.bs. Seçkin Yayıncılık, Ankara, s.300. 
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4369 Sayılı Kanun ile 1999 yılında uygulanmaya başlanan ticari kazancın basit usulde 

vergilendirilmesi sistemi sunmuş olduğu avantajlar sayesinde mükellefler tarafından tercih 

edilen bir sistem olmuştur. Tablo 1’de Gelir Vergisi mükelleflerinin 2016 yılı sonu itibari ile 

tür bakımından dağılımı yer almaktadır. Türlerin hepsi gelir vergisi kapsamında olmakla 

birlikte vergi dairelerine verilen beyanname türleri bazında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

ayrıma tabi tutulmuştur. 

Tablo 1: 2016 Yılı Gelir Vergisi Faal Mükellef Dağılımı 

GELİR VERGİSİ TÜRÜ 
FAAL MÜKELLEF SAYISI % 

Gelir Vergisi 1.819.492 41 

Basit Usul 756.186 17 

GMSİ 1.796.340 41 

Diğer Ücret 59.010 1 

Toplam 4.431.028 100 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, 2016 Yılı Faaliyet Raporu 

2016 yılında 4.431.028 e ulaşan faal mükellef sayısının %41’ i Gelir Vergisi, %17’ si Basit 

usul, %41’ i Gayrimenkul Sermaye İradı ve son olarak %1’ lik kısmı da diğer ücret geliri elde 

eden mükelleflerden oluşmuştur. Gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükellefleri ticari 

hayatta faal olarak bulunmadıklarından dolayı hesaplarımızdan çıkarmamız daha sağlıklı veri 

elde etmemizde fayda sağlayacaktır. Yine aynı şekilde ücret gelirinden stopaj yoluyla kesinti 

yapılmadığından beyanname vermek zorunda kalan diğer ücret mükelleflerini de 

hesaplamalarda göz ardı edebiliriz. Tablo 2’ de yeni oluşan durum gösterilmektedir. 

Tablo 2: 2016 Yılı Gelir Vergisi Faal Mükellef Dağılımı 

GELİR VERGİSİ TÜRÜ FAAL MÜKELLEF SAYISI % 

Gelir Vergisi 1.819.492 71 

Basit Usul 756.186 29 

Toplam 2.575.678 100 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, 2016 Yılı Faaliyet Raporu 

Piyasada aktif olarak faaliyette bulanan mükellefler arasında yapılan bu dağılım sonucunda 

basit usul mükellef oranı %29 olmuştur. Bu oran, basit usul vergilendirme sisteminin çıkış 

amacından saptığını, fazla vergi ödemek istemeyen mükellefler tarafından vergiden kaçış aracı 

olarak görüldüğünü kanıtlar niteliktedir. Neredeyse gelir vergisine tabi her üç esnaftan birinin 

basit usul vergilendirildiği bir vergi sitemi oluşmuş durumdadır. Tablo 3’ te de 1999 yılından 

günümüze kadarki Gelir Vergisi ve Basit Usul mükellef sayıları yer almaktadır. Ufak artış ve 

azalışlar olmakla birlikte 1999 yılından günümüze kadar %30’ a yakın oran hep var olmuştur. 

Tablo 3: 1999-2016 Yılları arası Gelir Vergisi ve Basit Usul Faal Mükellef Dağılımı 

  

Gelir Vergisi 

Mükellef Sayısı 

Basit Usul 

Mükellef 

Sayısı 

Toplam 2/3 

1999 1.988.007 739.639 2.727.646 0,27 

2000 2.080.872 736.639 2.817.511 0,26 

2001 1.768.653 808.787 2.577.440 0,31 

2002 1.729.260 810.167 2.539.427 0,32 

2003 1.735.722 820.621 2.556.343 0,32 

2004 1.774.568 814.532 2.589.100 0,31 

2005 1.691.499 792.706 2.484.205 0,32 
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2006 1.712.719 775.141 2.487.860 0,31 

2007 1.724.366 762.111 2.486.477 0,31 

2008 1.701.865 744.188 2.446.053 0,30 

2009 1.683.308 739.092 2.422.400 0,31 

2010 1.693.316 728.850 2.422.166 0,30 

2011 1.703.754 714.693 2.418.447 0,30 

2012 1.760.785 709.915 2.470.700 0,29 

2013 1.798.056 693.694 2.491.750 0,28 

2014 1.798.738 730.956 2.529.694 0,29 

2015 1.827.180 743.665 2.570.845 0,29 

2016 1.819.492 756.186 2.575.678 0,29 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, Yılık Faaliyet Raporları 

Düşük hasılat elde eden küçük esnaf grubunu ayrıntılı hesaplarla uğraştırmamak ve aşırı vergi 

yükü ile karşı karşıya bırakmamak için tasarlanan sistem gerek uygulamadan kaynaklanan 

sorunlar gerekse denetim yetersizliğinden dolayı vergi kaybına neden olduğu görülmektedir. 

Gerçekten düşük hasılat elde eden, mahalle arasında kalmış, kendi kendine anca yetebilen esnaf 

için getirilen sistem yüksek kazanç elde eden mükellefler tarafından vergiden kaçış yolu haline 

gelmiştir. Ciddi anlamda sermaye gerektiren taksi sahibi mükelleflerin bile büyük bir kısmı 

basit usulden faydalanmaktadır. Bu durum gerçek usulde vergilendirilen mükellefler açısından 

adaletsizlik yaratmaktadır. Kamu otoritesinin bu durumu kayıtsız kalmaması ve duruma 

müdahalede bulunması gerekmektedir. Ancak siyasetçiler verginin siyasi sınırını295 göz önünde 

bulundurarak hareket etmektedirler. 

Basit usul mükelleflerin taşıması gereken genel ve özel şartları birlikte değerlendirdiğimizde 

reel piyasa koşulları altında bu şartları taşıyan çok sınırlı bir mükellef grubunun olması 

gerekmektedir. Örneğin; basit usul mükellefler için büyükşehir belediye sınırları içerisinde 

aylık kira bedelinin üst sınırı 2016 yılı için 525 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamlara kiralık 

işyeri bulmak neredeyse imkânsızdır. Ancak basit usul şartlarını ihlal etmek istemeyen 

mükellefler kira sözleşmelerinde peçeleme yaparak kira bedellerini düşük göstermektedirler. 

Yine aynı şekilde alım, satım, hasılat tutarları için getirilen limitleri de belge düzenlemeyerek 

ve almayarak ihlal etmemiş görünmektedirler. Denetimlerin yetersiz oluşu da basit usul 

mükelleflerin bu düzende devam etmesine hatta giderek sayısının artmasına zemin 

oluşturmaktadır. 

Tablo 3’de 2006-2016 yılları arasında basit usul vergilendirilen mükellef sayıları ve tahsilat 

oranları yer almaktadır. 

Tablo 4: 2006-2016 Yılları Arasında Basit Usul Mükellef Sayıları ve Tahsilat Oranları 

 

Basit Usul 

Mükellef Sayısı 

Tahakkuk 

Eden Vergi 

Tahsilat Tahsilat 

Oranı 

Mükellef 

Başına 

Ödenen Vergi 

2006 775.141 261.794.000 TL 

166.490.000 

TL 0,64 215 TL 

2007 762.111 335.236.000 TL 

197.095.000 

TL 0,59 259 TL 

2008 744.188 390.180.000 TL 

208.682.000 

TL 0,53 280 TL 

2009 739.092 455.702.000 TL 

244.267.000 

TL 0,54 330 TL 

                                                                 
295 SARUÇ, Naci Tolga (2013), Vergi Uyumu: Türkiye ve Dünyada Güncel Gelişmeler, Akademisyen Kitabevi, İstanbul, s.34.  
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2010 728.850 516.759.000 TL 

264.718.000 

TL 0,51 363 TL 

2011 714.693 553.488.000 TL 

300.709.000 

TL 0,54 421 TL 

2012 709.915 564.883.000 TL 

300.886.000 

TL 0,53 424 TL 

2013 693.694 593.671.000 TL 

305.300.000 

TL 0,51 440 TL 

2014 730.956 630.401.000 TL 

298.070.000 

TL 0,47 408 TL 

2015 743.665 721.465.000 TL 

355.535.000 

TL 0,49 478 TL 

2016 756.186 776.588.000 TL 

375.512.000 

TL 0,48 497 TL 

Kaynak: https://www.muhasebat.gov.tr/content/genel-yonetim-mali-istatistik-

detayi?tabId=1&pageId=5 

2006 yılından 2013 yılına kadar basit usul mükellef sayısının azaldığı, ancak 2013 yılından 

sonra artan bir seyir izlediği gözlemlenmektedir. 2006 yılında %64 olan tahsilat oranı 2016 

yılına gelindiğinde %48’ e kadar gerilemiştir. Bütün bu sağlanan avantajlara rağmen basit usul 

mükellefler çok düşük gelir beyanında bulunmuş ve tahsilat konusunda da %48 ile düşük bir 

oranda kalmıştır. Toplam tahsilatın faal basit usul mükellef sayısına bölünmesi yoluyla elde 

edilen mükellef başına ödenen vergi de 2016 yılın için 497 TL olarak gerçekleşmiştir. Asgari 

ücretle çalışan bir işçinin bile yılda 1000 TL’ nin üzerinde vergi ödediği ülkemizde bu rakamlar 

adaletsizliği artırmaktadır. 

Tablo 5’ de 2016 yılı Gelir Vergisi gelirlerinin dağılımı incelenerek basit usul mükelleflerin bu 

dağılım içindeki yeri tespit edilmiştir. 

Tablo 5: 2016 Yılı Gelir Vergisi Gelirlerinin Dağılımı ve Tahsilat Oranları  

TAHAKKU

K            (BİN 

TL) 

GELİR 

VERGİSİ 

İÇİNDEKİ 

PAYI 

TAHSİLAT         

(BİN TL) 

TAHSİL

AT 

ORANI 

Gelir Vergisi 153.114.283 100 123.683.017 0,81 

    Beyana Dayanan 

Gelir V. 13.777.101 9 5.427.144 0,39 

    Basit Usul Gelir 

Vergisi 781.627 1 380.351 0,49 

    Gelir Vergisi 

Tevkifatı 135.418.566 88 115.893.142 0,86 

    Gelir Geçici Vergisi 3.136.989 2 1.982.380 0,63 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı 2016 Yılı Faaliyet Raporu 

2016 yılında 153.114.283.000 TL olarak tahakkuk eden gelir vergisi gelirlerinde en büyük pay 

%88 ile ücretli çalışanların gelir vergisi kesintilerinden oluşan gelir vergisi tevkifatının 

olmuştur. Bunu %9 ile beyana dayanan gelir vergisi, %2 ile gelir geçici vergisi ve %1 ile basit 

usul gelir vergisi takip etmiştir. Görüldüğü gelir vergisi gelirlerinin büyük kısmı ücretli 

çalışanlardan sağlanmaktadır. Ücretlerin gelir vergisi kaynakta kesinti yöntemi ile ödendiği için 

de tahsilat oranı %86 ile en çok bu vergi türünde ortaya çıkmaktadır. Tablo 1’de yer alan gelir 

vergisi, GMSİ ve diğer ücret mükellefleri toplamı Tablo 4’te yer alan beyana dayanan gelir 

vergisini oluşturmaktadır. Toplamda vergi dairelerine beyanname veren 4.431.028 gelir vergisi 

mükellefi toplam gelir vergisi tahakkuklarının sadece %10’unu oluşturmuştur. Tahsilat 

https://www.muhasebat.gov.tr/content/genel-yonetim-mali-istatistik-detayi?tabId=1&pageId=5
https://www.muhasebat.gov.tr/content/genel-yonetim-mali-istatistik-detayi?tabId=1&pageId=5
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bakımından da %4,7 sini oluşturmaktadır. Gelir vergisi mükellefleri içinde %17’ lik paya sahip 

olan basit usul mükellefler gelir vergisi tahakkuklarının sadece %1’ ini oluşturmuştur. Mükellef 

sayısı bakımından fazla olduğu halde gelir tahakkuk kısmında çok düşük paya sahip olmuştur. 

5. Alternatif Çözüm Önerisi  

Basit usul vergilendirme, gerçek usulde vergilendirme ile esnaf muaflığı sınırları arasında kalan 

ticari kazanç elde eden mükellefler için getirilmişti. Bu sınıfa giren mükelleflerin zorluk 

yaşamaması için fazlasıyla kolaylıklar sağlandı. Verilere baktığımızda olumlu sonuçların 

olmadığını,  fazla vergi ödemek istemeyen mükelleflerin bu sistemi tercih ederek suiistimal 

ettiklerini basit usul mükellef sayısının gelir vergisi mükellefleri içindeki payının %30’ lara 

ulaşması göstermektedir.  

Ülkemizde her yıl aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu ülkenin içinde bulunduğu 

sosyal ve ekonomik durumu, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim 

şartlarını göz önünde bulundurarak asgari ücreti belirlemektedir. Belirlenen bu rakamın altında 

ücretli çalışanın bulunması yasaklanmış ve cezai yaptırımlara bağlanmıştır. 2016 yılı için 

belirlenen asgari ücret Tablo 6’ da gösterilmiştir. 

Tablo 6: 2016 Yılı Asgari Ücret Bordrosu 

GÜN 30 

GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 54.90 TL 

AYLIK BRÜT ÜCRET 1.647.00 TL 

İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) 230,58 TL 

İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) 16.47 TL 

GELİR VERGİSİ MATRAHI 1.399.95 TL 

GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) 209.99 TL 

DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) 12.50 TL 

İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI 469,54 TL 

NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) 1.177.46 TL 

AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 123,53 TL 

NET ELE GEÇEN ( AGİ DÂHİL ) 1.300.99 TL 

Kaynak: https://www.csgb.gov.tr/home/contents/istatistikler/asgariucret/  

Asgari ücretle çalışan bir kişi için aylık 1400 TL matrah üzerinden için vergi hesaplanmaktadır. 

Bekâr ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan Asgari Geçim İndirimi düşüldükten sonra aylık 

86,46 TL (209,99 – 123,53) gelir vergisi ücretinden kesilmektedir. Yıllık olarak 

hesaplandığında asgari ücretli çalışan bir yılda 1037,52 TL gelir vergisi, 150 TL (12,50*12) de 

damga vergisi ödemektedir. Günümüz hayat şartları altında en düşük seviye olarak kabul 

edebileceğimiz asgari ücretli bir çalışan yılda damga vergileriyle birlikte 1187,52 TL vergiyi 

ücretlerde kaynakta kesinti yöntemi uygulandığından daha ücretini alamadan ödemektedir. 

Basit usul vergilendirilen mükelleflerin kişi başı ödediği vergi ise 2016 yılı için 497 TL 

olmuştur. Bu mükellefler aylık bazda değerlendirildiğinde asgari ücretli çalışan kadar gelir elde 

edemiyor mu sorusu akla gelmektedir. Taksi sahibi mükelleflerin plakalarının değerleri ve 

büyük çoğunluğunun aracında şoför çalıştırdığı düşünüldüğünde zaten bu mükellef grubunun 

gerçek usul vergilendirilmesi gerektiği ve basit usul mükellef olamayacakların içinde 

sınıflandırılması gerektiği görülecektir. Kuaför ve terzi gibi kar marjı yüksek hizmet 

sektörlerinde de aylık kazancın asgari ücretin olmayacağı kuvvetle muhtemeldir.  

Asgari ücret için belirlenen aylık gelir vergisi matrahının bir yıllık tutarının basit usul vergi 

mükellefleri için asgari beyan sınırı olarak getirilmesi en azından vergilemenin etkinliğini 

artıracaktır. Basit usul mükelleflere asgari ücretlinin vergi matrahından düşük gelir beyan 

edememe şartı getirildiğinde en düşük matrah 16.800 TL (1400*12) olacaktır.  Tablo 7’ de yer 

https://www.csgb.gov.tr/home/contents/istatistikler/asgariucret/
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alan 2016 yılı gelir vergisi dilimlerine göre vergi tahakkuk ettirildiğinde basit usul bir mükellef 

için çıkacak en düşük vergi 2730 TL olacaktır. 2016 yılında basit usul mükellef başına tahakkuk 

eden vergi 1027 TL, tahsil edilen vergi ise 497 TL’ dir. Tüm basit usul mükelleflerin asgari 

matrah üzerinden vergilendirildiği durumda bile basit usul vergilendirme gelirleri 2016 yılı için 

tahakkuk bazında %166 oranında artacaktır. Eğer bu uygulama geçici vergi ya da daha başka 

bir uygulama ile desteklenip tahsilatların tamamının gerçekleşmesi sağlanırsa elde edilecek 

tahsilat %445 oranında artacaktır. 

Tablo 7: 2016 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri 

12.600 TL'ye kadar %15 

30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası %20 

69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, 

(ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası %27 

69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, 

(ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 

TL), fazlası %35 

Kaynak: http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/gelir-vergisi-tarifesi  

6. Sonuç  
Türk vergi sisteminde götürü usul kayıt dışı ekonomiye sebebiyet verdiği için eleştirilmiş ve 

gerçek kazancın vergilendirilerek vergi kaybının en aza indirilmesi için basit usul vergilendirme 

getirilmiştir. 1999 yılından günümüze kadar olan süreç incelendiğinde getirilen basit usulün 

eleştirilere cevap vermediği, sağladığı avantajların mükellefler tarafından vergi ödememek için 

kullanıldığı ve kayıt dışı ekonomiyi artırdığı gözlemlenmiştir. Konuya sadece çağdaş vergileme 

ilkelerinin mali tarafından değil adalet ve eşitlik ilkeleri tarafından da yaklaşılmıştır. Ülkemiz 

şartlarında en düşük seviye olarak belirlenen asgari ücretin barındırdığı verginin bile basit usul 

mükelleflerin ödediği vergiden fazla olduğu görülmüştür. Bu noktadan hareketle basit usul 

mükelleflere asgari ücretlinin tabi olduğu vergi matrahı uygulandığında ortaya çıkacak gelir 

artışı hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda basit usul vergi gelirlerinde tahakkuk bazında 

%166 artış sağlanması öngörülmüştür. Ayrıca vergi kaybının sadece basit usul vergilendirmede 

değil beyan esası sisteminin genelinde var olduğu, alternatif çözüm önerisinin beyan esası 

sisteminin geneline uygulanabileceği düşünülmektedir. 
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KATILIM BANKALARININ TOPLAM TOPLANAN FONLARININ YURT İÇİ 

KREDİ HACMİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 

Maide GİRENAY 

Sakarya Üniversitesi 

z.maide_95@hotmail.com 

 

 

ÖZET 

Günümüzde bankacılık sektörü her geçen gün değişimimin yanında gelişmektedir. Bu gelişen 

sektörün içerisinde en büyük pay mevduat bankalarının olmasının yanında katılım bankaları da 

işlevini arttırmaktadır. Günümüzde mevduat bankalarının katılım bankalarına oranla daha iyi 

gelişmesinin sebebi bu bankalarının daha çok tanınması ve insanların bu bankaya daha alışık 

olmasından ileri gelmektedir. Bunlarla birlikte katılım bankaları günümüzde daha yeni yeni 

keşfedilip, insanlar tarafından yeni yeni tanınmaya başlamıştır. Bu çalışmada yapılmak istenen 

ise; 2010 ve 2016 yıllarında (özellikle krizlerden sonra) katılım bankalarının yurt içi kredi 

hacmini ve toplam toplanan fonları takip ederek, inceleyerek ve ele alarak ekonomi 

programının yardımıyla bazı testlerin yapılması (eviews; basit doğrusal regresyon modeli) ile 

toplam toplanan fonun, yurt içi kredi hacmine nasıl etki ettiği durumunu gösterebilmektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sektör, Katılım Bankaları, Toplanan Fonlar, Yurt İçi Kredi Hacmi Sistem. 

 

GİRİŞ 

 

        İnsanlar bankalara güvenerek, yatırımlarını, tasarruflarını, emeklerini, birikimlerini ve 

değerlerini bankaya emanet etmektedirler. Bankacılık sistemi ister katılım bankaları ister 

mevduat bankaları olsun güven üzerine kurulmuş sistemlerdir. Katılım bankaları bazı kesimin 

düşünce farklılıklarından dolayı atıl kalan fonları da değerlendirilmek için geliştirilen sistemdir. 

Faizsizlik prensibine göre çalışırlar. Kar ve zarara katılma hesabına göre fon toplarlar. Ticaret, 

ortaklık ve finansal kiralama yöntemleriyle, bu fonları kullandıran bankacılık sistemidir. 

“Katılım bankaları, günümüzde mali sektör içinde hem klasik bankaların yaptıkları birçok 

bankacılık faaliyetlerinde hem de finansal kiralama, sigortacılık, takas gibi diğer ticari 

faaliyetlerde bulunmaktadırlar [1].”, “Geleneksel bankalar  ise kar maksimizasyonu prensibini 

gütmektedir [2].” Bu çalışmada diğer çalışmalardan farklı amacı katılım bankalarının özellikle 

krizlerden sonra, toplam toplanan fonların, yurt içi kredi hacmiyle nasıl ilişkisi olduğunu 

gösterebilmektir. 

“Çalışma şu şekilde devam etmektedir. İkinci bölümde katılım bankalarının fon toplama ve 

kullandırma yönteminden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde katılım bankalarının verdikleri 

kredi türleri Ziraat Bankası örneği ile gösterilip, bu kredilerin nasıl kullandırıldığı konusu 

işlenmiştir. Dördüncü bölümde veriler toplanmış ve analiz edilmiştir. Beşinci bölümde bulgular 

ve değerlendirme yapılmıştır. Altıncı bölümde genel değerlendirme ve sonuca ulaşılmıştır.” 

 

Katılım Bankalarında Fon Toplama ve Kullandırma 

 

         Toplumdaki bazı kişiler düşünce farklılıklarından dolayı faiz geliri tercihinde 

bulunmamaktaydı. Atıl kalan fonlarında değerlendirilmesi için bazı kurallarla belirli olan 

katılım bankaları ortaya çıkmıştı. Katılım bankaları özel cari hesap ve katılma hesapları adı 

altında fonları toplarlar. Bu fonları; murabaha, mudarebe, müşareke, icare, leasing, istisna, 

selem, teverruk, sukuk yöntemleri ile kullandırırlar. Katılım bankaları kar veya zarara katılma 

uygulamasını, risk paylaşımını esas alarak işlem görmektedir. Bunula birlikte toplamış olduğu 

mailto:z.maide_95@hotmail.com
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fonları kullandırma sürecinde müşterilerine direk nakit imkânında bulunmak yerine alınacak 

olan hizmet veya malların müşteri adına sağlayarak, bu varlıkları müşteriye kiralayarak ve kar 

veya zarara katılım şeklinde bir uygulama gerçekleştirmektedir. Vadeli olarak işlem 

gerçekleştirilir. Anaparanın geri iadesinde garantisi yoktur. Fonların alınma aşamasında belli 

bir getirisi bulunmamaktadır. Katılım bankalarında toplanan fonların reel ekonomide kullanımı 

esas olduğu ve katılım bankalarıyla fon sahipleri arasında yatırım ortaklığı söz konusu 

olduğundan, hem katılım bankaları hem de fon sahibi için risk olasılığı tabi ki de vardır. Aynı 

zamanda tütün ve alkollü içecek gibi ürünlerin üretildiği veya alınıp satıldığı kurum ve 

firmalara nakit işleminde bulunulmaz. 

 

   

Tablo1 Katılım Bankalarının Dağıtılan Kar Payı Oranları. 

 

Katılım Bankalarının Verdikleri Kredi Türleri 

 

Kredi ve diğer yatırımların kullanılmasında; katılım bankalarının dikkat ettikleri en önemli 

unsur; finansmanın şirkete direk olarak değil, değerlendirilen projeye yapılmasıdır. 

  Aşağıda şekillerde katılım bankalarının verdikleri kredi türlerine örnektir; 
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Şekil 1 Ziraat Katılım Bankası’nın 2016 Yılında 4. Dönem Kredi Detayı. 

     

  

                       

 
Şekil 2 Ziraat Katılım Bankası’nın 2016 Yılında 4. Dönem Kredi Detayı. 
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Şekil 3 Ziraat Katılım Bankası’nın 2016 Yılında 4. Dönem Kredi Detayı. 

 

    

 
Şekil 4  Ziraat Katılım Bankası’nın 2016 Yılında 4. Dönem Kredi Detayı. 

 

     

4. Verilerin Toplanması ve Analizi 

   Katılım bankalarının 2010’ dan 2016 yılına kadar toplam topladıkları fonun verileri ile yurt 

içi kredi hacminin verileri toplanmıştır. Eviews’ te basit doğrusal regresyon modeli 

uygulanarak analizi yapılacaktır:  
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Burada regresyon modeli tahmini yapılmıştır. Basit doğrusal regresyon modeli ise: 

Y=ß1+ß2.Xi+µi şeklindedir. Bu model de ise Y (bağımlı değişken) (yurt içi kredi hacmi), X 

(bağımsız değişkendir.)(toplam toplanan fon). Yukarıdaki tablomuzda görülen c; beta1, 

Toplam toplanan fon(bağımsız değişken); beta2’ dir. Bağımlı değişkenimiz(dependent 

variable) yurt içi kredi hacmidir. Ancak bize yorumda gerekli olanlar beta1, beta2, ve rkare 

katsayılarıdır. 

Burdaki modelimizi beta1 ve beta2 tahminlerini yaptıktan sonra yazacağız. Eviews bize 

aşağıdaki tabloda bunu yaptı. 

 
 

     

5. Bulgular ve Değerlendirme 
  

     Bu bölümde yapılan analiz sonuçları yorumlanacaktır: 

     Yukarıda modeli tahmin ettiği için Eviews bize yorumlarımız şu şekilde olacaktır: 

Model tahmin penceresinde µ’ yu almıyoruz. 2. Penceredeki beta1 ve beta2 ‘yi yorumlarsak;  
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Beta1 yorum: toplanan fonlar sabitken, yurt içi kredi hacminin +2232.602 olması 

beklenmektedir. 

Beta2 yorum: Toplanan fondaki 1 birimlik artış, yurt içi kredi hacminde +0.8933.70’ lik artış 

meydana getirmesi beklenmektedir. 

RKare= yurt içi kredi hacminin 0.988555’lik kısmı toplanan fon tarafından açıklanmaktadır. 

Yani toplam fon yurt içi kredi hacminin 0.988555’lik kısmını açıklamaktadır. 

 

      

 

6. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

     Ekonomik olarak kalkınmanın temel ilkelerinden bir tanesi ekonomi dışında kalan atıl 

fonların farklı yollarla bu reel sektöre aktarılmasıdır. Eğer atıl kalan fonların sayısı artarsa ülke 

ekonomisi de o kadar olumsuz yönde etkilenecektir. İşte bu yüzden katılım bankaları sistemin 

içerisinde yerini almıştır. Mevduat bankalarının gelişmesinin yanında katılım bankaları da 

günümüzde artık gelişmektedir.  Katılma hesabı ve özel cari hesap adı altında fon sahiplerinden 

kaynak sağlarlar. Para ticari bir unsur olarak görülmez. Nakit olarak kullandırmazlar. Kurum 

ile müşteri arasında bir ortaklık sistemi vardır. Faiz yerine kar-zarar ortaklığı ilkesini esas 

alırlar. Müşteriler kar- zarar ortaklığını kabul ettikleri için riski de önceden üstlenmiş olmayı 

kabul etmektedirler. Vadeler genellikle uzun olmaktadır. 

“Dünyada İslam bankacılığı adı altında faaliyet gösteren bankalara benzer şekilde kar payı 

esasına göre faaliyet gösteren katılım bankaları, özel cari hesaplar ile kar ve zarara katılma 

hakkı veren katılma hesapları yoluyla fon toplayan ve finansman desteği kar zarar ortaklığı, 

finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı vb. yöntemlerle fon kullandıran kredi 

kuruluşlarıdır [3].” Fonu kullanan müşterilerin belirli bir vadede ödeyeceği tutar bellidir. Fon 

sahibine herhangi bir getiri getirinin garantisi verilmez. Katılım bankalarının özellikleri genel 

hatlarıyla böyledir.  

Çalışmada yapılmak istenen ise şuydu: katılım bankalarının 2010 ve 2016 yıllarında toplamda 

toplamış olduğu fonlarının ne kadarlık kısmının yurt içi kredi hacmine etki ettiğiydi. Ve eviews 

ekonomi programının yardımıyla basit doğrusal regresyon modelinin tahmin edilerek bazı 

sonuçlara ulaşılarak yorumlarının yapılmasıydı. 

Ulaştığımız sonuçlar ise; beta1 ve beta2, rkare’ dir.  

Beta1’ in yorumu; toplanan fonlar sabitken yurt içi kredi hacminin +2232.602 olmasıdır. 

Beta2’ nin yorumu ise; toplanan fondaki 1 birimlik artış, yurt içi kredi hacminde, 0.8933.70’ 

lik artış meydana getirmesidir. 

 Rkare; toplam toplanan fon yurt içi kredi hacminin 0.988555’ lik kısmını açıklamaktadır. 

Yani kredi ve diğer yatırımların kullandırılmasında finansman şirkete değil, değerlendirilen 

projeye yatırım yapan katılım bankaları toplanan fonlar içerisinden yukarıdaki değişkenlerin de 

bize verdikleri sonuçlar yardımıyla o kadarlık kısmını yurt içi kredi hacmine ayırmaktadır. 

Gelecekte raporda işlenen bu konuyla ilgili, yurt içi ekonomisinin kalkınmasına ve işsizliğe 

etkileri incelenebilir. 
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DOĞALGAZ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ 

ÖRNEĞİ 

İlknur KARAASLAN*                                                                                                                       

 

Özet 

Enerji, ülke ekonomilerinde en önemli unsurdur. Öyle ki devletler ve uluslararası kuruluslar 

kendi enerji kaynaklarını (petrol, dogalgaz, kömür vd.) elde etmek için sürekli rekabet 

halindedirler. Günümüz modern toplumun ve sanayilesmenin altyapısı için vazgeçilmez bir 

unsur olan enerji, ulusal ve uluslararası ilişkilerde oldukça önemli bir yer tutar.  Kaynakların 

tükenebilir olması ve dışa bağımlılık etkilerinin yanı sıra çevresel etkiler nedeniyle günümüzde 

ülkeler için güvenli, yeterli,  ucuz aynı zamanda temiz enerji üretmek, ekonomik ve sosyal 

hayatın temel problemleri arasında yerini almaktadır. Bu yüzdendir ki varolan enerji çeşitliliği 

içerisinde maliyeti ve çevreye olan zararları bakımından doğalgaz en çok aranan enerji 

kaynaklarının başında gelmektedir. Sanayisi, ekonomisi ve nüfusu ile hızla büyümekte olan 

ülkemizde paralel olarak enerji ihtiyacı sürekli artmaktadır. Bu nedenle, üretilen enerjinin 

yüksek verimle kullanılması, mevcut enerji kaynaklarının yanı sıra alternatif ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarına ait potansiyelin degerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Nitekim enerji maliyetlerinin çok arttığı bir ortamda, rekabet gücünün kaybedilmesi yerli 

sermayenin ve yerli malların dışlanmasını beraberinde getirerek ulusal gelirin düşmesi ile 

sonuçlanacaktır. Bu çalışmanın amacı, OECD ülkeleri için 1990-2015 dönemleri arasında yıllık 

verilerle, doğalgaz tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi yapısal kırılmalı modeller 

aracılığı ile incelemektir. Bunun için öncelikli olarak Zivot-Andrews (Z-A) yapısal kırılmalı 

birim kök testi uygulanmış olup, serilerin birinci farkında I(1) durağan oldukları tespit 

edilmiştir. Seriler arasında en az bir nedensellik ilişkisinin olabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Doğalgaz Tüketimi, Reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Yapısal Kırılma, 

Birim Kök 
296 

 

 

 

GİRİŞ  

Enerji kaynaklarının sınırlı olması ve bilinçsiz tüketimi, çevreye olan etkileri günümüzde asıl  

sorunlar arasındadır. Kömür, petrol, doğalgaz gibi tükenebilir doğal kaynakların dünya 

üzerinde ve atmosferde yol açtığı zararlar daha kullanışlı ve temiz kaynaklara yönelmesine yol 

açmıştır. Sanayi devriminden önce tarımsal faaliyetlere ağırlık veriliyorken, sanayi devrimi 

başlamasından sonra enerji kaynakları ön plana çıkmaktadır. Enerji kaynaklarının 

kullanımındaki artış toplam üretimi artırmış ve endüstrileşme sürecini hızlandırmıştır. 

Sanayileşmenin gelişmesi ile beraber artan nüfus enerji ihtiyacını artıracak ve enerjinin 

vazgeçilmez unsur olmasına neden olacaktır. Bu yüzdendir ki ülkelerin enerji kullanımı ile ilgili 

geleceği göz ardı etmeyen, sağlıklı ve kararlı politikalar üretmesi bir zorunluluk olarak 

görünmektedir.  

Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki konusunda literatürde iki görüş hakimdir. 

Bir bakış açısına göre, enerji kullanımı ekonomik büyümeyi kısıtlayıcı bir faktördür. Diğer 

bakış açısına göre ise, enerji tüketimi ekonomik büyümeyle ilişkisiz olmasıdır. Literatürde 

“tarafsızlık hipotezi” olarak bilinen bu yaklaşıma göre, enerji maliyeti, GSYİH’nın çıktıyı 

önemli derecede etkileyemeyecek kadar küçük bir kısmını oluşturmaktadır.  

                                                                 
*Sakarya Üniversitesi,SBE, Finans Ekonomisi ABD 
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Ayrıca, enerji kullanımları ekonomik büyüme üzerinde muhtemel etkileri ülke ekonomisinin 

yapısına ve ekonomik kalkınma seviyesine bağlıdır. Ekonomi büyüdükçe, üretim yapısı sanayi 

üretiminden, enerji yoğun olmayan hizmet üretimine doğru değişim göstermektedir.297 

Çalışmamızda doğalgaz tüketimi ve ekonomik büyüme arasında yukarıda ifade edilen 

nedensellik hipotezlerinden hangisinin geçerli olduğu sorusuna cevap aranmıştır. Bunun için 

1982-2000 yılları arasında 5 OECD ülkesine ait veriler ZA birim kök ile test edilmiştir.  

 

1.LİTERATÜR TARAMASI  

Modern toplumdaki enerji tüketimlerindeki artışlar ve ekonomik büyümeye olan etkileri 

akademik çalışmalara konu olmaya başlamıştır. 

 Konuyla ilgili literatür taramasında Uysal ve Mucuk, Türkiye ‘nin 1960 ve 2006 yıllarına ait 

verilerle yaptıkları çalışmada enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 

eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizleriyle incelemişlerdir. Test sonucunda, 

değişkenlerin eşbütünleşik olduğunu, Granger nedensellik yönü enerji tüketiminden ekonomik 

büyümeye doğru olduğunu ve enerji tüketiminin büyümeyi olumlu etkilediğini göstermiştir.298 

Güvenek ve Alptekin,  OECD üyesi ülke ile yaptıkları çalışmalarında panel data analizini 

kullanarak ulaştıkları sonuca göre ekonomik büyüme enerji tüketimi üzerinde etkili olduğu 

sonucuna varmışlardır.299 Türkiye’de enerji harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki 

etkisini 1987-2007 yıllarını kapsayan verilerle inceleyen Tetik, ekonomik büyüme ve enerji 

harcaması arasında uzun dönemde bir ilişkisini incelediği Johansen eşbütünleşme analizi 

sonucunda aralarında uzun dönemli bir ilişkinin var olmadığını ve enerji harcamalarının ile 

GSMH arasında nedensellik olmadığı sonucuna ulaşmıştır.300  

Uzungöz ve Akçay Türkiye’ nin birincil enerji tüketimi ile GSYİH arasındaki ilişkiyi 1970-

2010 dönemleri inceledikleri  çalışma sonucunda enerji tüketimi ile büyüme arasında 

eşbütünleşme olduğunu, GSYİH’ dan enerji tüketimine doğru tek yönlü nedensellik olduğunu 

tespit etmişlerdir.301  Wolde-Rufael (2005), Toda-Yamamoto ile 1971-2001 dönemi verileri ile 

19 Afrika ülkesini kapsayan  çalışmasında gerçekleştirdiği iki değişkenli Granger nedensellik 

testinde elektrik tüketimi ile GSYİH arasında nedensellik ilişkisi aramıştır. Cezayir, Kongo 

Demokratik Cumhuriyeti, Mısır, Gana ve Fildişi Sahili için GSYİH’dan toplam enerji tüketimi 

ile doğru, Kamerun, Fas ve Nijerya için toplam enerji tüketiminden GSYİH’ya doğru, Gabon 

ve Zambiya için hem toplam enerji tüketiminden GSYİH’ya doğru hem de GSYİH’dan toplam 

enerji tüketimine doğru nedensellik sonuçlarına ulaşmıştır.302 

Ersoy, 1987-2007 dönemleri verileri ile OECD ülkeleri için birincil enerji tüketimi ile GSYİH 

arasında nedensellik ilişkisini araştırmış ve panel veri seti yöntemini kullanmıştır. Yine 

araştırma sonucunda, uzun vadede GSYİH ile enerji tüketimleri arasında nedensellik olduğu 

sonucuna varmıştır.303 

 

2.Data ve Metodoloji 

                                                                 
297 M.Mehrara,  “Energy consumption and economic growth: The case of oil exporting countries”, Energy Policy 35 (2007) 2939–

2945. 
298 Mucuk ve Uysal, s.114. 
299 Burcu Güvenek ve Volkan Alptekin, ‘Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri 
Analizi’,Enerji, Piyasa ve Düzenleme, Cilt:1, Sayı:2, 2010, s.190. 
300 Tetik, s.51. 
301 Meral Uzungöz ve Yaşar Akçay, ‘Türkiye’de Büyüme ve Enerji Tüketimi Arasındaki Nedensellik İlişkisi:1970-
2010’, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(2):001- 016,2012, s.1. 
302 Wolde-Rufael, Y. (2005) Energy Demand and Economic Growth: The African Experience. Journal of Policy 
Modeling 27: 891-903. 
303 Ahmet Yağmur Ersoy, ‘OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme Odaklı Enerji Tüketiminin Ekonometrik Modeli’, 
Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, 2012, s. 339. 
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Bu çalışmada 1990 – 2015 döneminde OECD ülkeleri için doğalgaz tüketimi ile GSYİH 

arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu durumu tespit edebilmek için yapısal kırılmalı bir birim kök 

testi olan Zivot-Andrews  birim kök testi kullanılmış ve serilerin birinci farkında I(1) durağan 

olup olmadıkları incelenmiştir.  

 

2.1.1. Ekonometrik Nedensellik Testi 

Enerji tüketimi ve iktisadi büyüme arasında bir ilişkinin olup olmadığı, varsa yönünün ne 

olduğu yönünde birçok uygulama mevcuttur. Bu çalışmalarda genel olarak enerji tüketimi ile 

ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan 

çalışmalarda söz konusu nedenselliğin yönü kimi zaman enerji tüketiminden ekonomik 

büyümeye doğru, kimi zaman ekonomik büyümeden enerji tüketimine doğru, kimi zaman da 

enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasında karşılıklı bir nedensellik olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Çalışmamızda 1990– 2015 döneminde OECD ülkeleri için doğalgaz tüketimi ile gayri safi 

yurtiçi hasıla arasında nedensellik ilişkisi aranmıştır. Ekonometrik  çalışma için panel veri seti 

kullanılmış, panel birim kök ve panel eşbütünleşme (koentegrasyon) testleri uygulanmıştır. 

Birincil doğalgaz tüketimi ile ilgili veriler, British Petroleum (BP) ve sayfasından GSYİH ile 

ilgili veriler ise, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) resmi internet portalında 

yayınlanan “Country Statistical Profiles” den elde edilmiştir. 

Veri setinim birim kök içerdiğini ifade eden H0 hipotezi ve seride birim kök olmadığını ifade 

eden hipotezler ; 

0 0H         

0 0H        ve             
0

0

İ

İ

H

H








  hipotezleri kullanılmıştır. 

H0 : ρi (tüm i’ler için panel birim kök vardır)  

H1: ρi< 0 (bazı i’ler için panel birim kök yoktur)  

Serilerin her ikisi de birinci farklarında durağan olmaları sonrasında Pedroni eşbütünleşme 

analizi yapılmış ve durağan olmayan GSYİH ve doğalgaz tüketimi değişkenlerinin ilişkileri 

incelenmiştir. 
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Tablo1 

: 

OECD 

Ülkeleri İçin Panel Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

 

 

 

Doğalgaz tüketimi ve GSYİH eşbütünleşme analizi sonuçları verilmektedir. Yukarıda da 

bahsedildiği üzere Pedroni eşbütünleşme testi  grup içi ve gruplar arası farklı sonuç 

vermektedir. Tabloda yer alan sonuçlara göre, veri setinde değişkenler arasında eşbütünleşme 

olmadığını ifade eden H0 temel hipotezi reddedilir.  Eşbütünleşme testi sonuçları hepsi dikkate 

alındığında ise yine, toplam 11 istatistiğinin 7’sinde bağımlı ve  bağımsız değişkenler arasında 

nedensellik olmadığı anlamını veren H0 hipotezi reddedilmektedir. Sonuç olarak veri setine 

uyguladığımız Pedroni panel nedensellik analizine göre doğalgaz enerji tüketimi ve GSYİH 

arasında OECD ülkeleri için uzun dönemli bir ilişkinin varlığına ulaşılmıştır. 

2.2.1Zivot Andrews Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi  

Zivot ve Andrews (1992) testi, Perron’un (1989) dışsallık varsayımının eleştirilmesi ile ortaya 

çıkmıştır. Yaşanan petrol şokları (1973) ve Büyük Buhran (1929), Perron(1989) çalışmasında 

BET= 

f(GSYİH) 
  

test 

İstatistiğ

i  

p-

değeri

* 

test 

İstatistiğ

i  

p-

değeri* 

Grup İçi 

Yaklaşım 

Panel v –istatistiği (varyans oranı 

istatistiği) 
3.3983 0.0003 0.76094 0.2233 

Panel ρ-istatistiği/ Phillips ve 

Perron tipi ρ- istatistiği 
1.8742 0.9696 0.0557 0.4778 

Panel t-istatistiği / Phillips ve 

Perron tipi t-test istatistiği 
-2.9707 0.0015 -6.0423 0 

Panel t-istatistiği / Dickey-Fuller 

tipi tistatistiği) 
-3.0561 0.0011 7.2535 0 

Gruplar 

arası 

Yaklaşım 

Grup ρ-istatistiği/ Phillips ve 

Perron tipi ρ- istatistiği) 
2.610827 0.9955 

  

Grup t-istatistiği/ Phillips ve 

Perrontipi t-test istatistiği) 

-

3.386941 
0.0004 

Grup t-istatistiği /DickeyFuller 

tipi t-istatistiği 

-

6.542103 
0 



 
                               I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             
 

574 
 

dışsal kırılma olarak ele alınmıştır. Yani, kırılma zamanı önsel olarak bilinmektedir. ZA(1992) 

bu varsayımdan çıkarak, veriden bağımsız bir şekilde yapısal değişmeler hakkında önceden 

bilgiye sahip olunamayacağını, veri oluşturma sürecinde belirlenmesi gerektiğini ifade 

etmişlerdir.304 

 

ZA(1992) yaklaşımında tüm modellerde, kırılmaların içsel belirlenmesinin yanı sıra 

Perron(1989) çalışmalarında  
t

D TB şeklinde ifade edilen kukla değişkenlere yer 

verilmemektedir. 

H0: 1t t tY Y     temel hipotezi altında ZA birim kök testi için aşağıdaki modeller ele alınır 

305 ve tY  serisinde dışsal bir yapısal kırılmanın bulunmadığı birim kök sürecini göstermektedir. 

Perron(1989) tarafından izlenen ADF test prosedürünü izleyerek ZA regresyon modelleri 

oluşturulmuştur: 

              Model A:   1 1

1

k

t t t i t i t

i

Y Y DU c Y      



          

              Model B:   1 2

1

k

t t t i t i t

i

Y Y DT c Y      



                               

              Model C:    1 2 1

1

k

t t t i t i t

i

Y Y DT DU c Y        



              

 

Model A düzeyde tek kırılmaya izin verirken, Model B de eğimde tek kırılmaya izin verilir. 

Model C de ise hem eğimde hem de düzeyde kırılmaya izin verilmektedir. Modelde zamanı 

1,2.....t T , BT  kırılma tarihini, /BT T   kırılma noktası vermektedir. 

  1

0DU   eğer   
B

B

t T

t T



  

  0

t TDT   eğer B

t T

t T



  

ZA birim kök testinde  değeri için, olası kırılma tarihleri, Perron testi ile aynı yöntemler 

kullanılarak belirlenmektedir ve ci değeri için t istatistiği hesaplanmaktadır.  2,...., 1t T   için 

En Küçük Kareler (EKK) yöntemiyle ardışık olarak  2T 
 sayıda kurulan regresyon modelleri 

için.306 
1tY 
 değişkeninin katsayısı  ’nın en küçük t istatistik değerini aldığı modeldeki tarih 

kırılma noktası olarak seçilir.  

Hesaplanmış olan kritik değerinden, t istatistiği değeri küçükse birim kökün olduğunu ifade 

eden temel hipotez kabul edilmektedir. Regresyon modellerinin sağ tarafında yer alan t iY   

terimi, hata terimlerindeki olası otokorelasyonu engellemek için eklenmiştir.  

Ayrıca hesaplanan t istatistik değeri, ZA kritik değerinden mutlak değerce küçük olduğu 

durumlarda trend fonksiyonunda olabilecek bir yapısal kırılmayla serinin trend durağan 

olduğunu gösteren alternatif hipotez reddedilir.307 

                                                                 
304https://www.academia.edu/5737846/Yap%C4%B1sal_K%C4%B1r%C4%B1lma_Durumunda_Birim_K%C3%B6
k_S%C4%B1namalar%C4%B1-_Unit_Root_Test_Under_Structural_Bre 
305 V.YILANCI, "Ekonometri Semineri Ders Notları". Sakarya Üniversitesi. s.1-104, (2013). 

306 S.YAVUZ, "HATALARI ARDIŞIK BAĞIMLI (OTOKORELASYONLU) OLAN REGRESYON MODELLERİNİN TAHMİN 
EDİLMESİ", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, (2009). 
307 E.İĞDE,"Yapısal Değişiklik Altında Birim Kök Testleri ve Bazı Makro İktisadi Değişkenler Üzerine Uygulamalar" 
TC Çukurova Üniversiesi SBE EKONOMETRİ ABD,İstanbul. 
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Uygulamalarda ZA testi için ilk olarak Model (C) için tahmin yapılır. DU ve DT kukla 

değişkenlerinin ait parametrelerin anlamlılığına göre uygun model seçilir. Her iki kukla 

değişkeni anlamlı bulunduğu durumlarda, Model (C), yalnızca DU değişkeni anlamlı 

olduğunda, Model (A), yalnızca DT anlamlı bulunursa, Model (B) tahmin edilir. Hangi modelin 

daha uygun olduğu konusunda kesin kararlar olmamakla beraber uygulamada genellikle Model 

(A) ve Model (C) tercih edilmektedir.308 

 

ÜLKELER MODEL A 
KIRILMA 

TARİHİ 
MODEL C 

KIRILMA 

TARİHİ 

AVUSTRALYA -3.0154 (0) 2001Q1 0.0408 (0) 2001Q4 

DANİMARKA -4.1153 (0) 1999Q1 0.0389 (0) 1995Q2 

İNGİLTERE -3.6387 (0) 2002Q2 0.0182 (0) 1997Q3 

İSRAİL -3.3745 (0) 2008Q2 0.016 (0) 1992Q1 

İSVİÇRE -3.2154 (3) 1998Q3 0.0325 (3) 1994Q3 

İZLANDA -3.6164 (0) 2000Q2 0.0332 (0) 1996Q4 

JAPONYA -3.9158 (0) 2007Q2 0.0506 (0) 2000Q4 

KANADA -4.4893 (3) 2001Q1 0.0364 (3) 2008Q3 

KORE  -4.7619 (1) 2004Q3 0.0845 (1) 1998Q3 

MEKSİKA -4.9894 (0) 2002Q2 0.0533 (0) 2002Q4 

NORVEÇ -4.7793 (0) 2002Q2 0.0489 (0) 2002Q2 

POLONYA -3.4083 (1) 2004Q3 0.0404 (1) 2004Q3 

ŞİLİ CUM. -3.4773 (0) 2000Q2 0.0406 (0) 2000Q2 

TÜRKİYE -4.7775 (0) 2003Q2 0.6443 (0) 2003Q2 

YENİ 

ZELANDA 
-4.0157 (0) 2002Q4 0.0451 (0) 2002Q4 

MODEL A  %1 -3,4956   %5 -2,8900   %10  -2,5820         MODEL C  %1 -4,0505   %5 -

3,4544   %10 -3,1324          Testde parantez içindeki değer olasılık, köşeli parantez içindeki 

değer ise genelden özele t-anlamlılık yöntemiyle elde edilen uygun gecikme uzunluğunu 

göstermektedir.   

 

Yapısal değişimi içsel olarak belirleyen Zivot-Andrews (1992) birim kök test  sonuçları tabloda 

gösterilmiştir. Doğalgaz tüketimi verileri için öncelikle C modeli tahmin edilmiştir. ZA birim 

kök sonuçlarına  göre, Kore ve Meksika için %1, İzlanda, Kanada ve Türkiye için %5, Çek 

Cumhuriyeti, Japonya, Macaristan, Norveç ve Yeni Zelanda için %10 anlamlılık düzeyinde 

doğalgaz tüketim serilerinin yapısal kırılma olmaksızın birim köklü olduğunu söyleyen H0 

temel hipotez reddedilmektedir. Yani doğalgaz tüketim serisi durağandır ve doğalgaz tüketimi 

ile ekonomik büyüme teorisinin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. 

ZA birim kök testi uygulanırken kritik değerler, birim kök temel hipotezi için yapısal kırılma 

var olmadığı benimsenerek elde edilir. Ayrıca ZA testindeki temel hipotezin reddedilmesi, 

birim kökün reddini de gerektirmediğini ve yapısal kırılma olmadan da birim kökün 

reddedilebilir olduğu unutulmamalıdır. Test uygulamalarında sonuçlarının yorumlanması 

aşamasında bu durum göz ardı edilmemelidir.309  

                                                                 
308 L. KAYA-Z.DOĞAN ve T.BİNİCİ, " Durağan Olmayan Zaman Serilerinde Alternatif Tahmin Yöntemlerinin 
Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Pamuk Fiyat Analizi", Harran Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü. 
309 V. Yılancı, 2009. Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye için İşsizlik Histerisinin Sınanması. Doğuş Üniversitesi 
Dergisi 10(2):324-335. 
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Temel hipotezin reddi araştırmacıları yanlışlıkla gerçekte seriler kırılmalarla birlikte fark 

durağan iken incelenen serinin yapısal kırılmalı trend durağan olduğunu kabul etmelerine yol 

açabilir. Lee-Strazicich LM birim kök testleri, ZA testindeki bu sorunu ortadan kaldırmaktadır. 

Yapısal kırılmalar dikkate alınarak yapılan uygulamalarda birim köke sahip seriler, durağan 

özellikler gösterebilirler. Yapısal kırılmaları dikkate alan ZA test sonucuna göre, Çek 

Cumhuriyeti, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore, Macaristan, Meksika, Norveç, Türkiye ve Yeni 

Zelanda Doğalgaz tüketim serileri için yapısal kırılmanın olmadığı birim kök temel hipotezi 

reddedilmektedir. 
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ÖZET 

Günümüzde işletmeler rekabet ortamında hayatta kalmak için kendilerini sürekli 

iyileştirmelidirler. İşletmeler rakiplerinden bir adım önde olabilmek için kaynaklarını etkin 

kullanmalıdırlar. Özellikle hizmet sektöründeki firmalar için personel verimliliği bu noktada 

çok önemlidir. Personeli etkin kullanmak için çizelgelerinin doğru yapılması gerekmektedir. 

Çizelgeleme yapılırken birçok kritere dikkat edilmesi ve vardiyada çalışacak personelin 

memnuniyetinin aynı anda sağlanmak istenmesi problemi daha karışık hale getirmektedir.  

Bu çalışmada hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda çalışan 

personelleri çizelgeleme problemi ele alınmıştır. 24 saat açık olan akaryakıt istasyonunda 

çalışan 24 personelin bir aylık çizelgelemesi yapılmıştır. Çizelgelemede personellerin hafta içi 

ve hafta sonu vardiyaları dengeli bir şekilde atanması sağlanmıştır. Problem 0-1 hedef 

programlama ile modellenmiştir. Problemin çözümleri ILOG CPLEX paket programı ile 

gerçekleştirilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi, Hedef programlama, 

Çizelgeleme  

mailto:mustafatosun293@gmail.com
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1. Giriş 

Akaryakıt istasyonları 24 saat hizmet vermeleri nedeniyle vardiya sistemi ile çalışan yerlerdir. 

Vardiyalı çalışma sistemi yönetimi zor bir sistemdir. Çünkü vardiyalı sistemde hizmet veren 

yerlerin çalışanların ve müşterilerin isteğini ve çalışanların verimliliklerini üst düzeyde tutmak 

zor ve önemlidir. Akaryakıt istasyonlarında çalışanların çalışma çizelgesi önceden 

hazırlanmalıdır. Özellikle çok fazla pompacıya ihtiyaç duyulduğunda genellikle çizelgelemeyi 

yapan kişi bu işe çok zaman harcamaktadır. Özellikle sıkıcı ve zaman alıcı olması nedeniyle 

çizelgeleme birçok araştırmacının dikkatini çekmiştir. Çizelgeleme problemi periyodik olarak 

yasal kısıtlar, personel politikaları, çalışanların beklentileri ve buna benzer her istasyona ait 

özel birçok kısıt çıkarılabilir.Sağlık sektöründe çalışanların dikkatli ve verimli çalışmalarının 

hayati önemi vardır. Yapılacak küçük bir hata bile telafisi mümkün olamayan sonuçlar ortaya 

çıkarabilir. Vardiyalı sistemin olumsuzluklarını azaltmanın yolu çalışma çizelgesinin çalışma 

kalitesini ve verimliliğini etkilemeyecek şekilde çizelgelenmesidir (Eren vd. 2012). 

Hedef programlama çok sayıda hedef veya amaçların bulunduğu doğrusal programlama 

problemlerine uygulanan bir yöntemdir. Doğrudan amaçları optimize eden doğrusal 

programlamanın aksine, hedef programlama hedef değerler ve gerçekleşmiş sonuçlar 

arasındaki sapmaları minimize ederek çatışan amaçları yönetmek amacıyla kullanılır (Leung 

vd., 2001). 

Yapılan çalışmada akaryakıt çizelgeleme problemi ele alınmıştır. Problemi çözmek için hedef 

programlama yöntemi kullanılmıştır. Kurulan model Kırıkkale’de bir akaryakıt istasyonu 

verileri kullanılmıştır. Akaryakıt istasyonunda yapılan bu çalışmada çalışanların vardiyalı 

çalışmaları bilimsel yöntemlerle çizelgelenmiştir. Bu çizelgelemeyi yaparken çalışan sayısını 

yeterli tutmaya çalışarak müşteri memnuniyetini ve çalışan tercihlerini de dikkate alarak çalışan 

memnuniyetini ve verimliliğini arttırmak amaçlanmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde akaryakıt istasyonu çizelgeleme problemi anlatılmıştır. Üçüncü 

bölümde Hedef programlama anlatılmıştır. Dördüncü bölümde Literatürde yapılmış Hedef 

programlama çalışmaları anlatılmıştır. Beşinci bölümde örnek uygulama anlatılmıştır. Altıncı 

bölümde ise sonuçlar değerlendirilmiş yapılan çalışma anlatılmış ve gelecekte yapılacak 

çalışmalar anlatılmıştır. 

2. Personel çizelgeleme problemi 

Personel çizelgeleme problemi hizmet sistemlerinin en zor oluşturulan çizelgelemesidir. 

Personel çizelgelemesi en çok hemşire çizelgeleme problemlerinde kullanabilir. Hemşire 

çizelgelemedeki amaç hemşirelerin potansiyellerine ve iş yoğunluğuna göre 

kullanılabilmesidir. Buna benzer olarak akaryakıt istasyonunu da aynı yöntemle personelin 

beceri ve potansiyeline göre vardiya çizelgelemesi yapılabilir. Yapılan çalışmalarda genellikle 

sağlık sektöründe faaliyet göstermekte olan hastaneler incelenmiştir. Müşteriyi memnun 

edecek, hastane verimliliğini arttıracak, maliyetleri minimize edecek vardiyalarda çalışacak 

hemşire sayıları belirlenmiştir. Mevcut ve önerilen durum sonuçları kıyaslanmıştır.(Atmaca 

vd., 2012).  

Akaryakıt istasyonları haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir. Bu nedenle akaryakıt 

istasyonlarında çalışan personel arasında çalışma saatleri nedeniyle sorunlar oluşmaktadır. 

Örneğin çalışan personeller ailevi ve başka nedenlerden dolayı gece vardiyasında çalışmak 

istemezler. Akaryakıt istasyonu çizelgeleme problemi literatürde ilgi görmemiş konular 

arasındadır. Akaryakıt istasyonları 3 vardiya çalışmaktadır. Vardiya saatleri 08:00-16:00, 

16:00-24:00, 24:00-08:00 şeklinde 3 vardiyadan oluşmaktadır. Vardiyalarda istasyon 

çalışanları (pompacı), market görevlisi (kasiyer) ve yıkamacı olması istenmektedir. 

3. Hedef programlama  

Hedef programlama, (Charnesvd., 1955) tarafından geliştirilen çok amaçlı programlama 

tekniğidir ve 1961’de Charnes ve Cooper tarafından daha açık bir şekilde ortaya 

konulmuştur(Tamizvd., 1999). Charnes ve Cooper’ın öğrencileri daha sonra diğer 
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araştırmacılar tarafından özellikle de Ijiri, Jaaskelainen, Huss, Ignizio, Gass, Romero, Tamiz 

ve Jones genişletilmiş ve zenginleştirmişlerdir(Ignizio ve Romero, 2003). Hedef programlama, 

çok amaçlı karar verme teknikleri içerisinde etkin bir tekniktir. Hedef programlamanın birden 

çok hedef ve amaçla uğraşan temelinde doğrusal programlama yöntemini kullanan bir 

tekniktir(Arıkan vd., 2008). Doğrudan tek bir amacı optimize eden doğrusal programlamanın 

aksine, Hedef programlama birçok hedef arasındaki sapmaları minimize ederek birbiriyle 

çatışan amaçları daha doğru olarak yönetmek amacıyla kullanılır(Leungvd., 2003). Hedef 

programlama amaçların hepsini birer kısıt haline getirir ve amaçlardan sapmayı en  optimal hale 

getirmeyi amaçlar. Hedef programlama hedeflerden sapmayı en optimal hale  birlikte bu işlemi 

hedefler arasında önem sırasına göre yapan bir tekniktir. Hedefler arasındaki önem ilişkisi, 

ağırlıklı katsayılarının amaç fonksiyonundaki hedeflere eklenmesi yoluyla belirlenir(Ediz ve 

Yağdıran 2009). Genel bir ağırlıklı hedef programlama modeli aşağıdaki biçimde verilebilir; 

Amaç Fonksiyonu: 

min[ 𝑃1𝑤1(𝑑
−, 𝑑+), 𝑃2𝑤2(𝑑

−, 𝑑+), … , 𝑃𝑘𝑤𝑘(𝑑
−, 𝑑+)] 

Mutlak Kısıtlar: 

𝑔𝑖(𝑥) ≤ 𝑏𝑖 ,    𝑖 = 1,2, … ,𝑚 

Hedef kısıtlar: 

𝑓1(𝑥) + 𝑑1
− − 𝑑1

+ = 𝐺𝑡,     𝑡 = 1,2, … , 𝑠      
Sabit koşullar:                                           

𝑑1
−, 𝑑1

+ ≥ 0,     ∀𝑡 

𝑋𝑗 ≥ 0,     𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

4. Literatürde yer alan çalışmalar 

Akaryakıt istasyonu vardiya çizelgelemesini özel programlar kullanılmaktadır. Akaryakıt 

istasyonu çizelgelemesinde hedef programlama yardımıyla yapılabilir. Dağıtım planlaması ve 

taşıma kararlarını da optimize etmek için genellikle kullanılan yöntem hedef programlamadır. 

Model kurulurken oluşturulan hedefler çeşitli tedarik zincirleri, maliyet kalemleri, karşılanan 

talepler ve ürün teslim süresi altında toplanmaktadır. 

Ünal ve Eren (2016) hedef programlama yöntemini hizmet sektöründeki bir devlet kurumunda 

nöbet çizelgeleme probleminde uygulamıştır. Varlı ve Eren (2017) bir fabrikada kıdem 

seviyelerine ayrılmış şefleri ihtiyaç duyulan işgücüne göre planlanan dönem boyunca şeflere 

verilen izin günlerini düzenlemek, her bir şefin işgücünü adaletli ve eşit bir şekilde dağıtabilmek 

ve kıdem seviyelerini kullanarak çok nitelikli şefler ile az nitelikli şeflerin aynı vardiya ya 

atanması için bir model geliştirmeye çalışmışlardır. Ünlüsoy ve Eren (2016) çalışmasında 

personellerin boşta beklemelerini minimize etmek için temizlik çizelgeleme problemini ele 

almış veproblemin çözümünde tam sayılı programlama modeli uygulanmıştır. Varlı ve Eren 

(2017) Kırıkkale de bir hastanenin yoğun bakım, ameliyathane, ve acil bölümlerinde her 

vardiyada ihtiyaç duyulan hemşire sayısını karşılamak için ve çalışma planlarının eşit ve 

adaletli bir şekilde dağıtılması ile hemşirelerin hizmet kalitesinin arttırılması için bir hedef 

programlama modeli incelenmiştir.  

Ali vd.(1998) mutlak öncelikli hedef ağ programlama problemlerinin çözümü için özel bir ağ 

süreci üzerinde çalışmışlardır. Uygulama olarak deniz kuvvetlerindeki personelin iş 

bölümlerine atanması problemi incelenmiştir.Brauer(1992) bir dağıtım merkezi, üç müşteri ve 

dört üründen oluşan bir dağıtım planlaması yapabilmek için hedef programlamayı kullanmıştır. 

Sueyoshi(1999), veri zarflama analizi ile diskriminant analizi arasındaki benzerlikleri ve 

farklılıkları hedef programlama yardımıyla incelenmiştir. Doğan vd. (2000) yaptıkları 

çalışmada ekonomik ve rasyonel hayvan beslemede hedef programlama yöntemini 

kullanmışlardır.Kim ve Emery (2000), Woodward yönetim şirketlerinde uçak kontrol grupları 

için biruygulamayı ele almışlardır. Büyüme ihtimali olan motor kontrol sistemlerindeki özel bir 

parça üzerine hedef programlama modelini uygulamışlardır. Uygulama ile , sınırlı kaynaklar, 

personel ve makine üzerinden en avantajlı motor sistemini seçmeyi amaçlamışlardır. 
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Liang(2006) çalışmasında birden fazla çoklu kaynak içeren dağıtım ağındaki taşıma kararları 

için çok hedefli doğrusal problem yöntemini kullanmıştır. Yöntem aynı anda hem toplam 

taşıma maliyetlerini düşürmeyi  hem de toplam teslim süresini azaltmayı hedeflemiştir. 

Liang(2008) daha sonra bu çalışmasını çoklu ürün ve çoklu zamanları da ekleyerek 

geliştirmiştir. Selim vd.(2008)üretim dağıtım planlaması problemlerinde hedef 

programlamanın  merkezi ve merkezi olmayantedarik zincirlerinde etkili bir şekilde 

kullanılacağını göstermişlerdir. Torabi ve Hassini(2008) çalışmalarında çok sayıda tedarikçi, 

fabrika ve dağıtıcı içeren bir tedarik zincirinde dağıtım planlaması problemini çok hedefli 

olasılıksal karma tamsayılı doğrusal problemi yöntemini incelemiştir. Lojistik maliyetlerini en 

küçüklemekve toplam tedarik değerinien büyüklemeye çalışarak iki tane birbiriyle çelişen 

hedefi incelemişlerdir.  

Literatürde hedef programlama ile ilgili çok sayıda yapılmış çalışma mevcuttur. Bunlardan en 

çok karşılaşılanlar üretim planlama ve tedarikçi seçimiyle ilgilidir. Çebi ve Bayraktar(2003) da 

tedarikçi seçim probleminde hedef programlamayı uygulamışlardır.Ertuğrul(2005) bir tekstil 

firmasında işlem süresi hedefleri altında üretim planlama için hedef programlamayı 

kullanmıştır. Özcan(2006) tedarikçi seçim problemlerinde hedef programlama yöntemini 

kullanmıştır. Organ vd.(2013) üretim planlaması için firmanın kar ve maliyetlerini hedef 

olarakseçip, üretim planlamasını oluştururken hedef programlama kullanmıştır. Erpolat(2010) 

çalışmasında üretim planlama problemi çözümünde hedef programlama ve bulanık hedef 

programlama yöntemlerini kullanarak sonuçları karşılaştırmıştır. Kağnıcıoğlu(2006) da üretim 

planlama çalışması yaparken hedef ve bulanık hedef programlama yöntemlerini kullanarak 

sonuçlarını karşılaştırmıştır. Ayan(2010) üretim planlamadaki bulanıklıklar için bulanık hedef 

programlama kullanmıştır. Koçanlıvd.(2012) üretim planlama çalışmalarında hedef 

programlama ve bulanık hedef programlama yöntemlerini ele almışlardır.Özder vd. (2015) 

çalışmalarında tedarikçi seçimi için TOPSIS ve hedef programlamayı bütünleşik olarak 

kullanmışlardır. Özder ve Eren (2016) çok kriterli karar verme ve hedef programlama 

yöntemleri ile tedarikçi seçimi probleminde bir uygulama yapmışlardır. Şahiner vd. (2017bir 

hastanenin hemşire çizelgeleme problemini ele almışlardır. Hastanedeki 3 serviste yaptıkları 

uygulama ile personel memnuniyetinde iyileşmeler sağlamışlardır.  

Üretim planlamasından başka hizmet sektöründe de hedef programlamanın aktif olarak 

kullanıldığı bilinmektedir. Bağ vd.(2012) hizmet sektöründe personel çizelgeleme problemi 

için hedef programlama yöntemini ele almışlardır. Alp(2008) toplu taşıma araçları sisteminde 

hedef süreler ve sefer sayılarını optimize etmek için hedef programlama kullanmışlardır. 

Turanlı ve Köse(2005) çeşitli sigorta şirketlerinin performans ve karlılık hedeflerini hedef 

programlama yöntemiyle ele almışlardır. Ediz ve Yağdıran(2009) insanların beslenmelerini 

hedef alarak insanların öğünlerine ve beslenmeleri gereken besin maddelerine göre menü 

planlaması yapmak için hedef programlama yöntemini kullanmıştır.Orhan vd.(2012) uçak 

rotalama ve bakım planlarını hedef alarak uçak bakım ve rotalamaçizelgelenmesinde hedef 

programlamayı kullanarak optimal çözüme ulaşmıştır. Çalışkan ve Sungur(2009) personel 

çizelgeleme probleminde hedef programlamayı kullanarak işçi maliyetini minimize etmeye 

çalışmıştır.Özcan vd. (2017) çalışmalarında bir hidroelektrik santralin personel çizelgeleme 

problemini ele almışlardır. Problemin çözümünde hedef programlama yöntemi kullanmışlardır. 

Literatürde yer alan çalışmalara da bakılınca da anlaşılacağı gibi hedef programlama ile,üretim 

planlama, personel çizelgelemesi,  tedarikçi seçimi ve performans değerlendirmesi üzerine 

çalışıldığınıanlamaktayız. Akaryakıt istasyonu çizelgeleme problemi için hedef programlama 

yapan çalışma şimdiye kadar edinilen bilgilere dayanarak Türkçe literatürde görülmemiştir. Bu 

kapsamda bu çalışma literatüre anlamlı bir katkıda bulunabilir. Bu çalışma hedef 

programlamanın akaryakıt istasyonu çizelgeleme probleminde kullanılabileceğini göstermek 

için önemlidir. 

5. Uygulama  
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Yapılan uygulamanın akış şeması Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 1. Uygulama akış şeması 

5.1. Problemin tanımı 

Uygulamada Kırıkkale’de bulunan bir akaryakıt istasyonu personel çizelgeleme problemi ele 

alınmıştır.Personellerin vardiyalara eşit dağıtılması amaçlanmıştır.  

5.2 Verilerin toplanması 

Akaryakıt istasyonunda 13 pompacı, 5 yıkamacı ve 6 kasiyer olmak üzere toplamda24 personel 

bulunmaktadır. İstasyonunda üç vardiya çalışılmaktadır. Birinci vardiyada iki pompacı, bir 

kasiyer ve bir yıkamacı, ikinci vardiyada iki pompacı, bir kasiyer ve bir yıkamacı, üçüncü 

vardiyada ise iki pompacı ve bir kasiyer çalıştırmak istenmektedir. 

5.3. Matematiksel Modelin Kurulması 

Parametreler: 

i: işçi sayısı i=1,2,…,n n=24 

j: gün sayısı j=1,2,..,m m=31 

k: vardiya sayısı k=1,2,3 

l=hedef sayısı l=1,2,3,4 

Karar Değişkeni: 

𝑋𝑖𝑗𝑘 = {
1, 𝑖. 𝑖şç𝑖𝑛𝑖𝑛 𝑗. 𝑔ü𝑛𝑑𝑒 𝑘. 𝑣𝑎𝑟𝑑𝑖𝑦𝑎𝑦𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑛𝚤𝑟𝑠𝑎 
0,                                            𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑑𝑎

  

𝑑𝑖𝑙
+ = {𝑖. 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑙𝑖𝑛 𝑙. ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑓 𝑠𝑎𝑝𝑚𝑎 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤  

𝑑𝑖𝑙
− = {𝑖. 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑙𝑖𝑛 𝑙. ℎ𝑒𝑑𝑒𝑓𝑡𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓 𝑠𝑎𝑝𝑚𝑎 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤  

Amaç Fonksiyonu: 

min𝑍 =∑ ∑ 𝑑𝑖𝑙
+ +24

𝑖=1 𝑑𝑖𝑙
−4

𝑙=1   

Hedefler: 

Her işçi birinci vardiyada 9 kez çalışması 

∑𝑋𝑖𝑗1 +

31

𝑗=1

𝑑1𝑙
− − 𝑑1𝑙

+∀𝑖 

Her işçi ikinci vardiyada 9 kez çalışması: 

∑𝑋𝑖𝑗2 +

31

𝑗=1

𝑑2𝑙
− − 𝑑2𝑙

+ ∀𝑖 

1’den 14’e kadar olan işçilerin üçüncü vardiyada 9 kez çalışması: 

PROBLEMİN TANIMLANMASI  

VERİLERİN TOPLANMASI  

HEDEF PROGRAMLAMA MODELİNİN KURULMASI  

SONUÇLARIN YORUMLANMASI  

PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ 
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∑𝑋𝑖𝑗3 +

31

𝑗=1

𝑑3𝑙
− − 𝑑3𝑙

+ ∀𝑖     𝑖: 1,2,3, … ,13 

19’dan 24’e kadar olan işçilerin üçüncü vardiyada 9 kez çalışması: 

∑𝑋𝑖𝑗3 +

31

𝑗=1

𝑑4𝑙
− − 𝑑4𝑙

+ ∀𝑖     𝑖: 19,20,… ,24 

Kısıtlar: 

14’den 18’e kadarki işçilerin üçüncü vardiyada çalışmaması: 

∑𝑋𝑖𝑗3 ≤ 0     ∀𝑖    𝑖: 14,15,… ,18

31

𝑗=1

 

İşçilerin izin yapacaklarının belirlenmesi: 

∑∑∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘 − 1 + ℎ𝑖𝑗 ≤ 0

3

𝑘=1

31

𝑗=1

24

𝑖=1

 

Her işçinin ayda en az 4 gün izin yapması gerektiğinin gösterilmesi: 

∑ℎ𝑖𝑗

31

𝑗=1

≥ 4     ∀𝑖     

1 ile 7 günleri arasında çalışan personelin o gün aralığında bir gün izin yapması: 

∑ℎ𝑖𝑗 ≥ 1     ∀𝑖

7

𝑗=1

 

8 ile 14 günleri arasında çalışan personelin o gün aralığında bir gün izin yapması: 

∑ℎ𝑖𝑗 ≥ 1     ∀𝑖

14

𝑗=8

 

15 ile 21 günleri arasında çalışan personelin o gün aralığında bir gün izin yapması: 

∑ ℎ𝑖𝑗 ≥ 1     ∀𝑖

21

𝑗=15

 

22 ile 31 günleri arasında çalışan personelin o gün aralığında bir gün izin yapması: 

∑ ℎ𝑖𝑗

31

𝑗=22

≥ 1        ∀𝑖   

Her personelin her gün tek bir vardiyaya gelmesi: 

∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘 ≤ 1     ∀𝑖, 𝑗

3

𝑘=1

 

1’den 13’e kadar olan personelden, her gün her vardiyada en az iki kişi çalışmasıkısıtı: 

∑𝑋𝑖𝑗𝑘 ≥ 2     ∀𝑗, 𝑘

13

𝑖=1

 

14’den 18’e kadar olan personelin her gün her vardiyada en az bir kişi çalışmasıkısıtı: 

∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘 ≥ 1     ∀𝑗, 𝑘   𝑘: 1,2

18

𝑖=14

 

19’dan 24’e kadar olan personelin her gün her vardiyada en az bir kişi çalışmasıkısıtı: 
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∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘 ≥ 1     ∀𝑗, 𝑘

24

𝑖=19

 

5.4. Problemin çözümü 

Çizelgelenmek istenen akaryakıt istasyonunun hedef programlama modeli kurulmuş ve çözümü 

sonucuTablo 1’deki gibi elde edilmiştir. Yapılan modelleme ILOG-CPLEX programında 

kodlamış olup çözümü yapılmıştır. Çözüm sonucunda elle yapılan çizelgelemede karşılaşılan 

zorluklar giderilmiştir.Yeni durumda daha sistematik bir çizelgeleme yapılmıştır.  

5.5. Sonuçların yorumlanması 

Bu çalışma ile akaryakıt istasyonunun her gün her vardiyada kaç personel çalıştırması gerektiği, 

personellerinin hafta tatilleri izinleri hangi gün, kaç gün olduğu belirlenmiştir. İşçiler arasındaki 

dengesizlikler giderilerek işçilerin vardiyalara eşit dağılımı sağlanmıştır. Dengesizlikler 

giderildikten sonra müşteri memnuniyetleri ve işçi memnuniyetleri sağlanmış olup hizmet 

sistemlerinde verimlilik artışı gerçekleşmiş olur. 
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Tablo 1. Uygulama sonucu elde edilen 1 aylık çizelgeleme 



1Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Lisans 4. Sınıf 
E-posta: mustafatosun293@gmail.com 
 

6. Sonuç 

Kurumlardaki çizelgeleme sistematiklerinin ortamın her türlü unsurunu göz önünde 

bulundurması ve gerçeğe uygun, uygulanabilir bir çizelge oluşturabilmesi gerekir.Geleneksel 

çizelgeleme uygulamaları genellikle kaynaklara iş atamasının yapılması, girdi/çıktı kontrolü ile 

iş yükünün takibi ve işlerin kaynak tarafından hangi sıralama ile yapılacağının belirlendiği 

sıralama kurallarının tanımlanmasından ibarettir.İster üretim tesislerinde olsun, isterse hizmet 

sağlayıcılarda; yapılacak işlerin veya operasyonların doğru ve sistematik bir yaklaşımla 

çizelgelenmesi, operasyonel verimlilik açısından kritik öneme sahiptir. 

Bu çalışma hedef programlama ile akaryakıt istasyonu vardiya çizelgelemesinin 

oluşturulabileceğini göstermektedir. İlerleyen zamanlarda çok hedefli, hedeflerin 

ağırlıklandırılması veya bulanıklaştırılması gibi yöntemler ile hedef programlamanın istasyon 

çizelgelemesinde kullanılması ile ilgili çalışmalar yapılabilir. 

7. Kaynakça 

Ali, A. I., Blanco, T., Buclatin, B. (1998). “Goal Network Programs: A Specialized Algorithm 

And An Application”, European Journal Of Operational Research, 106 (1), 191-197. 

Alp, S. (2008). "Doğrusal Hedef Programlama Yönteminin Otobüsle Kent İçi Toplu Taşıma 

Sisteminde Kullanılması",İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (13), 73-91.    

Atmaca, E., Pehlivan, C., Aydoğdu, C.B., Yakıcı, M. (2012). “Hemşire Çizelgeleme Problemi 

ve Uygulaması”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi28 (4), 351-358. 

Ayan, T. Y. (2010). "Toplam Üretim Planlaması Problemi İçin Bir Bulanık Hedef Programlama 

Yaklaşımı",Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (34), 69-90. 

Bağ, N., Özdemir, N., Eren, T. (2012). “0-1 Hedef Programlama ve ANP Yöntemi İle Hemşire 

Çizelgeleme Probleminin Çözümü”, International Journal Of EngineeringResearchand 

Development, 4 (1), 2-6, 

Bal, H. (1999). “Doğrusal Hedef Programlama İle Üç Gruplu Sınıflandırma”, Gazi Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12 (3), 633-639. 

Brauer, D.,&Naadımuthu, G. (1992). "A Goal Programming Model ForAggregate Inventory 

AndDiıstribution Planning",Mathl. Comput. Modelling, 16 (3), 81-90. 

CharnesA.,Cooper W.W. (1961). Management ModelsAndIndustrial Applications Of Linear 

Programming, Wiley, New York. Chen, L.H.,Tsai, F.C. (2001). “FuzzyGoal Programming 

WithDifferentImportanceAndPriorities”, EuropeanJournal Of OperationalResearch, 133 (3), 

548-556. 

Çalışkan, F.,& Sungur, B. (2009). "Vasıflı Kayan Esnek Çalışma Saati Sistemi İçin Bir Karma 

Tamsayılı Hedef Programlama Modeli Önerisi", Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi (33), 1-18. 

Çebi, F.,Bayraktar, D. (2003). "An İntegratedApproachForSupplierSelection",Logistics 

Information Management, 16 (6), 395-400. 

Çopur, A., Aslan, B., Gür, Ş., Eren, T. (2016). “Eczane Çizelgeleme Problemi: Bir Örnek 

Uygulama”, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 310-320.   

Doğan, İ., Doğan N., Akcan A. (2000). “Rasyonel Ve Ekonomik Hayvan Beslemede Hedef 

Programlamadan Yararlanma”, TurkishJournal Of VeterinaryAndAnimalSciences, 24, 233–

238. 

Ediz, A.,& Yağdıran, Y. (2009). "Hedef Programlama Tekniği İle Menü Planlaması", Gazi 

Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 11 (1), 45-74. 

Erpolat, S. (2010). "Üretim Planlamasında Hedef Programlama Ve Bulanık Hedef 

Programlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması",Öneri , 9 (34), 233-246.  

Ertuğrul, İ. (2005). "Bulanık Hedef Programlama Ve Bir Tekstil Firmasında Uygulama 

Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (2), 45-79. 

Kağnıcıoğlu, H. (2006). "Hedef Programlama İle Bulanık Hedef Programlama Arasındaki 

İlişki", Gazi Üniversitesi İibfDergisi , 7 (2), 17-38. 

mailto:mustafatosun293@gmail.com


 
                               I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             
 

586 
 

Kim, G. C.,Emery, J. (2000). “An Application Of Zero-OneGoal Programming Dn Project 

SelectionAnd Resource Planning – A Case 

StudyFromTheWoodwardGovernorCompany”,Computer& Operations Research, 27 (14), 

1389-1408.   

Koçanlı, M. M.,Aydınbeyli, Y. E. (2008). "Eti Şirketler Grubu’nda Üretim Çizelgeleme 

Problemi İçin Bir Hedef Programlama Modeli Ve Genetik Algoritma", Endüstri 

MühendisligiDergisi , 23 (3), 4-21. 

Lee, S.M. (1972). Goal Programming ForDecision Analysis, Auerbach, Philadelphia. Lee, 

J.W., Kim, S.H. (2000). “Using Analytic Network ProcessAndGoal Programming 

ForInterdependent Information System Project Selection”, Computers&OperationResearch, 27 

(4), 367-382. 

Lıang, T.-F. (2006). "Distribution Planning Decisions Using 

İnteractiveFuzzyMultiobjectiveLinear Programming",FuzzySetsAndSystems (157), 1303–

1316.  

Lıang, T.-F. (2008). "Fuzzy Multi-ObjectiveProduction/Distribution Planning DecisionsWith 

Multi-Product And Multi-Time Period İn A SupplyChain",Computers&IndustrialEngineering 

(55), 676–694. 

Organ, A., Ertuğrul, İ., & Gürel, S. G. (2013). "Bütünleşik Üretim Planlamasının Hedef 

Programlamayla Optimizasyonu Ve Denizli İmalat Sanayiinde Uygulanması", Niğde 

Üniversitesi İibfDergisi , 6 (1), 96-115. 

Orhan, İ., Kapanoğlu, M., & Karakoç, T. H. (2012). "Hedef Programlama İle Bütünleşik Uçak 

Rotalama Ve Bakım Çizelgeleme",Journal Of TheFaculty Of EngineeringAnd Architecture Of 

Gazi University , 27 (1), 11-26. 

Özcan, E. C. (2006). "Tedarikçi Seçim Problemi İçin Bir Amaç Programlama Modeli", Gazi 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü : Yüksek Lisans Tezi. 

Özcan, E.C Varlı, E., Eren, T., 

“HedefProgramlamaYaklaşımıileHidroelektrikSantrallardaVardiyaPersoneliÇizelgeleme”, 

BilişimTeknolojileriDergisi, 2017. (Basımda). 

Özder, E. H., Eren, T., &Çetin, S. Ö. (2015, July). Supplier selection with TOPSIS and goal 

programming methods: A case study. In 19h International Research/Expert Conference 

“Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, Journal of Trends in 

the Development of Machinery and Associated Technology (pp. 22-23). 

ÖZDER, E. H., & Tamer, E. R. E. N. (2016). ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMİ 

VE HEDEF PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ. Selcuk University 

Journal of Engineering, Science and Technology, 4(3), 196-207. 

Powell, J.G.,Premachandra, I.M. (1998). 

“AccomodatingDiverseInstitutionalInvestmentObjectivesAndConstarints Using Non-

LinearGoal Programming”, EuropeanJournal Of OperationalResearch, 105 (3), 447-456. 

Selim, H., Araz, C., &Ozkarahan, I. (2008). "CollaborativeProduction–Distribution Planning 

İn SupplyChain: A FuzzyGoal Programming Approach",TransportationResearchPart E (44), 

396–419. 

Sueyoshi, T. (1999). “Dea- Discriminant Analysis İn TheView Of Goal Programming”, 

EuropeanJournal Of OperationallResearch, 115 (3), 564-582. 

Şahiner,M.,Aktürk, M.S.,Ünlüsoy, S.,Bedir, N.,Varli, E.,Eren, T., “HemşireÇizelgelemeİçin 

Model Önerisi: ÖrnekUygulama”, TrakyaÜniversitesiİktisadiveİdariBilimlerFakültesiDergisi, 

(Basımda), 2017 

Tamiz M.,Jones D.F. (1997). “Interactive Framework ForInvestigation Of Goal Programming 

Models: TheoryAndPractice”, Journal Of Multi-CriteriaDecision Analysis, 6, 52-60.  



 
                               I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             
 

587 
 

Torabi, S.,&Hassini, E. (2008). "An İnteractivePossibilistic Programming 

ApproachForMultipleObjectiveSupplyChain Master Planning",FuzzySetsAndSystems(159), 

193–214. 

Turanlı, M., Köse, A. (2005). “Doğrusal Hedef Programlama Yöntemi Ile Türkiye’deki Sigorta 

Şirketlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri 

Dergisi, 4 (7), 19-3. 

Ünal, M. F., Eren, T. (2016). “Hedef Programlama ile Nöbet Çizelgeleme Probleminin 

Çözümü”, Akademik Platform ve Mühendislik Dergisi, 4 (1), 28-37. 

Ünlüsoy, S., Eren, T. (2016). “Kamusal Binalarda Temizlik Çizelgeleme ve Örnek Uygulama”, 

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 4 (3), 149-155. 

Varlı, E., Eren, T. (2017). “Vardiya Çizelgeleme Problemi ve Bir Örnek Uygulama”, Bilişim 

Teknolojileri Dergisi, 10 (2), 185-197. 

Varlı, E., Eren, T. (2017). “Hemşire Çizelgeleme Problemi ve Hastanede Bir Örnek 

Uygulama”, Akademik Platform ve Mühendislik Dergisi, 5 (1), 34-40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                               I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             
 

588 
 

ENFLASYONUN MAKROEKONOMİK BELİRLEYENLERİ: TÜRKİYE VE 

ARJANTİN ÖRNEĞİ 

 

Merve Pelin ÇETİN 

 ÖZET 

Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artış olarak tanımlanan enflasyon günümüz ekonomilerinin 

en büyük sorunları arasında yer almaktadır. Belirli seviyedeki enflasyon ekonomik büyüme için 

gerekli olsa da yüksek düzeydeki enflasyon artışları ekonomik birimleri tedirgin etmekte 

olduğu için ekonomistler etkin enflasyon politikaları geliştirmeye çabalamaktadırlar. Bu 

araştırma, Türkiye ve Arjantin ekonomileri için enflasyonun belirleyenlerini En Küçük Kareler 

yöntemi ile 1960-2016 dönemini kapsayan bir veri setini kullanarak incelemeyi 

amaçlamaktadır. Çalışmada ilgili literatür incelenerek enflasyonun potansiyel belirleyenleri 

olarak döviz kuru ve para arzı, ekonomik büyüme, işsizlik ve bütçe açıkları seçilmiştir. Yapılan 

regresyon analizine göre Türkiye Ekonomisinde cari denge ile enflasyon arasında pozitif yönlü 

ilişki bulunurken Phillips Eğrisinde de ifade edildiği gibi enflasyon ile işsizlik arasında negatif 

yönlü ilişki gözlemlenmiştir. Diğer belirleyenler ise istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. 

Arjantin Ekonomisinde ise para arzındaki artışların enflasyon üzerinde azaltıcı etkiye sahip 

olduğu gözlemlenirken diğer değişkenler istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Bu 

araştırmada elde edilecek bulgular ile enflasyonun belirleyenlerinin enflasyon üzerindeki 

etkilerinin ortaya konulması ve politika yapıcılara yol gösterilmesi hedeflenmektedir 

 

2.GİRİŞ 

 

Bir ülkede fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış olarak tanımlayabileceğimiz enflasyon 

kavramı paranın satın alma gücünün düşmesi olarak bilinir. Türkiye’de ilk kez 1939 yılında, 

Avrupa’da ise onaltıncı yüzyılda kendini hissettirmiştir.  İktisatçılar için önemli ve bir o kadar 

da cazip gelen enflasyon araştırmaya değer görülmüş, üzerinde birçok çalışma yapılmış 

literatürü oldukça geniş bir kavramdır. Geçmişten günümüze rakamsal olarak iniş ve çıkışlar 

göstermiştir. Türkiye’de  enflasyonun tarihsel sürecine bakılırsa 1939-1949 döneminde yıllık 

enflasyon ortalama %14.3 iken 1950-1959 döneminde %8.8e düşmüştür. En düşük enflasyon 

1960-1969 yılları arasında %4.4 olarak gerçekleşmiştir. Bundan sonraki dönemde enflasyon 

artma eğilimine girmiş ve 1980-1989 yılları arasında %50.7, 1990-1996 yılları arasında %78.8 

düzeyinde olmuştur. 

Arjantin ekonomik istikrarsızlığın, politik istikrarsızlığın ve finansal krizlerin hakim olduğu 

uzun bir geçmişe sahiptir. 1. Dünya Savaşından önceki dönemde halkın yaşam koşullarındaki 

iyi durumunu ifade etmek için ‘’ bir Arjantin’li kadar zengin’’ deyimini kullanmışlardır. 1. 

Dünya Savaşı ile birlikte uluslararası ticaret ve tarım ihracatı azalmıştır. Savaşın bitmesine 

rağmen Arjantin’in ekonomik büyümesi bir daha eski seviyesini görememiştir.  

Arjantin 1900’lü yılların başında dünyanın en zengin ülkelerinden biriydi. Ülkeye gelen göçler 

sonucunda nüfus 1890 yılında 3.3 milyon iken 1913 yılında 7.5 milyona ulaşmıştır. Aynı 

dönemler için sermaye stoku ise yıllık % 4,8 oranında artmıştır. Bu dönemde ülke içinde yaşam 

standardı da oldukça yüksek bir seviyeye çıkmıştır. 1913 yılında Arjantin’de kişi başına gelir 

4519$’dır. O yıllarda Arjantin’in birçok Avrupa ülkesinden daha yüksek yaşam koşullarında 

olduğunu söyleyebiliriz.  

Bu çalışmanın amacı halen birçok ülkede temel bir iktisat sorunu olan enflasyonun nedenlerini 

ortaya koymak ve bu doğrultuda çözüm için politika yapıcılara yardımcı olmaktır. Seçilen 

Türkiye ve Arjantin ülkeleri için enflasyonun makroekonomik belirleyenleri  En Küçük Kareler 

yöntemi ile çalışılmaktadır. Çalışmada önce Arjantin ve Türkiye için ekonomik değişkenler yer 

almakta ve daha sonra enflasyonun makroekonomik belirleyenlerine ilişkin yaklaşımlardan söz 

edilmektedir. Devamında, enflasyonun belirleyenlerine yönelik teorik tanımlar yapıldıktan 
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sonra enflasyonla arasındaki ilişkinin olup olmadığına, varsa hangi yönde olduğundan 

enflasyon üzerinde nasıl bir etki bıraktığından söz edilmiştir. Daha sonra değişkenlere yönelik 

literatür çalışması yapılmış, Dickey-Fuller ve En Küçük Kareler Yöntemiyle seriler arasındaki 

nedensellik test edilmiş ve sonuca ulaşılmıştır.  

3. ENFLASYONUN MAKROEKONOMİK BELİRLEYENLERİNE İLİŞKİN TEORİK 

YAKLAŞIMLAR 
Enflasyon teorileri çeşitli iktisat okullarının fiyat belirlemesi ve bekleyişlerin oluşumu gibi 

konulara ilişkin yaptıkları varsayımlara dayanmaktadır. Klasik ve Neoklasik iktisatçılar, 

enflasyonu açıklamak üzere paranın miktar teorisini kullanmaktadırlar. Bu teoride paranın 

miktarının artışı ile doğru orantılı olarak fiyatlar genel düzeyinin de aynı oranda artacağından 

söz edilmektedir. Enflasyonla mücadele etmek için ise para arzının kısılması gerektiğini 

savunurlar. Paranın miktar teorisinde neoklasik enflasyon modeli ise para arzındaki artışlar 

sadece fiyatlar genel düzeyini yükseltmekte, reel çıktıyı ise etkilememektedir. (Kibritçioğlu  

2002)  

Keynesyen enflasyon modeli ise, ‘’enflasyon açığı modeli ’’ olarak adlandırılmaktadır. 

Ücretlerin katı olduğu bu model talep yönlüdür. Fakat para piyasasındaki gelişmeler hakkında 

kesin bir bilgi verememektedir. Bu modele göre toplam talepteki beklenmedik bir artış tam 

istihdam koşullarında fiyat artışlarına yol açarken firmalar için de beklenmedik kâr imkanları 

doğurmaktadır.  

Monetarist yaklaşıma göre ise  enflasyon her zaman parasal bir olgudur. Monetaristler parasal 

bir genişleme olmadıkça enflasyonun devam etmesinin mümkün olmadığını savunuyorlar ve 

ayrıca piyasaya yapılan gereksiz müdahalelerin sonucunda para arzındaki artışların talep 

baskısına, fiyat ve ücret artışlarına neden olmaktadır. Bu yaklaşımda negatif yönlü ilişkinin 

sadece kısa dönemde enflasyon ve işsizlik arasında söz konusu olduğunu ve bu ilişkinin de 

negatif eğimli phillips eğrisi ile temsil edildiğini söyleyebiliriz. Uzun dönemde ise phillips 

eğrisinin dik bir doğru şeklinde olması yani işsizliğin doğal işsizlik oranında olduğu bu noktada 

enflasyonla mücadelenin maliyetinin olmadığını savunurlar.  

 

3. ENFLASYONUN BELİRLEYENLERİ 

Enflasyon teorik olarak birçok değişkenden etkilenebilir. Enflasyonun birçok belirleyeni 

olmasına rağmen bu çalışmada konu ile ilgili yazın taraması incelenerek enflasyonun potansiyel 

belirleyenleri olarak döviz kuru, para arzı, ekonomik büyüme, işsizlik ve bütçe açıkları 

seçilmiştir. Enflasyon üzerinde etkisi incelenen değişkenlerden döviz kuru, ulusal para 

biriminin yabancı para birimi karşısındaki değeridir. Ulusal paranın talebindeki artış ya da 

arzındaki azalış paranın değerini yükseltir. Döviz kuru ve enflasyon arasındaki ilişki döviz 

kurundan fiyatlara geçiş mekanizması ile açıklanmaktadır ve kurdan fiyatlara geçiş etkisi döviz 

kurunda yaşanan değerlenmenin iç fiyatlara yansımasını ifade eder. Dövizin fiyatı yerli para 

birimi cinsinden arttığında fiyatlar genel düzeyi de artacaktır. Buna karşılık dövizin fiyatı 

düştüğünde, başka bir ifadeyle yerli para biriminin değeri arttığında fiyatlar genel düzeyi düşme 

seyrine girecektir (UYSAL, AYVAZ GÜVEN 2013). Birçok ülke gerekli üretimi yapabilmek 

için ithalat yapmak zorundadır. Bu yüzden döviz kurunda gerçekleşen bir değişme ithal edilen 

ürünlerin de fiyatını değiştireceğinden üretim maliyetlerini etkileyecektir ve bu durum fiyatlara 

yansıyarak fiyat istikrarsızlığına yol açacaktır. Döviz kurunun fiyatlara yansıması ise nominal 

döviz kurundaki bir birimlik değişmenin ithalat ve ihracat fiyatlarında yol açtığı değişimdir.  

Arjantin ve Türkiye uzun dönem süren parasal ve ekonomik çalkantıları takiben döviz kuruna 

dayalı istikrar programları sayesinde enflasyonu düşürmüşler ve bir süre yüksek bir büyüme 

kaydetmişlerdir. Benzerliklere rağmen iki ülke farklı özellikler göstermekteydi. Türkiye'de 

yıllık enflasyon çift basamaklı seviyelere ulaşmışken Arjantin de hiperenflasyonun ağır yükü 

altındaydı. Arjantin daha erken, 1991 yılında istikrar sağlarken, Türkiye ancak 1999 yılında 

güçlü bir girişimde bulunmuştur. Türkiye dolar ve marktan oluşan Yönlendirilmiş Sabit Parite 
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uygularken, Arjantin istikrarını 1991 yılında dolara dayalı Para Kurulu ile sağlamıştır. Türkiye 

ekonomisinde enflasyon ile döviz kuru arasındaki ilişkinin yönü konusunda kesin bir bilgi 

olmamakla birlikte satın alma gücü paritesi görüşü de döviz kuru ve fiyatlar arasında çift yönlü 

bir ilişki olduğunu ifade eder.  Arjantin ekonomisinde ise bu ilişki anlamsız bulunmuştur. 

Bir diğer değişken ise bütçe açıklarıdır. Bütçede gelir ve giderin birbirine denk olması gerekir 

aksi takdirde gelir ve gider arasında negatif fark yaşanması bütçe açığına sebep olur. Bütçe 

açığı, ülke ekonomilerinin en önemli sorunlarından biridir. Bütçe açığını kapatmak için devlet 

çeşitli yollara gider. O yolların başında ise; mâli kurumlardan, dış ülkelerden borçlanma yer 

alır. Borçlanmanın tıkandığı noktalarda para basma yoluna giden hükümetlerin, daha yüksek 

bir enflasyona yol açacakları ifade edilir.  Enflasyonla bütçe açıkları birbirlerini tetikleyen 

unsurlardır. Türkiye ve Arjantin uzun yıllar bütçe açıkları ile sorun yaşamışlardır. 1990’lı 

yıllarda giderek artan bütçe açıklarını durduramayan Türkiye 2001 krizi sonrası dönemde en 

yüksek orana ulaşmıştır. Ancak 2001 krizi sonrası dönemde uygulanan politikalar sayesinde 

bütçe açıklarında düşme meydana gelmiştir. Enflasyon da benzer şekilde 90’lı yıllarda hızla 

devam etmekte, kriz dönemlerinde daha da yükselip istikrarsız bir hal almaktadır. Türkiye 

1990’lı yıllarda kamu harcamalarını borçlanma yoluyla finanse ederek arttırmıştır. Arjantin ise 

1990 öncesinde borçlanarak kamu bütçesi finansmanı sağlamıştır. Her iki ülkede kamu 

harcamalarının frenlenmesi gerekliliğinin yanında ekonomik büyümenin lokomotifi konumuna 

kamu harcamalarını oturtmuşlardır. 1990-2001 dönemlerinde bütçe dengesinin GSMH oranı 

Türkiye’de ortalama -%7.8 iken Arjantin’de bu oran ortalama -%2.33 düzeyinde 

gerçekleşmiştir. Arjantin ve Türkiye borçlanma konusunda yeterli özveri gösterememiştir 

(BAYAT, TÜFEKÇİ 2009).  

Diğer bir değişken olan işsizliktir. Bir ekonomide işsizliği azaltmak amacına yönelik olarak 

alınan toplam talebi arttırıcı önlemler enflasyon oranını yükseltmekte, aksi durumda enflasyon 

oranını düşürmek için alınan önlemler de işsizliği arttırmaktadır. Enflasyonla işsizlik arasındaki 

bu ters yönlü ilişkiyi analiz eden ilk iktisatçı A. William Phillips olmuştur.  

 

Şekil 1:  Phillips Eğrisi 

 
Kısa dönem phillips eğrisi, beklenen enflasyon ve doğal işsizlik oranı sabitken enflasyon oranı 

ve işsizlik oranı arasındaki ters yönlü ilişkiyi göstermektedir. Uzun dönem phillips eğrisinde 

ise beklenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon oranları birbirine eşit olduğu zaman enflasyon 

oranı ve işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir.  

Şekil 2: Kısa Dönem ve Uzun Dönem Phillips Eğrileri 
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Hükümetlerin öncelikli hedeflerinden biri enflasyonla mücadele etmek ve işsizliği asgari 

düzeye indirmektir. Zira hükümetler enflasyon ile mücadelede belli bir işsizlik düzeyini (doğal 

işsizlik oranı) veya aynı şekilde işsizlikle mücadelede belli oranda bir enflasyonu kabullenmek 

durumundadırlar. Türkiye ekonomisinde enflasyon ile işsizlik arasında  ters yönlü bir ilişkiden 

bahsedilirken Arjantin ekonomisi için anlamsız bulunmuştur. 

Şekil 3: Arjantin ve Türkiye’de İşsizlik Oranı (%) ve GSYİH (milyar 2000 ABD doları) 

 
Şekil 4: Arjantin ve Türkiye’nin yıllara göre toplam işgücü (%) (ILO tahmini modeli)  
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Kaynak: http://data.worldbank.org 

Diğer bir değişken olan para arzı artışlarının enflasyon üzerindeki etkisi iktisat teorisinde 

oldukça tartışmalıdır. Monetaristler enflasyonu bir sorun olarak görmekte; piyasaya gereksiz 

müdahaleler sonucu para arzındaki artışın talep baskısına, fiyat ve ücret artışına neden olduğunu 

ileri sürmekteler. Keynesyenler ise fiyatlar genel düzeyi artışından sonra ekonominin 

durgunluğa sürüklenmemesi için para arzının artırılması gerektiğini ifade ederler. Keynesyenler 

enflasyonun temel nedenlerinden birinin ücret artışları olduğunu savunurlar. Buna göre ücret 

artışlarının işgücü verimliliğindeki artıştan fazla olması, toplam talebin toplam arzdan daha 

hızlı artmasına ve enflasyon baskısının oluşmasına neden olmaktadır. Literatür taramasında 

para arzı ile enflasyon arasındaki ilişkinin varlığından bahsedilse de Türkiye’de seçtiğimiz veri 

setinde bu ilişki anlamsız bulunmuştur. Arjantin ekonomisinde ise para arzındaki artışın 

enflasyonu azaltmaya yönelik olduğu bulunmuştur. 

Şekil 5: Arjantin’in yıllara göre para arzı değişimleri  

 
Kaynak: http://tr.tradingeconomics.com 

Şekil 6: Türkiye’nin yıllara göre para arzı değişimleri  

 
Kaynak:http://tr.tradingeconomics.com 

 

Diğer bir değişken ise büyümedir. Ekonomik büyüme üretilen mal ve hizmet kapasitesinde 

meydana gelen artıştır. Ekonomik büyüme hızının anlaşılmasında üretim imkanları eğrisinden 

yararlanılmaktadır. Üretim imkanları eğrisi, ülkede bulunan teknoloji seviyesi ve üretim faktörü 

miktarının maksimum noktasını vermektedir. Üretim imkanları eğrisindeki dışa kaymalar 

ekonomik büyümenin gerçekleştiğinin göstergesidir. Ekonomik büyümenin üç belirleyicisi 

http://data.worldbank.org/
http://tr.tradingeconomics.com/
http://tr.tradingeconomics.com/
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vardır. Bunlardan ilki iktisadi büyümenin temel dinamiği olan sermaye birikimidir. Bir ülkede 

büyüme sağlanabilmesi için yatırım olmalıdır. Yatırım ise yüksek gelirle elde edilecek olan 

tasarruf artışına bağlıdır. Bu durumdan kurtulmanın yolu sermaye birikiminin arttırılmasıdır. 

İkinci büyüme değişkeni, teknolojik gelişmedir. Teknoloji sayesinde üretim esnasında aynı 

miktarda girdi kullanıp daha fazla çıktı edilebilecek, işgücü tasarrufu ve sermaye tasarrufu 

sağlanacaktır. Son belirleyici ise nüfus ve işgücü artışıdır. Nüfus ve işgücü artışı ekonomik 

büyümeyi hızlandıran önemli bir uyarıcıdır. Literatürde enflasyon ile büyüme arasındaki ilişki 

ile ilgili birçok çalışma yapılmış ve bu ilişkiyle ilgili üç sonuç elde edilmiştir. Bunlardan ilki, 

enflasyon ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin pozitif yönde olduğu, ikincisi değişkenler 

arasında ilişkinin olmadığı ve üçüncüsü ilişkinin ters yönlü olduğudur. Türkiye ekonomisinde 

büyüme ve enflasyon oranı arasındaki ilişkilerde kısa dönemde cari enflasyonun büyüme 

üzerine etkilerinin negatif olduğu ve bir dönemli gecikmesinin ise pozitif olduğu net etkinin ise 

birbirini götürerek yansızlığa sebebiyet verdiği gözlemlenmiştir. (EMSEN, TURAN, AKSU, 

2012) 

Şekil 7: Arjantin ve Türkiye’nin GSYİH büyüme oranı (yıllık) 

 
Son değişken olarak bir ülkenin makroekonomik performansına ilişkin temel göstergelerden 

biri de cari işlemler dengesidir. Cari işlemler hesabındaki değişiklikler iktisadi kararların 

şekillenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Bu hesaba ülkenin mal ve hizmet ticareti ile transfer 

ödemeleri kaydedilir. Cari işlemler hesabında denge asla sağlanamaz. Bu hesap ya açık verir 

ya da fazla verir. Cari açık bir ülkenin ürettiğinden fazla harcaması anlamına gelir. Üretilenden 

fazla yapılan bu harcamayı diğer ülkelerden borçlanarak karşılarız. Ülke içinde ithalat 

ihracattan fazla ise cari denge açığı vardır, döviz kaybediyoruz demektir. Tam tersi durumda 

ihracatın ithalattan fazla olması durumunda da cari denge fazlası vardır diyebiliriz. Cari işlemler 

açığının milli gelire oranının sürekli artması enflasyonun da artma eğilimine girmesine neden 

olur. Türkiye ekonomisinde enflasyon ve cari denge arasında pozitif yönlü ilişki bulunurken 

Arjantin ekonomisinde bu ilişki anlamsız bulunmuştur. 

Şekil 8: Cari İşlemler Dengesi (yıllık) 
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4. LİTERATÜR TARAMASI 

Enflasyon üzerinde etkisi incelenen değişkenlere yönelik yapılan çalışmalar ülke grupları, 

uygulanan ekonometrik yöntem ve alınan sonuçlar bakımından farklılık göstermektedir. 

Aşağıda konu ile ilgili bazı çalışmalar, gösterdikleri farklılıklar ve benzerlikler açısından 

incelenmiştir.  

Oktayer (2010) Türkiye’de 1987-2009 dönemleri arasında bütçe açıkları, para arzı artışı ve 

enflasyon arasındaki ilişkiyi, eşbütünleşme teknikleri kullanılarak araştırmaktadır. Söz konusu 

yöntemin kullanılabilmesi için kullanılacak olan serilerin durağan olup olmadıklarının kontrolü 

gerekmektedir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular makro açıdan fiyat düzeyini belirleyen 

temel unsurun para miktarı olmadığını, bütçe kısıtlamalarının bu anlamda önemli olduğunu 

ifade eden FDMT yaklaşımını uzun dönemde destekler niteliktedir. 

Öniş ve Özmucur (1987) 1980 sonrası yaşanan yüksek enflasyonun sürekliliğini açıklamak 

amacıyla 1981-1985 dönemine ait En Küçük Kareler Yöntemiyle yaptıkları çalışmada, döviz 

kuru değişmeleri, para arzı ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkilerin enflasyonun 

açıklanmasında temel faktörler olduğunu söylemektedirler.  

Darrat (1985) ABD’de 1960 sonrası bütçe açıklarıyla enflasyon arasındaki ilişkiyi incelediği 

çalışmasında hem parasal büyüme hem de bütçe açıklarının 1960 ve 1970’li yıllarda enflasyon 

üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır.   

Aglavi ve Khan (1978), Bhalla (1981),  ise enflasyonun parasal büyümenin nedeni olduğu 

varsayımını kabul etseler de bütçe açıklarının enflasyon üzerinde doğrudan ve dolaylı etkisi 

hakkında kesin bir şey söylenemeyeceğini ifade etmişlerdir.  

Akhing ve Miller (1985) ise bütçe açığı, para arzı ve enflasyon arasındaki ilişkinin dönemden 

döneme ve uygulanan iktisat politikalarına göre farklılık gösterebileceğini ifade etmişlerdir. 

Akhing ve Miller  yaptıkları araştırmada ABD’de 1950 ve 1970’li yıllarda bütçe açıkları, 

parasal büyüme ve enflasyon arasında nedensellik ilişkisine rastlarken 1960’larda bu ilişkinin 

kaybolduğu sonucuna varmışlardır. 

Akçay, Alper ve Özmucur (1996), Türkiye’de 1948–1994 dönemi yıllık ve 1987:1–1995:4 

dönemi üçer aylık veri seti ile bütçe açıkları, parasal büyüme ve enflasyon arasındaki uzun 

dönem ilişkiyi Johansen Koentegrasyon yöntemi ile incelemişlerdir. Bu çalışmada uzun dönem 
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parasal yansızlık varsayımı altında bütçe açıklarının enflasyon üzerinde önemli bir etkiye sahip 

olduğunu kanıtlamışlardır.  

Akyürek (1999), para tabanı, nominal döviz kuru, hâsıla ve fiyatlar genel düzeyi arasındaki 

ilişkiyi araştırdığı çalışmasında para tabanındaki artışın enflasyonun önemli bir kaynağı olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Değişkenlerin karşılaştırılmasında nominal döviz kurundaki aşınmaların 

enflasyon üzerinde para tabanına göre daha güçlü etkiye sahip olduğunu ileri sürmüştür.   

Gül ve Ekinci (2006) çalışmalarında, döviz kurundaki değişmelerin enflasyon üzerinde tek 

yönlü bir nedensellik olduğu sonucuna varmışlardır.  

Feldstein (1982) yaptığı çalışmada nominal vergi sistemi ile etkileşimli olarak, enflasyon 

oranındaki artış sermayenin maliyetini arttırmakta, bu durumun yatırımları ve ekonomik 

büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini öne sürmüştür.  

Kormendi ve Meguire (1985), enflasyon ve ekonomik büyüme ilişkisini 1950-1977 dönemini 

için, yatay-kesit verilerden yararlanarak 47 ülke örneği için test etmiştir. Yapılan çalışma 

sonucuna göre enflasyonun ekonomik büyümeyi negatif olarak etkilediğini öne sürmüşlerdir.  

Barro (1995), 1960-1990 döneminde yüz ülkeyi kapsayan enflasyon ile ekonomik büyüme 

ilişkisini test eden çalışmasında on yıllık ortalamalardan hareketle panel veri yöntemini 

kullanmıştır. Çalışmanın sonucuna göre ortalama enflasyon oranındaki %10’luk bir artış 

ekonomik büyümeyi %0.2- %0.3 oranında azaltmaktadır. Barro enflasyon ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkinin doğrusal olup olmadığını da araştırmış ve bu ilişkinin doğrusal 

olduğunu tespit etmiştir.  

Grimes (1991), enflasyon ile ekonomik büyüme ilişkisini 1961-1987 döneminde 21 gelişmiş 

ülke ekonomisi için test etmiştir. Grimes’in kullandığı değişkenler büyüme oranı, enflasyon 

oranı, enflasyon oranının birinci farkı, ticaret hadleri ve trend değişkenidir. Çalışma sonucuna 

göre, enflasyon oranı ekonomik büyümeyi kısa dönemde olumlu, uzun dönemde ise olumsuz 

yönde etkilemektedir. 

Motley (1998), 1960-1990 dönemini kapsayan çalışmasında, enflasyonun ekonomik büyümeyi 

teknolojik gelişme ve beşeri sermayeye yapılan yatırımlar yoluyla etkilediğini tespit 

etmişlerdir.  

Setterfield ( 2003), 19902lı yılları kapsayan çalışmasında gerçekleşen ve beklenen enflasyon 

oranları, reel ücret artış ve işsizlik oranları arasındaki ilişkiyi Amerika ekonomisi çerçevesinde 

analiz etmiştir. Bu çalışmanın sonucunda enflasyon değeri yıllık yüzde 2,9 altına düşmediğinde, 

işsizlik oranının sonsuza gittiğini analiz emiştir.  

Turner (2001), 1980-1999 dönemini kapsayan, Meksika üzerinde yapmış olduğu çalışmada 4 

aylık dönemleri kapsayan veriler kullanılmış ve doğrusal olmayan en küçük kareler yöntemi ile 

parametreleri tahmin etmiştir. Yapılan çalışma sonucunda enflasyon ile işsizlik arasında negatif 

yönlü bir ilişki bulmuşlardır.  

Kuştepeli (2005), Türkiye ekonomisinde enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişki araştırmak 

amaçlı yapılan çalışmada iki değişken arasında herhangi bir ilişkinin olmadığını ortaya 

koymuştur.  

Calderon ve diğerlerinin (2002), 1966-1994 dönemini, kırkdört gelişmekte olan ülkeyi  

kapsayan çalışmasında, cari işlemler açığının dinamikleri araştırılmıştır. Yapılan çalışmanın 

sonuçlarına göre , ulusal üretimde meydana gelen artışın cari açığı artırdığı ve aşırı değerli reel 

döviz kurunun daha yüksek cari işlemler açığıyla ilişkili olduğu bulgusu elde edilmiştir. 

5. VERİ ve MODEL 

5.1. DICKEY-FULLER TESTİ: 

Dickey-Fuller testi, gözlenen serilerde serinin durağan olup olmamasının belirlenmesinde 

kullanılır. Bu yöntem ilk olarak  Dickey D.A. ve W.A.Fuller’ın 1979’da ‘Journal of American 

Statistical Association’ adlı dergide yayımlanan makaleler ile duyurulmuştur. Testin çıktığı 

dönemden günümüze kadar bazı alanlarda eksik kaldığı ve eksikliklerin kapatılması için 
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geliştirilen yardımcı yöntemler ortaya çıkmıştır. Ancak yapılan uygulamalarda serinin birim 

kök taşıyıp taşımadığı bulmak için Dickey-Fuller testinin yapılması şart niteliğindedir.  

Testin kullanımını şu şekilde açıklayabiliriz;  

Model:   𝑌𝑡 =  𝑝𝑌𝑡 − 1 +  𝑢𝑡     (𝑢𝑡: 𝑠𝑡𝑜𝑘𝑎𝑠𝑡𝑖𝑘 ℎ𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖) 

Eşitlik;  

yt – yt-1 = (p-1) yt-1 + ut 

Denklemin her iki tarafından yt-1 çıkarıldığında denklem aşağıdaki gibi olur; 

Δyt = γyt-1 + ut 

 Ho : p=1, H1: p<1 

(p-1) = 0 veya γ = 0 durumunda yt serisi bir birim kök içermektedir.  IpI < 1 durumunda seri 

durağan olur. Bu durumda ise Dickey ve Fuller’ın Monte Carlo uygulamasında ortaya çıkarılan 

‘‘ T’’ (tau) istatistiği kullanılır. ‘’T’’ değerinin mutlak değeri Dickey-Fuller veya McKinnon 

Dickey-Fuller kritik değerlerinin mutlak değerini aşıyorsa, zaman serisinin durağan olduğu 

hipotezini reddedemeyiz. ‘Ho: p=1’ reddedilirse zaman serisi durağandır.  

Dickey-Fuller’in ortaya koyduğu üç denklem türü bulunmaktadır ; 

Sabitsiz trendsiz Dickey-Fuller denklemi :ΔYt =γY(t-1) +ut  

Sabitli trendsiz Dickey-Fuller denklemi :ΔYt =a+γY(t-1) +ut 

Sabitli trendli Dickey-Fuller denklemi: ΔYt =a+bt+γY(t-1) +ut 

Bu üç değişkenin birbirinden farkı a ve b gibi deterministik elemanlar olmasıdır. Bu denklemde 

yer alan γ parametresinde ‘γ = 0’ eşitliğinin sağlanması ‘‘yt’’nin birim kök içerdiğini 

göstermektedir. 

Birim kökün varlığının sınanması için iki hipotez kullanılmaktadır. Bunlar; 

H1: γ<0 (p<1) (seride birim kök yoktur.) (seri durağandır.) 

 H0 : γ=0 (p=1) (seride birim kök vardır.) (seri durağan değildir.) 

Hipotezler oluşturulduktan sonra model içinde sınanma şu şekilde olmaktadır; 

Dickey-Fuller testinin uygulanmasında ‘‘Δyt = γyt-1 + ut’’ regresyonunda yer alan γ 

parametresinin sahip olduğu ‘t’ değerinin, Dickey-Fuller’a özel olarak hazırlanan ‘‘ T’’ 

istatistik tablo değeri ile karşılaştırılarak, önceden hazırlanan Ho ve H1 hipotezlerine göre birim 

kökün varlığı tespit edilmektedir.  

 

Yukarıda ele alınan Dickey-Fuller test modelinin içerdiği kabul edilen otoregresif süreç sayısı 

AR (1) kabul edilmektedir. Ancak her zaman serisinde durum böyle olmamaktadır. Bundan 

dolayı Dickey D.A. ve W.A.Fuller’ın (1981) ‘de ‘Econometrıca’ dergisinde yayınlanan 

makalelerinde bu konuyu işlemişler ve mevcut olan test denklemini en genel haliyle şu şekilde 

kullanmaktadırlar: 

En geniş ADF denklemi : 

ΔYt =a + bt + γY(t-1) + cΣΔY(t-1) + ut  

Son şekli oluşan regresyon günlük yaşamda kullanılan zaman serilerinin birim kök taşıyıp 

taşımadığını açıklamada daha fazla işlevsellik kazanmıştır. (Hanedar) 

5.2. EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ (EKKY)  

Günümüzde β0 ve β1 parametrelerinin tahmini için kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi 

EKK yöntemidir.  β0 ve β1 parametrelerinin örneklemden elde edilen kestirimleri  �̂�0 ve �̂�1 

olarak ele alındığında, tek değişkenli regresyon doğrusunun denklemi;  
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şeklindedir. Denklemde yer alan �̂�0 ve �̂�1 terimlerinin değerlerini bulmak için kullanılan EKK 

yönteminin temelini, toplam sapmaların karelerinin toplamını en küçük yapacak değerlerin 

bulunması oluşturmaktadır. Hata terimlerini, gözlemlenen 𝑌𝑖 değerleri ile beklenen �̂�𝑖 değerleri 

arasındaki farklar oluşturmaktadır (RYAN 1997). 

                                                                      

 
3. eşitlikte verilen ifade ile hesaplanan hata terimleri pozitif, negatif veya sıfır değerine sahip 

olurken bu farkların toplamı  

 

                                                               

 
 

olur. EKK yöntemi, 𝛽0 ve 𝛽1  parametrelerinin tahmini olan �̂�0 ve �̂�1 ‘nın farkını en küçük 

yapacak biçimde şu şekilde belirler; 

                                       

 
Burada regresyon katsayılarının En Küçük Kareler tahminini elde etmek için 6. eşitlikte �̂�0 ve 

�̂�1’ya göre e kısmi türevler alınıp sıfıra eşitlendiğinde 7. ve 8. eşitliklerdeki gibi I. ve II. normal 

eşitlikleri elde edilir. 

Gerekli çözümler yapıldığında 𝛽0 ve 𝛽1 parametrelerinin tahminleri olan �̂�0 ve �̂�1 değerlerinin 

bulunabileceği eşitlikler 9 ve 10’daki gibi bulunur.  

                                                        

�̂�1,  �̂�0 ve regresyon 

belirtme katsayayısının hesaplanması ise aşağıdaki gibidir. (GÜRÜNLÜ, VUPA, 2008) 
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Birim kök analizleri sonucunda birim kök içeren seriler durağanlaştırılarak aşağıdaki regresyon 

modeli oluşturulmuştur. 

Türkiye; 

Dependent Variable: D(INF)   

Method: Least Squares   

Date: 04/20/17   Time: 12:39   

Sample (adjusted): 1984 2015   

Included observations: 29 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -3.513987 3.671337 -0.957141 0.3484 

D(UN) -3.774054 2.017018 -1.871106 0.0741 

D(CAB) 3.890160 1.069241 3.638246 0.0014 

GROWTH 0.540360 0.734331 0.735854 0.4693 

D(M3) 0.352719 0.499790 0.705735 0.4874 

D(D(EX)) -8.811574 12.78758 -0.689073 0.4977 

     
     R-squared 0.454445     Mean dependent var -1.808279 

Adjusted R-squared 0.335846     S.D. dependent var 11.40923 

S.E. of regression 9.298021     Akaike info criterion 7.479472 

Sum squared resid 1988.423     Schwarz criterion 7.762361 

Log likelihood -102.4523     Hannan-Quinn criter. 7.568069 

F-statistic 3.831786     Durbin-Watson stat 1.994114 

Prob(F-statistic) 0.011352    

     
      

Arjantin; 

Dependent Variable: INF   

Method: Least Squares   

Date: 04/20/17   Time: 12:45   

Sample (adjusted): 1983 2013   

Included observations: 31 after adjustments  
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 413.8224 131.6042 3.144447 0.0043 

D(UN) 20.99069 39.63879 0.529549 0.6011 

D(EX) -168.0335 306.7132 -0.547852 0.5887 

GROWTH -37.23899 25.07907 -1.484863 0.1501 

D(M3) -121.9484 35.93693 -3.393400 0.0023 

D(CAB) -36.53796 64.23898 -0.568782 0.5746 

     
     R-squared 0.444910     Mean dependent var 256.2224 

Adjusted R-squared 0.333891     S.D. dependent var 681.7192 

S.E. of regression 556.3884     Akaike info criterion 15.65280 

Sum squared resid 7739201.     Schwarz criterion 15.93034 

Log likelihood -236.6183     Hannan-Quinn criter. 15.74327 

F-statistic 4.007540     Durbin-Watson stat 1.194471 

Prob(F-statistic) 0.008302    

     
      

6.SONUÇ 

Önemli bir makroekonomik problem olan enflasyonun nedenleri iktisatçılar arasında önemli bir 

araştırma konusu olmuştur. Tüm ülkelerin ekonomileri enflasyonla mücadelede başarıya 

ulaşmayı hedeflemektedirler.  Bu hedefe yönelik olarak 1960-2016 dönemini kapsayan verilere 

ilişkin Türkiye ve Arjantin üzerinde yaptığımız bu çalışmada enflasyonun döviz kuru, para arzı, 

ekonomik büyüme, işsizlik, bütçe açıkları ve kısaca cari denge ile ilişkisi En Küçük Kareler 

yöntemi ile araştırılmıştır. Her bir değişken için beş yıllık veriler incelenmiş ve grafik şeklinde 

sunulmuştur.  

Teorik kısımda açıklandığı üzere enflasyonun çeşitli teorik yaklaşımlar kapsamında ele alınan 

birçok nedeni söz konusudur. İktisat okulları bu konuda farklı yaklaşımlar geliştirerek 

enflasyonun farklı kaynakları olabileceğinden söz etmişlerdir. Klasikler paranın miktarının 

artışı ile doğru orantılı olarak fiyatlar genel düzeyindeki artışın enflasyona neden olduğunu ve 

enflasyonu azaltmak için de para arzının kısılması gerektiğini savunmaktadırlar. Neoklasikler 

ise para arzındaki artışların sadece fiyatlar genel düzeyini arttırdığını, reel çıktıyı etkilemediğini 

savunmuşlardır. Keynesyenler ise toplam talepteki beklenmedik bir artışın tam istihdam 

düzeyinde fiyat artışlarına yol açarken firmalar için kâr imkânları doğurduğunu 

savunmaktadırlar. Monetaristler ise enflasyonun parasal genişlemeden kaynaklandığını 

savunurlar.  

Değişkenlere ilişkin ulaşılan sonuçlar; Türkiye’de enflasyonun döviz kuru ile ilişkisinin yönü 

konusunda kesin bir bilgiye varılamamıştır ancak satın alma gücü paritesine göre döviz kuru ve 

fiyatlar arasında çift yönlü bir ilişki olduğunu ifade eder. Arjantin ekonomisinde ise bu ilişki 

anlamsız bulunmuştur. Bütçe açıkları ile enflasyon ilişkisine bakıldığında açığın kapatılması 

için dış ülkelerden borçlanma gerekirken Arjantin ve Türkiye bu konuda yeterli özveri 

gösterememiştir ve enflasyonla olan ilişkisi anlamsız bulunmuştur. Phillips Eğrisinde de ifade 

edildiği gibi enflasyonla işsizlik arasında Türkiye’de negatif yönlü bir ilişki bulunurken 

Arjantin için bu ilişki anlamsız bulunmuştur. Bir diğer değişken olan para arzı ile ilgili yapılan 

literatür çalışmasında para arzı ile enflasyon arasındaki bu ilişkinin varlığından bahsedilse de 

Türkiye’de seçtiğimiz veri setinde bu ilişki anlamsız bulunmuştur. Arjantin’de ise para 

arzındaki artışın enflasyonu azaltmaya yönelik olduğu bulunmuştur. Enflasyonla büyüme 

arasındaki ilişki ise Türkiye ve Arjantin’de anlamsız bulunmuştur. Son değişken olan cari 

işlemler dengesi, açık verdiği durumda enflasyonun artmasına sebep olur. Türkiye 

ekonomisinde cari denge ile enflasyon arasında pozitif yönlü ilişki bulunurken Arjantin 

ekonomisinde bu ilişki anlamsız bulunmuştur. 
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Bu bağlamda elde edilen çalışmalar ışığında politika yapıcılara cari açığın finansmanında para 

arzındaki artış yerine söz konusu açığı finanse etmeleri genişletici para politikaları 

uygulamalarından kaçınmaları önerilebilir. Cari açığı baskı altına alıcı politikalar yerine tedavi 

etmeye yönelik politikaların geliştirilmesi gereklidir. Etkin döviz kuru ve para politikası 

uygulamaları ile yerli paranın değer kaybını önlemek, ekonomik büyüme hedeflerini yükseltici 

yönde politikaların uygulamaya konulması, işsizlik ile mücadelede aktif ve pasif istihdam 

politikalarının uygulanması önem arz etmektedir. 
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Özet 

 

Kırılganlık, incelenen ekonomik birime, risk unsuruna, araştırmacının görüşüne ve bakış 

açısına göre farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Kırılganlık makroekonomik dengede, kredi 

faiz oranları, cari işlemler dengesi, kısa vadeli ve uzun vadeli borçlanma gibi genel finansal 

araçlardaki bozulmalar sonucu Borç / Öz kaynak dengesini bozulmasıyla borcu ödeyemez hale 

gelme durumu neticesinde yeni borçlanma döngüsü içerisine girilmesidir. 

Kırılgan olarak sayılan ekonomik birimlerin ortak noktaları, çoğunlukla kendi iradesi dışında 

gelişen olaylar (örneğin ekonomik krizler, iç ve dış şoklar gibi) nedeniyle kırılgan olmalarıdır. 

Yani kırılganlık, genel ve ekonomik anlamda öngörülemeyen olaylar tarafından zarar görme 

veya negatif yönde etkilenme riskidir. Kırılganlığı arttıran önemli bir faktör olarak finansal 

liberalizasyon, bu süreçte makroekonomik istikrarsızlıklar ve finansal yapıdaki zayıflıklar gibi 

nedenlerden dolayı ekonomiyi kırılgan hale getirmektedir.  

Finansal krizlere karşı öncü göstergeler olan finansal kırılganlık göstergeleri, ekonomik 

yapının içinde bulunduğu ve gelecekte neyin beklediği hakkında kayda değer ipuçları 

vermektedir. Bu bağlamda  literatürde makroekonomik kırılganlığı belirlemeye yönelik birçok 

indeks oluşturulmuştur. Son yıllarda oluşturulan indekslerde baktığımızda Türkiye’ye en 

kırılgan ülkeler arasında yer verilmesi, aynı zamanda son yaşanan gelişmeler nedeniyle de 

Türkiye’nin Şangay Beşlisi içerisinde yer alma ihtimali neticesinde Türkiye’nin ekonomik 

kırılganlığını anlamak ve bu kırılganlığın Şangay Beşlisi ile karşılaştırmalı analizi 

amaçlanmıştır.  

Çalışmadan elde edilen bulgalar ışığında Türkiye’nin ve Şangay Beşlisinin makroekonomik 

kırılganlığına sebep olan faktörlerin belirlenmesinin ardından, makroekonomik kırılganlık 

konusunda Türkiye ve Şangay Beşlisi ülkeleri karşılaştırılarak, çeşitli ekonomik ve politik 

önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Şangay Beşlisi, Ekonomik Kırılganlık Makroekonomik 

Kırılganlık,  

 

JEL Sınıflaması: E4, E6, P5, H6 

 

 

Giriş  

Westphalia dönemi öncesine baktığımızda gerek ekonomik gerek siyasal anlamda gerçekleşen 

krizlerin büyük bir çoğunluğunun bölgesel nitelikte olduğunu görmekteyiz. Coğrafi keşiflerin 

gerçekleşmesi ve Westphalia antlaşmasının imzalanmasıyla birlikte, Avrupa kıtasında ulus 

devletlerin doğması, dünyanın küreselleşme sürecini hızlandırmıştır. Aynı zamanda Doğu-Batı 

ilişkisi açısından dönüm noktası olmuştur. Çünkü bu dönemden sonra Batı ülkeleri diye 
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nitelendirebileceğimiz gelişmiş ülkeler uluslararası sistemde başat güç haline gelmişler ve 

Doğu ülkeleri üzerinde üstünlük sağlayabilmişlerdir.  

Günümüz dünyasının küreselleşmesi, ülkelerarası ilişkilerin ve ekonomik bağımlılığın artması 

Batı ülkelerinde meydana gelen ekonomik krizin diğer ülkeleri de derinden etkilemesine yol 

açmıştır, özellikle gelişmekte olan ekonomilerin buna karşı tepki verme kabiliyetlerinin 

zayıflığı, krizin küresel nitelik taşımasına neden olmuştur.   

      Küresel finansal krizin getirdiği etkisini aşabilmek için, gelişmiş ekonomilerin, özellikle 

ABD’nin faiz indirimine gitmesi, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu fonların maliyetin 

azaltmıştır ve büyümeyi pozitif yönde etkilemiştir. Ancak, FED’in 2013’teki tahvil alım 

programında daraltmaya gideceğini açıklaması ve günümüzde FED başkanı Yellen’in faiz 

artırımı konusunda yaptığı açıklamaları piyasada belirsizliğin artmasına neden olmuştur, 

özellikle gelişen ülkeler için dış finansman konusunda sıkıntılar kendini göstermiştir. Fon 

arzında yaşanan azalma, ülkelerarası rekabeti de beraberinde getirmiştir ve ihtiyaç duyulan 

fonların temini güçleşmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin dış kaynakların girişine olan 

bağımlılığı, gelişmiş ülkelerde meydana gelen değişmeler karşısında daha da kırılgan hale 

gelmesine neden olmuştur. Dolayısıyla yükselen ülkeler büyüme ve makroekonomik istikrara 

kavuşabilmeleri için doğru politikalar izlenmeli ve küresel piyasalarda meydana gelen 

değişikler karşısında tepki verebilme kabiliyetlerin artırmalıdırlar. 

      Bu bağlamda son yıllarda meydana gelen siyasi, ekonomik gelişmeler, uluslararası sistemde 

yeni kutupların keşfine neden olmuştur. Artık Batı’nın ekonomik ve siyasi egemenliğinin 

sarsılmaya başladığını ve bu sistem içerisinde jeopolitik olarak önemli yere sahip olan Türkiye 

bölgesel anlamda ekonomik, askeri, siyasi olarak güçlü bir konuma geldiğini görmekteyiz. Hem 

Asya hem Avrupa ülkesi olması ve son yaşanan gelişmeler nedeniyle Türkiye’nin Şangay 

Beşlisi311 içerisinde yer alabileceği sorusu gündeme gelmiş halde.  Günümüzde Türkiye’nin 

hangi örgüte üye olacağı sorusu önemli yere sahiptir ve daha da önemlisi AB’ne ve ŞİÖ’ne312 

üye olan ülkelerde ekonomik göstergelerin ne gösterdiği ve Türkiye açısından nasıl bir avantaj 

ve dezavantajların olduğu söz konusudur. 

      Kırılganlık kavramı, Morgan Stanley tarafından küresel sermaye akımlarına karşı en hassas 

görülen “Kırılgan Beşli” olarak adlandırdığı ülkeleri tanımlamak için kullanılmıştır (Karakul 

ve diğerleri, 2015: 284). Bu çalışmada kırılgan beşli ülkelerinin yerine, ‘’Şangay Beşlisi’’ ile 

Türkiye makroekonomik kırılganlık açısından karşılaştırılmaktadır. 

Ekonomik Kırılganlık. 

      Ekonomi alanında kırılganlık kavramı, küçük ada ülkelerinin şoklara karşı duyarlılığını 

ifade etmek için kullanılmıştır (Karakul ve diğerleri, 2015: 285). İlerleyen dönemlerde 

kırılganlığı açıklamaya yönelik yapılan araştırmaların artmasıyla birlikte kavram farklı 

şekillerde ifade edilmiştir. 

      Kırılganlık kavramı; kırılganlığı var olan durumun olumsuz yönde ve öngörülemeyen 

biçimde değişmesinden dolayı görülebilecek zarar riskidir (Karakul ve diğerleri, 2015: 285). 

Başka bir deyişle, ekonomik birimin kendi iradesi dışında gerçekleşen değişmeler karşısında en 

az zararla direne bilme kabiliyetidir. 

      Diğer taraftan kırılganlık kavramı, araştırmada kullanılan değişkenlere ve araştırılan 

ekonomik birimlere göre de değişmektedir. Bu bağlamda, kullanılan endekslere göre finansal 

ve ekonomik kırılganlık olarak ikiye ayrılmaktadır. İki tür ekonomik kırılganlık mevcuttur. 

Bunlar; 1) Mikroekonomik kırılganlık 2) Makroekonomik kırılganlık. 

      Mikroekonomik bakış açısına göre, kırılganlık, olası küresel piyasalarda meydana gelen bir 

ani değişikliğin, hanehalkı’nın gelirinde ciddi bir azalışa neden olacağı riski tanımlamak için 

kullanılmıştır. Bu alanda yapılan çalışmaların amacı, mali ve finansal krizlerle karşı karşıya 

                                                                 
311 Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan oluşan ülke grubunu ifade etmektedir. 
312 Şangay İşbirliği Örgütü. 
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kalan ‘’yoksulluk riski altındaki’’ hanehalkını tanımlamak ve bu hanehalkın’nın ‘’riski 

yönetme’’ yeteneğin artıran politikaları geliştirip, tanımlamaktır. 

      Makroekonomik kırılganlık kavramı ilk defa Malta Büyükelçisi Mr. Alexander Berg Oliver 

tarafından tanımlanmıştır ve kırılganlığın ölçülmesinde indeks oluşmasına vurgu yapmıştır. 

Baktığımızda makroekonomik kırılganlık kavramı aslında küçük ada devletlerinin dış olaylara 

karşı duyarlılığını ifade etmek için kullanılmıştır. Ancak ülkelerarası bağımlılığın artması ve 

son zaman yaşanan krizler, dış olaylara karşı kırılganlık riskin, sadece ada devletleri değil, aynı 

zamanda dış ticarete bağımlı ülkelerin de taşıdığını göstermiştir. 

      Makroekonomik dengesizlikler ne kadar ciddi olursa, o kadar da finansal krizin çıkma 

olasılığı yüksektir. Makroekonomik dengesizliklerin yanı sıra, makroekonomik kırılganlığı 

etkileyen iki tane faktör bulunmaktadır. Bunlar: i) uygulanan politikaların kredibilitesi i) 

ülkenin finansal sisteminin sağlamlığı (Seth ve Ragad, 2012:6).  

      Peki, gelişmekte olan ülkeler, küresel piyasalarda ortaya çıkan değişmeler karşısında nasıl, 

daha esnek yapıya sahiplenebilirler? Literatürde iki tür görüş mevcuttur. Birinci görüşe göre, 

eğer piyasa aktörleri, piyasa temelleri hakkında doğru bilgiye zamanında ulaşabiliyorlarsa, 

piyasa kendiliğinden dengeye gelecektir ve istikrar sağlanacaktır. Ancak bu teorinin 

uygulamada farklı sonuçlara yol açtığını görmekteyiz. Özellikle kriz dönemlerinde belirsizlik 

ve spekülasyonun artması, krizin daha da büyük boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır.  

      İkinci görüşe göre ise, kriz döneminde piyasaların kendiliğinden dengeye gelmediğini iddia 

etmektedirler. Ancak ekonomik kırılganlığı önleyebilme konusunda bir açıklama 

geliştirmemişlerdir. Aslında, yaptıkları vurgu; uluslararası sermayenin ‘’doğal’’ oynaklığıdır 

ve bu akımların istikrarsızlaşmasının gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik büyümeyi nasıl 

etkilediğini göstermektir.  

      2.1 Kırılganlık İndeksleri. 

      Daha önce de belirttiğimiz gibi kırılganlık kavramı farklı şekillerde ifade edilmiştir ve 

kırılganlığı ölçmek için farklı indeksler oluşturulmuştur. Günümüzde artan krizlere karşı 

ülkelerin kırılganlığını daha önce tespit etmeye, değerlendirmeye ve bu bağlamda istikrar 

politikaları geliştirmeye yönelik ‘’erken uyarı sistemi’’ oluşturma ihtiyacı duyulmuştur. Başka 

bir deyişle, erken uyarı sistemi politika yapımcılarına kırılganlığa karşı önlemleri almaları 

hususunda imkân sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak ilk kırılganlık indeksi 1992 yılında 

Briguglio tarafından geliştirilmiştir (Briguglio, 1995:1616-1617). İndeks üç bileşenden 

oluşmaktadır313.  

Briguglio’nun 2009 yılında yayınladığı araştırmasında daha önce yaptığı araştırmasından farklı 

olarak ekonomik açıklık, ihracat yoğunluğu ve stratejik ithalata duyulan bağımlılık. Ayrıca bir 

ekonominin esneklik açısından kritik olarak görüldüğü dört tane faktör belirlendi (Seth ve 

Ragad. 2012:10). Bunlar: 

Makroekonomik istikrar. Düşük enflasyon ve işsizliğe sahip ülkeler büyük refah kaybına 

uğramadan krizden çıkabilme kabiliyetine sahiptirler. Sağlıklı kamu pozisyonu kriz sonrası 

dönemde harcamaların artırarak piyasayı destekleyebilirler. 

Mikroekonomik piyasaların esnekliği. 

İyi bir yönetim. Özellikle hukukta adaletin sağlanması ve temel hak ve hürriyetlerin 

korunmasıdır. Çünkü bunların sağlanamaması durumunda ekonomik kriz, siyasal ve sosyal 

krize dönüşebilme olasılığı yüksektir. 

Sosyal gelişim. 

      Kırılganlığı daha önceden tahmin etmeye yönelik göstergeler, çalışmalara ve yazarların 

bakış açısına göre farklılaşmaktadır. İncelenen ülkelerin yapısal faktörleri farklı olması 

nedeniyle araştırmacıların bu ülkelerin ekonomik kırılganlığını açıklayabilmek için 

kullandıkları göstergeler de bu doğrultuda farklılaşmıştır.  

                                                                 
313 İ) dış ekonomik koşullara açıklık İİ) ada ülkesi olmak ve uzaklık İİİ) doğal afetlere meyil. 
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      Spratt ve Berninin makroekonomik kırılganlık üzerine yaptıkları çalışmasında VulRes 

indeksin geliştiriyorlar (Spratt ve Bernini, 2010). Bu indeks, küresel finans sistemine entegre 

edilmiş ekonomilerin esnekliğini ve kırılganlığını ölçmek için kullanılmıştır. 

      Chander (1996), Briguglio’nun geliştirdiği indeksine benzer bir indeks oluşturur ve ada 

ülkesi olma ve uzaklığın arttırdığı fiyatların göstergesi olarak CİF314/FOB315 oranı eklenmiştir. 

Ayrıca, indekse iki yeni değişken eklenmiştir316 (Karakurt ve diğerleri, 2015: 7).   

      Erken uyarı sistemi göstergelerinin anlamlılığı üzerine yoğunlaşan Roisin Hinds bir ülkenin 

i) istihdamı ii) altyapının gelişmişliği iii) ticari açıklığı iv) doğal kaynakları krizlere karşı 

kırılganlığını tahmin etmek için kullanmıştır. 

      Bir diğeri, 2009 yılında Krkoska, yaptığı çalışmasında, makroekonomik kırılganlığa 

yönelik erken uyarı göstergeleri olarak (Karakurt ve diğerleri,2015:11) i) cari işlemler 

dengesinin GSYİH’ya oranı, ii) net doğrudan yabancı yatırımların GSYİH’ya oranı iii)M2 para 

arzının döviz rezervine oranı, iv) reel kredi büyümesi, v) reel döviz kuru, vi) enflasyon, vii) 

endüstri üretimi, viii) euro-dolar kuru ve ix) spekülatif baskı indeksini (döviz kurundaki aylık 

değişimlerin ağırlıklı ortalaması) göstermiştir. 

     Son olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Komitesi tarafından geliştirilen EVİ317 

indeksidir. EVİ indeksi aşağıdaki sekiz bileşenden oluşmaktadır: i) nüfus ii) uzaklık iii) ihracat 

yoğunluğu iv) tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinin GSYİH içerisindeki payı v) doğal 

afetler nedeniyle evsizlik vi) tarımsal üretimde istikrarsızlık vii) mal ve hizmet ihracatındaki 

istikrasızlık viii) kıyı bölgesinde yaşayan nüfusun payı. 

Şangay Beşlisi. 

      . 1996 yılında Çin önceliğinde, Şangay kentinde Rusya, Kırgızistan, Kazakistan ve 

Tacikistan’ın katılımıyla, “Şangay Beşlisi” adını alan ve bölgesel güvenlik alanında derin iş 

birliğini öngören oluşum ortaya çıkmıştı. Daha sonra 2001 yılında Özbekistan’ın katılımıyla 

artık sadece güvenlik alanında değil diğer konuları da ele alan bir örgüte dönüşmüş ve “Şangay 

İş birliği Örgütü” ismin almıştır ve kısa zaman dilimi içerisinde uluslararası arenada önemli 

yere sahiplenmiştir. 

Kırgızistan 

      Kırgızistan 31 Ağustos 1991 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. 1990 yılının Şubat ayında 

başkent Frunze’nin adı devrim öncesi adı olan Bişkek olarak değiştirildi. Aynı yılda 5 Mayıs’ta 

anayasasın ilan etti. Hükümet sistemi parlamenter cumhuriyet sistemidir. 

      Kırgızistan’ın ekonomisine bakacak olursak Orta Asya ülkeleri arasında ilk olarak Sovyet 

ekonomi sistemini kaldırmaya başlamıştır ve hızlı bir şekilde liberalleşme sürecin başlatmıştı. 

KİT’lerin özelleştirilmesi istendiğini sonuçları vermedi ve önceden kurulmuş olan tesisler, 

tamamen harap olmuş vaziyettedir. BDT ülkeleri arasında Dünya Ticaret Örgütüne 1998 

senesinde ilk olarak üye olmuştur. 10 yıllık bir süreç içerisinde devlet mülkiyetinde bulunan 

iktisadi teşebbüslerin payı 9,3 kat azalmıştır. Buna karşılık, bu süre içerisinde özel teşebbüslerin 

sayısı %43 artmıştır.  

      Dağlık coğrafiye sahip olması nedeniyle bu ülkede maden ve hidroenerji sektörleri 

gelişmiştir. Kırgızistan sürme üretimi koşununda tekelci konumundadır.  

      10 Mayıs 1993’de milli para birimi olan som tedavüle giriyor ve günümüzde Orta Asya’da 

en istikrarlı para birimi özelliğin korumaktadır.   

                                                                 
314 CİF (Cost, insurance & freight), satıcı taşıma sırasında malların kayıp ve hasar riskine karşı deniz sigortası 

sağlama yükümlülüğünü de almaktadır.  
315 FOB (Free on board), tedarikçinin malzemeyi nakliye yapılacağı geminin güvertesine taşıyana kadar olan 
sorumluluğunu içerir. 
316 İ) İhracat yoğunluğu İİ) ekonomik gelişmişlik için dış finansmana bağlılığı göstermek amacıyla kullanılan 
sermaye akımlarının toplam yatırımlara oranıdır. 
317 EVİ(Economic Vulnerability Index),  
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      26 Mart 1996 yılında Kırgızistan, Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan arasındaki Gümrük 

Birliğine Katılma Anlaşmasını imzalamıştır. 

Kazakistan. 

      16 Aralık 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir, başkenti Astana’dır ve hükümet sistemi 

sert kuvvetleri ayrılığı dediğimiz başkanlık sistemidir (Gözler, 2016: 69). Para birimi tenge’dir. 

      Kazakistan’da büyük petrol, uranyum, demir, altın ve kurşun rezervleri bulunmaktadır.  

Uranyum, krom, kurşun ve çinko yataklarının zenginliği itibarıyla dünya üçüncüsüdür. Aynı 

zamanda doğalgaz rezervleri itibariyle ilk on iki, petrolde ise ilk on üç ülke arasında yer 

almaktadır. 1998 yılında dünyanın en büyük üçüncü altın madeni bulunmuştur. 

Tacikistan. 

      Tacikistan 9 Eylül 1991 yılında kurulmuştur, başkenti Duşanbe’dir ve hükümet sistemi yarı 

başkanlık sistemidir. Para birimi somoni’dir. 

      Tacikistan ekonomisi, üretim kapasitesinin kısıtlı olması nedeniyle, dış ticaretteki en önemli 

iki tane meta olan pamuk ve alüminyum uluslararası fiyatları ile, sayısı 1,5 milyon civarında 

olan Rusya’daki işçilerin gelir transferlerine endekslidir. Alüminyum ihracatı ülke ihracatının 

%75’ini oluşturmaktadır. Başka bir deyişle, Tacikistan ekonomisi ciddi bir dış bağımlılık 

sorunu söz konusudur.       

Rusya. 

      Günümüz Rusya Federasyonu 25 Aralık 1991 yılında kurulmuştur. Mevcut anayasa 12 

Aralık 1993 yılında kabul edilmiştir. Başkenti Moskova’dır, hükümet sistemi federal yarı 

başkanlık sistemli cumhuriyettir. Para birimi ruble’dir. 

     Rusya’nın ihracatının %80’nden fazlasını petrol, doğalgaz, metaller ve keresteler 

oluşturmaktadır. Rusya dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine, sekizinci büyük petrol 

rezervlerine ve ikinci büyük kömür rezervlerine sahiptir. Aynı zamanda dünyanın üçüncü 

büyük elektrik üreticisidir ve gelişmiş hidroelektrik üretimi bulunmaktadır. İlk nükleer enerji 

santralini inşa eden ülkedir.  

     Muazzam büyüklükte topraklara sahip olması ve tarıma yapılan desteğin artırılması, 

Rusya’nın kısa bir zaman dilimi içerisinde tarımsal malların üretiminde önde gelen ülkelerin 

sıralamasına girmesine neden olmuştur. AB ve ABD’den sonra üçüncü büyük tahıl 

ihracatçısıdır. 

Çin. 

     1949 yılında Çin İç Savaşı sırasında Mao Zedong liderliğinde Çin yönetimi ele geçti ve 1 

Ekim’de Çin Halk Cumhuriyeti ilan edildi. Başkenti Pekindir. Hükümet sistemi tek partili üniter 

Komünist Cumhuriyettir. Para birimi uyan’dır. 

      Uzun yıllardır otarşik yapıya sahip olan Çin, 1980’lerin başlarında, özel teşebbüse izin veri. 

Nüfus büyüklüğünün doğal sonucu olan düşük işçi ücretleri Çini yatırım merkezi konumuna 

getirmiştir ve günümüzde rekor düzeylerde dış yatırım çekmektedir. Dünya Ticaret Örgütü’ne 

katılma hakkı kazanmıştı ve piyasa ekonomisine geçiş sürecin böylece başlatmış oldu. Son 10 

yıldır %10 civarında istikrarlı büyümeyi yakalayan ÇHC, ‘’yüzyılımızın yeni küresel gücü’’ 

olarak anılmaya başlamıştır. 

Özbekistan. 

      Bağımsızlığını 1 Eylül 1991 yılında ilan etmiştir. Başkenti Taşkent şehridir. Para birimi 

sum’dur. Hükümet sistemi başkanlıktır. Özbekistan’da cumhurbaşkanı yürütmenin başı, 

hükümet başkanı, bakanlar kurulunun başkanı, aynı zamanda başkomutanıdır. 

      SSCB öncesinde tüm işlenmiş arazi pamuk yetiştirme için kullanılmıştır ve ileriki 

dönemlerde ülke için dezavantaj olmuştur. Sovyetler zamanında en fakir ülkesi olan 

Özbekistan, şimdi dünyanın beşinci en büyük pamuk üreticisi ve ikinci en büyük pamuk 

ihracatçısıdır. Dünyanın en kaliteli altını Özbekistan sınırları içerisinde üretilmektedir.  
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      Özbekistan aynı zamanda zengin doğalgaz ve petrol yataklarına da sahiptir. İlk etaplarda 

petrol ithal eden ülke konumundayken, 1997 yılına gelindiğinde net enerji ihracatçısı 

konumuna ulaşmıştır. 

Çalışmanın yöntemi ve Kırılganlık Göstergeleri. 

      Türkiye ve Şangay Beşlisi ülkelerini kırılganlık yönünden karşılaştırmak için araştırmaya 

konu olan ülkelerin yapısal faktörleri göz önünde bulundurularak dış, mali ve finansal 

kırılganlığı gösteren aşağıdaki göstergeler kullanılmıştır:  

Cari dengenin GSYH’ye oranı 

Brüt kamu borcunun GSYH’ye oranı 

Enflasyon oranları 

Bankaların özel sektöre kullandırdığı yurt içi kredilerin GSYH’ye oranındaki değişme 

Toplam dış borcun yıllık ihracata oranı 

Döviz rezervlerinin GSYH’ye oranı 

Kısa-vadeli borçların orta ve uzun-vadeli dış borçlara oranı. 

      Şangay Beşlisi ülkelerinin Çin hariç, eski SSCB ülkeleri olması ve bu ülkelerin 

bağımsızlıklarına kavuştuktan sonra ilk etapta kurulan yeni hükümetlerin istikrarsız yapıya 

sahip olmaları ve sağlıklı bir sonuçları elde edebilmek için 2000 ve 2015 yıllar arası veriler 

kullanılmıştır. 

Cari denge. 

      Cari işlemler hesabı üç ana kalemden oluşur. Bunlar: i) dış ticaret işlemleri ii) hizmet ticareti 

iii) net transferler. Bu hesabının toplam döviz gelirlerini ve toplam döviz giderlerini 

karşılaştırdığımızda cari işlem fazlası ya da işlem açığı ile karşılaşmaktayız. Başka bir deyişle 

yurtdışına gönderilen para miktarı yurtdışından gelen para miktarın karşılamıyor ise cari açık, 

tersine gönderilen döviz miktarı gelen döviz miktarından fazla ise cari fazlası söz konusudur. 

Eğer bir ülkenin cari işlemler hesabı açık vermekteyse, bu açık yabancı sermaye akımı 

(doğrudan veya portföy yatırımları) (Karakurt ve diğerleri,2015:15) veya yurtiçi varlıkların 

satılması ile finanse edilmektedir, yani borçlanarak. Diğer yandan ülkenin cari açık vermesi 

döviz kurunun artmasına yol açmaktadır, ancak hükümetin kur seviyesi üzerinde baskı 

uygulaması sonucu kur düzeyinin düşük seviyelerde seyretmesi, ulusal paranın aşırı 

değerlenmesine neden olmaktadır. Bu da ithalatı pozitif yönde etkilemektedir ve cari açığın 

daha da artmasına sebep olmaktadır (Seyidoğlu, 2015:462) ve bu açığı kapatmak için 

yatırımcılara daha yüksek faiz oranların teklif etmek zorunda kalan ülkenin, borç yükün 

artırmaktadır. Diğer yandan cari açığın artması, yatırımcıların kararların etkilemektedir. Çünkü 

bir ülkenin cari açığı büyüdükçe, inandırıcılığını kaybettiği için, dış finansman bulmakta 

zorlanabilmektedir. Cari açığı kapatmak için dış finansmana bağlılık, ülkeyi daha kırılgan hale 

getirmektedir. Türkiye’de son dönemde yaşanan olaylar ve bunlar karşısında uygulanan 

politikalar tam olarak bunu yansıtmaktadır. 

       Şekil 1: Cari denge/GSYİH (2000-2015) 
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Kaynak: World Bank Databank: Economic İndicators. World Bank ‘’World Economic 

Outlook’’ 266. İMF Database. 

      Şekil 1’e baktığımızda en yüksek cari açığına sahip olan ülke Kırgızistan’dır. Takiben 

Tacikistan, Türkiye ve Kazakistan gelmektedir. Birçok faktöre bağlı olan sermaye akımları 

yavaşladığında yüksek cari açığın finansmanı güçleşmektedir. Bu sebeple, bu ülke grubu 

sermaye akımlarındaki değişikliklere karşı kırılgan hale gelmektedir. Rusya ve Özbekistan’ın 

zengin doğal kaynaklara sahip olması ve Çin’in küresel yatırım merkezi rolünü üstlenmesi, bu 

ülkelerinin cari işlemler hesabının fazla vermesine neden olduğunu söyleyebiliriz. 2008 küresel 

kriz ve 2013 Avrupa borç krizi sonrasında Şangay Beşlisi’nin ve Türkiye’nin cari açık oranının 

arttığını ve özellikle kriz öncesi döneme nazaran Türkiye’nin cari açığının %129 artması, dış 

finansmana duyulan bağımlılığın da şiddetlenmesine neden olduğunu grafik 1’den 

görmekteyiz. Türkiye’nin 2000 senesinde cari denge/GSYİH oranı %-3.7213 iken bu oran 2015 

yılına gelindiğinde %-3.74’ yükselmiş ve %2,3’lük artış göstermiştir. Bu oran Rusya’da %71, 

Kırgızistan’da %171, Özbekistan’da (2008-2015) %114, Tacikistan’da (2002-2015) %384 ve 

Kazakistan’da %247’dir. Burada Çin dikkat çekmektedir, 2000 senesinde cari işlemler hesabı 

%1,693 oranında cari fazlası verirken, 2015 senesine gelindiğinde cari fazlası oranı %76 artarak 

%2.987’ye yükselmiştir. 

Brüt kamu borcu. 

      Daha önce de belirttiğimiz gibi kamu borcunun artması, yatırımcı davranışlarında 

değişikliklere yol açabilmekte, bunun sonucunda ülke açısından dış kaynakların bulunmasını 

daha da güçleştirmektedir. Diğer yandan küresel piyasalarda meydana gelen ani değişiklik 

karşısında hükümetin dış talebi telafi ederek, bankaların ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayarak 

ve ekonomik büyümeyi desteklemek için kamu harcamalarını artırırlar. Ancak kamu borcunun 

yüksek olması, devletin ek finansman kaynağın bulamaması ve giderek borç yükünün artması 

uygulanan maliye politikasının etki alanın küçültmektedir, bu da ülkeyi dış olaylara karşı 

esnekliğin kaybetmesine neden olmaktadır, yani daha kırılgan hale getirmektedir. 

      Kamu borcu miktarının büyük olması, aynı zamanda ülkelerarası ilişkileri de 

etkilemektedir. Geçtiğimiz çeyrekte Putin’in, ardından Başbakan Medvedev’in Kırgızistan’a 

Kırgızistan Rusya arası diplomatik ilişkileri güçlendirmek için ziyarete gelmesi ve bunun 

sonucunda Kırgızistan’ın Rusya’ya karşı 240 milyar dolarlık borcun karşılıksız olarak sıfırladı. 
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Son OSCE318 tarafından yapılan açıklamada ise, 2017 yılında ABD tarafından yapılacak olan 

desteklerin geri çekilmesi konusunda açıklık getirdi. 

      Moody’s’e göre, kamu borcunun/GSYH’ye oranının %40 altı olması, kırılganlığın az 

olduğunu, %40 ile %60 arası olması orta derecede kırılganlığı, %60 üstü olması da yüksek 

kırılganlık düzeyini göstermektedir (Karakurt ve diğerleri, 2015:19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Şekil 2: Brüt kamu borcu/GSYİH.          

 
Kaynak: World Bank Databank: Economic İndicators. 

      Şekil 2’ye baktığımızda en düşük kamu borcuna sahip olan ülke Özbekistan’dır (%10.75), 

en yüksek ise Kırgızistan (%66). Yıllar itibariyle, Türkiye ve Şangay Beşlisi ülkelerinde kamu 

borcu/GSYH oranı aşağı doğru seyir izlediğini görmekteyiz. 2000 senesinde neredeyse GSYİH 

kadar kamu borcu olan Kırgızistan 2015 senesine gelindiğinde bu oran %35 gerileyerek %33 

düzeyine gelmiştir. Bu oran Özbekistan’da %74, Rusya’da %70, Tacikistan’da %59, 

Kazakistan’da %13, Türkiye’de %35’tir.  Çin’de ise 15 yıl içerisinde kamu borcu miktarı %88 

artış göstermiştir. Türkiye’de 2001 yılından 2007 yılına kadar kamu borcu azaldığını ancak 

2010 yılına kadar arttığını ve 2010 sonrası istikrarlı olarak azalma eğiliminde olduğunu 

görmekteyiz. 2010 yılında borçlanmanın reel maliyeti önemli oranda düşmüş, borç stokunun 

ortalama vadesi uzamış, borç stoku içinde faiz ve döviz kuruna duyarlı borç senetlerinin payı 

azalmış ve iç borç çevirme oranı gerilemiştir. Bu da para ve maliye politikalarının iktisadi 

faaliyetler ile uyumlu bir şekilde tasarlanıp ve uygulandığını göstermektedir (TCMB Aralık 

bülten, 2011:3). 

      Grafiğe baktığımızda 2008 küresel kriz sonrası döneme baktığımızda bundan en çok 

Rusya’nın etkilendiğini görmekteyiz. Kriz öncesi döneme nazaran kamu borcu stoku %33 artış 

                                                                 
318 OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı. 
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göstermiştir. Bu da Rusya’nın küresel krizlere karşı daha duyarlı olduğunu göstermektedir. Bu 

oran Türkiye’de %15’tir. 

Kısa-vadeli dış borçlarının büyümesi. 

      Kısa-vadeli dış borçların Orta ve Uzun-vadeli dış borçlara oranı kırılganlığı gösteren önemli 

ölçülerden birisidir. Çünkü kısa vadeli dış borçların toplam orta ve uzun vadeli dış borçlar 

içerisinde büyük paya sahip olması hatta Çin örneğinde olduğu gibi daha fazla olması 

durumunda, ülke için risk taşımaktadır. Küresel piyasalarda ya da ülkede meydana gelen bir ani 

değişiklik karşısında, süresi 1 yıldan daha kısa ve sene sonunda ödenmesi gereken borçların 

büyük miktarlarda olması, ülkeyi zor durumda bırakabilir hatta bazı durumlarda ödeyemez hale 

getirmektedir. Bu nedenle dış borçların orta ya da uzun vadeli olması istenmektedir. 

      Şekil 3: Kısa vadeli dış borçların orta ve uzun vadeli dış borçlara oranı. 

 
Kaynak: World Bank Databank: Economic İndicators. 

Şekil 3’e baktığımızda en büyük kısa vadeli borçları olduğu ülke Çin’dir. Bu ülkede kısa vadeli 

dış borçlar orta ve uzun vadeli dış borçlar miktarının neredeyse iki katıdır, bu da Çin’in bu 

noktada kırılgan olduğunu göstermektedir. Ancak Çin’in büyük üretim kapasitesinin olması ve 

dünyanın en büyük 2’nci ekonomisine sahip olması bu ülkeyi ekonomik anlamda kırılgan 

olduğunu söyleyemeyiz. 

      Türkiye’de 2000 senesinde kısa vadeli dış borçların orta ve uzun vadeli dış borçlara oranı 

%32’iyken, 2015 yılında bu oran %5.07 artış göstererek %34 oranına yükselmiştir. Bu oran 

Çin’de %1775, Tacikistan’da ise %219’dur. Kırgızistan, Kazakistan, Rusya ve Özbekistan’da 

kısa vadeli dış borçlar miktarının azaldığını görmekteyiz. Kırgızistan’da %32, Kazakistan’da 

%45, Rusya’da %16 ve Özbekistan’da %11 azalış göstermiştir. 2008 küresel kriz sonrası bütün 

ülkelerde şekil 3’e baktığımızda kısa vadeli dış borçlar miktarının artma eğilimine girdiğini 

görmekteyiz. 

Enflasyon oranları. 

      Şangay Beşlisi ülkelerinin Çin harici hepsi 90’lı yıllarda bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra 

kendi para birimini tedavüle sokması ve daha önce bahsettiğimiz gibi bu ülkelerde siyasi 

istikrasızlık nedeniyle politika yapımcıların yanlış karar almaları sonucu ilk etaplarda hiper 

enflasyon olgusunu gözlemleyebiliriz. Bunun sonucunda yeni tedavüle çıkan bu ülkelerinin 

ulusal paraları önemli derecede değer yitirmiştir. Mesela 1993 yılında Kazakistan’da enflasyon 

oranı %1243, Kırgızistan’da %754, Tacikistan’da %1207, Rusya’da ise %887 seviyelerine 

ulaşmıştı. 
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      Şekil 4: Enflasyon oranları. 

 
Kaynak: World Bank Databank: Economic İndicators. 

Şekil 4’e baktığımızda 2000 yılında en yüksek enflasyon oranına (%49.22) Türkiye, en 

düşüğüne ise Çin sahiptir. Özellikle Türkiye’nin enflasyon hedefleme politikasını uygulamaya 

başlaması ve dışa açılması enflasyonu aşağı yönlü hareket etmesine neden olmuştur. 2008 

yılında patlak veren küresel krizin doğurduğu etkileri grafikten ’de görebiliriz. 2008 yılında 

Türkiye’deki enflasyon oranı %11 olduğunu ve kriz sonrası dönemde %55 oranında düşerek 

%5.29 oranına kadar gerilemiş. Çin’de ise %101’lik düşüş göstermiş. 

Yurt içi kredi. 

      Yurtiçi kredilerde yaşanan artış kırılganlığı göstermede kullanılan göstergelerden bir 

tanesidir. Yurt içi kredi miktarının büyümesi yurtdışı kredi piyasasında yaşanan olumlu 

gelişmelerin sonucudur. Ancak Yurt içi kredi miktarının GSYH’ye oranı büyük olması ve 

bunun büyümesi, borçlanan kesimin herhangi bir krizde borçlarını ödeyememe riskini 

artırmakta ve ülkenin dış olaylara karşı tepki verebilme kabiliyetini azaltmaktadır. 2000’li yıllar 

boyunca tahminlerin üstünde konut fiyatlarının artması, bankaların düşük maliyetli kredileri 

bireylere sağlamışlardı. Konut fiyatlarının bir anda düşmesiyle, ‘’mortgage’’ piyasası çökmüş 

ve daha önce borçlanan kesimin borçlarını ödeyemediğinde kriz patlak vermişti. 

 

      Şekil 5: Yurt içi kredi miktarı. 
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Kaynak: World Bank Databank: Economic İndicators. 

      Şekil 5’baktığımız Çin’de yurt içi kredi miktarın GSYH’ye oranı en yüksek olan ülke 

olduğunu görebiliriz ancak 2000 yılında bu oran %111 iken 2015 yılında %37 artarak %152 

oranına yükselmiştir ve karşılaştırılan ülke grubu içerisinde en düşük büyüme oranına sahiptir. 

Bu oran Türkiye’de %350’dir. En yüksek ise Kırgızistan’ındır %451. 

Büyüme 

      Büyüme oranları birçok çalışmalarda kırılganlık göstergesi olarak kullanılmıştır. Başka bir 

deyişle, ülkelerin kriz sonrası dönemde büyüme oranında yaşanan düşüş ve bunun büyüklüğü 

bir ülkenin dış olaylara karşı kırılgan olup olmadığını dair bilgiler vermektedir. 

Şekil 6: Büyüme oranları. 

 
      Kaynak: Kaynak: World Bank Databank: Economic İndicators. 

      Şekil 6’ya baktığımızda 2000’ci yılı Türkiye’de yaşanan kriz ve 2008 küresel kriz sonrası 

bu krizler karşısında en kırılgan ülke olarak karşımıza Türkiye çıkmaktadır. 2001 yılında 

büyüme oranı bir önceki yıla nazaran %184 azalarak büyüme oranı %-5.69 seviyesine inmişti. 

Diğer bir ülke Kırgızistan’dır grafik ’ten anlaşılacağı üzere en istikrarsız büyüme oranı serisine 

sahiptir. 2005 yılında ülkede darbenin gerçekleşmesi, büyüme oranının %102 azalarak eksi 

seviyeler inmesine neden olmuştur. Küresel kriz sonrası özellikle 2010 yılının verilerine 
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baktığımızda diğer ülkelerden farklı olarak 2009 büyüme oranın bile yakalayamamış ve 

küçülmeye devam etmiş. Bunun nedeni da yine şu anki hükümet o zamanın muhalefet partisi, 

tarafından darbe yapılması ve güney bölgesi Oş şehrinde yerli özbek halkıyla gerçekleşen iç 

savaştır. 

      2008 küresel krizi Rusya’yı ciddi bir şekilde etkilediğini grafik ‘ten görebiliriz. 2008 yılında 

büyüme oranı %5.24 iken 2009 yılında bu oran %249 azalarak %-7.82 oranına gerilemiştir. Bu 

oran Kırgızistan’da %65, Kazakistan’da %-63, Çin’de %-2.63, Tacikistan’da %-51 ve 

Özbekistan’da %10’dur. 

Sonuç. 
Küresel kriz ve sonrasındaki gelişmeler, özellikle de Fed’in tahvil alım programında azaltıma 

gitmesiyle başlayan süreçte gelişen ekonomiler açısından dış finansman imkanlarında daralma 

olmuştur. Kırılganlık konusu genellikle bir ülkeye yönelik sermaye akımlarının azalması ya da 

durması halinde, o ülkenin alternatif finansman kaynakları bulup bulamayacağı sorusunun 

cevabını aramaktadır. Alternatif finansman imkanlarına erişim ile dışa açıklık arasında açık bir 

bağ vardır. Türkiye, Şangay Beşlisi olarak ifade edilen ülkelere göre daha yüksek düzeyde dışa 

açıklığa sahiptir. Bu durum ekonominin şoklara ve krizlere karşı kırılganlığını artıran bir 

unsurdur. Bu açıdan Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan dışa açıklığın nispeten düşük olduğu 

ve şoklardan/krizlerden etkilenmenin düşük olduğu ülkelerdir.  

Pekçok çalışmada Türkiye en kırılgan ekonomiler listesinin en üst sırasında yer almaktadır. Bu 

çalışma da, özellikle cari açık oranı ve yurtiçi kredi büyümesi açısından bunu destekler 

niteliktedir. Dış finansmana erişimdeki daralma, yüksek cari açık oranına sahip ülkelerin 

makroekonomik kırılganlıklarını artırıcı bir faktördür. Nitekim, yüksek cari açık ve bunun 

finansmanı konusunda yaşanacak sıkıntılar Türkiye için negatif bir durum oluşturmaktadır. Bu 

durum, daha düşük olasılıkla Rusya ve Çin dışındaki Şangay ülkeleri içinde geçerlidir, ancak, 

düşük cari açık oranına sahip bu ülkeler için dış finansman ihtiyacının düşük olması kırılganlık 

riskini azaltmaktadır.  

Kamu borcunun GSYH’ya oranının hiçbir ülkede % 60’ın üzerinde olmaması borç kaynaklı bir 

kırılganlık riskini azalmaktadır. Fakat, Türkiye’de yüksek özel sektör borcu (kredi büyümesi) 

bu olasılığı canlı tutmaktadır. Kırgızistan’da ise, kamu borcu ve özel sektör kredi borcu birlikte 

ele alındığında ortaya çıkan sonuç orta düzeyde kırılganlık riskine işaret ederken, diğer 

ülkelerin hiçbirinde kamu ve özel sektör borç kaynaklı bir kırılganlıktan söz etmek mümkün 

değildir.  

Türkiye; Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan ile birlikte ekonomik olarak iyimser olmayan bir 

çevrenin ortasında yer almaktadır. Söz konusu ekonomik ortam (bölgedeki siyasi istikrarsızlık) 

bu ülkelere yatırım yapmayı düşünen yabancıların yatırım kararlarını olumsuz yönde 

etkileyebilecek önemli bir sorundur. Bu durumun, ihracatta ve büyümeye olumsuz yansımaları 

kırılganlık riskini arttırmaktadır. İlave olarak, ihracattaki olumsuz gelişme yanında sermaye 

akımları veya politik olaylar gibi iç ve dış şoklar sonucunda oluşabilecek döviz talebi de 

Kazakistan ve Tacikistan’da kırılganlık riskini arttırmaktadır.  

Çalışmada, kırılganlık göstergeleri üzerinden yapılan karşılaştırmadan hareketle Şangay 

ülkelerinin küresel kriz koşullarından çok büyük ölçüde etkilenmediği, dolayısıyla 

makroekonomik kırılganlıklarının da nispeten düşük olduğu ifade edilebilir. Ancak, son 

dönemde küresel ölçekte yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler neticesinde petrol fiyatlarında 

yaşanan keskin düşüş ekonomik gücü özellikle doğal kaynak ihracatına bağlı Rusya 

ekonomisini çok olumsuz etkilemektedir. Petrol fiyatlarındaki düşüş ilk bakışta, Türkiye ve 

Çin’in lehine bir gelişme gibi görülse de; iki ülkenin Rusya ile olan ticaret hacminin büyüklüğü 

dikkate alındığında Rusya ekonomisinde yaşanan durgunluktan olumsuz etkilenmemeleri 

mümkün değildir. Bu durumun ise, özellikle ihracattaki olumsuz gelişmelerin etkisiyle ilgili 

ülkelerin kırılganlık riskini arttırıcı sonuçlar doğuracağı öngörülebilir. Ayrıca, Rusya ile sadece 

siyasi değil aynı zamanda yakın ticari ilişki içerisinde olan diğer Şangay ülkelerinin (özellikle 
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Kazakistan ve Tacikistan) Rusya’nın içine düştüğü resesyondan önemli ölçüde etkileneceği ve 

bu nedenle makroekonomik kırılganlıklarının daha da artacağı ifade edilebilir. Bu nedenle, 

ihracat, büyüme ve cari açık arasındaki dengenin kurulması kırılganlıkları azaltmak açısından 

önemlidir.  

Sonuç olarak, dış açığa dayalı büyüme modeli, Türkiye ekonomisinin dünyadaki finansal 

değişimlerin aşırı etkisinde kalmasına yol açtığından kırılganlıkları artırmaktadır. Bu noktada, 

Türkiye açısından, kısa vadeli sermaye akımlarına bağlılığı ve büyüme-enflasyon-cari açık 

arasındaki ödünleşmeyi (Üçer, 2013:4-5) yenen bir Türkiye, kırılganlığın daha alt seviyelerde 

seyrettiği bir ülke olacaktır. Yüksek enflasyon özellikle finansal kırılganlığı olan Türkiye için 

yıkıcı olabilir. Bu noktada, enflasyonun düşürülmesi ve yapısal reformlarla da iç tasarrufların 

artırılması hedeflenmelidir. Yani, Türkiye’nin ekonomik dengesizlikleri düzeltmeye yönelik 

makroekonomik politikaları devreye koyması ve yapısal reformları bu bağlamda ele alması 

kırılganlık riskini azaltmak açısından önemlidir. Birde, hükümetin para politikasını siyasi 

amaçlar için kullanması risk algılamasını yükselterek kırılganlığı artırdığından, Merkez 

Bankasının siyasetin önceliklerini göz ardı ederek karar vermesi kırılganlık riskini azaltabilir. 
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ÖZET: Bu Çalışmada Toplam Tasarrufların Alt Başlıklarından Birini Oluşturan Hanehalkı 

Tasarruflarının Ekonomik Büyüme İle İlişkisi İncelenmiştir. Tasarruf İle Ekonomik Büyüme 

Arasındaki İlişki Ve Bu İlişkinin Yönü Ekonomi Biliminin En Önemli Araştırma Alanlarından 

Birini Teşkil Etmektedir.  Bu Çalışmada Toplam Tasarrufun Alt Birimlerinden Olan Hanehalkı 

Tasarruf Oranları İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki, Türkiye’nin De İçerisinde 

Bulunduğu 25 Ülkenin 2010-2015 Yılları Arasındaki 6 Senelik Hanehalkı Tasarrufu Ve Reel 

Büyüme Verileri İle Ekonometrik Olarak İncelenmektedir. 125 Gözlem İle Panel Veri 

Yöntemiyle Yapılan Uygulamada, Öncelikle Gmm Modelinin Anlamlılığına Dikkat Edilmiş, 

Daha Sonra Araç Değişkenlerin Anlamlılığı Göz Önüne Alınmıştır. Ekonomi Yazınında 

Tasarrufun Reel Büyüme İle İlişkisi Farklı Şekillerde İncelenmiş Ve Tasarrufların Büyümeye 

Pozitif Etkisi Olduğu Tekrar Edilmiştir. Bu Çalışmada İse, Hanehalkı Tasarrufunun Da Toplam 

Tasarruflarda Olduğu Gibi Ekonomik Büyümeye Pozitif Katkı Sağladığı, Yapılan Analizler 

Sonucunda Ortaya Koyulmuştur.  

Anahtar Kelımeler: Ekonomik Büyüme, Hanehalkı Tasarrufları, GMM 

 

 

1. Giriş  

 

Tasarruf ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığı, yönü ve nedenselliği ekonomi 

biliminin en önemli araştırma alanlarından birini teşkil etmektedir. Bu çalışma da ise, tasarruf 

türlerine dair açıklamalar yapıldıktan sonra, toplam tasarrufların bileşenlerinden olan hanehalkı 

tasarruf oranlarının ekonomik büyüme ile olan ilişkisi panel veri analiziyle incelenmiştir. 

Hanehalkı tasarruf oranları verileri ülkemiz için TÜİK tarafından ilk olarak Aralık 2016 

tarihinde 2009-2015 yılları için yayınlanmıştır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda 

hanehalkı tasarruf verileri ile yapılmış ampirik çalışma eksikliği anlaşılır olmaktadır.  

Genel anlamda tasarruf, gelirin tüketim yoluyla harcanmayan kısmının gelecekte kullanılmak 

üzere ayrılan kısmı veya bu yolla biriktirilmiş kaynakların belirli bir zamandaki değeri şeklinde 

ifade edilmektedir.  

Tasarruf, ekonominin genel dengesinde önemli bir değişken olmakla birlikte, ilgili ülkenin 

yatırımının belirleyicisi konumundadır. Yatırım miktarı ve değeri ile birlikte cari işlemler 

dengesinin seyrini de belirleyen tasarruf, sermaye birikimi ve sürdürülebilir büyümenin motoru 

konumundadır. Bu özellikleri ve önemi sayesinde tasarruf bireysel refah ve servetin belirleyici 

faktörlerindendir. (TCMB Çalışma Tebliği, 2013) 

Tasarrufun en geniş tanımı, gelirin tüketim yoluyla harcanmayan kısmının gelecekte 

kullanılmak üzere ayrılan kısmı olmak birlikte, teknik olarak tasarrufun sınıflandırması 

mevcuttur. En geniş tasarruf sınıflandırması brüt ulusal gelirden nihai tüketim harcamalarının 

çıkarılması ile elde edilen brüt ulusal tasarruflardır(BUT). Brüt ulusal tasarruf ise özel, yabancı 

                                                                 
319Sorumlu Yazar 
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ve kamu tasarrufları şeklinde 3 kısma ayrılmaktadır. Yabancı ve kamu tasarruflarına, hanehalkı 

tasarrufunun üst grubunda yer almadıkları için burada değinilmeyecektir. 

Özel tasarruflar, brüt ulusal tasarruflardan yabancı ve kamu tasarruflarının düşülmesi ile elde 

edilir ve hanehalkı tasarrufları ve ticari kesim tasarrufları toplamını ifade eder. 

Özel tasarrufların bileşenlerinden olan hanehalkı tasarrufları ise hanehalklarının kullanılabilir 

gelirinden tüketim harcamalarının çıkarılması ile elde edilir. Hanehalkı tasarruf oranı ise 

hanehalkı tasarruflarının yine hanehalkı kullanılabilir gelirine oranını ifade eder.  

Hanehalklarının tasarrufunu dolayısıyla tasarruf oranları belirleyen ekonomik, kültürel, mali ve 

hukuki birçok sebep bulunmaktadır. Bu sebepler ülkeden ülkeye, ülkeler içinde bölgeden 

bölgeye değişiklik gösterebilirler. Bu çalışmada bu sebeplerden detaylarına girmeden kısaca 

bahsedilecektir.  

Hanehalklarının eğitim düzeyi, yaşadığı bölge, sosyal güvenlik sistemine sahip olup 

olmadıkları, sosyal güvenliğin niteliği ve kapsamı, konut sahipliği, diğer servet biriktirme 

araçları sahipliği, çocuk sahipliği, medeni durumu, cinsiyeti ve de gelir ve ekonomik 

bekleyişleri tasarruf kararlarının önemli belirleyicileridir. Bu sayılan belirleyicilerden kimisi 

toplumun kültürel yapısı ile ilgilidir.  Dolayısıyla toplumun tasarruf alışkanlıkları kültürel 

yapıdan etkilenmektedir. (Çolak ve Öztürkler, 2015) 

Piyasalarda finansal derinlik ve genişlik (kişi başına banka sayısı), dış ticaret hadlerinin 

bozuklukları, bağımlı nüfus oranı (0-15 yaş arası ve 65 yaş üstü), kentleşme oranı, kredi kartı 

ve tüketici kredisi kullanımı ve ekonomik krizler de tasarruf oranlarına etki etmektedir. 

(Düzgün, 2009) 

Yukarıda sayılanlarla birlikte tüm toplumların rasyonel bireylerinin tasarruf kararlarını faiz 

oranı, enflasyon oranı, devlet politikaları vb. gibi etkileyen makroekonomik göstergeler 

bulunmaktadır. (Şengör ve Taban, 2016) 

Kişi başına düşen reel gayri safi yurtiçi hasıladaki sürekli artış, bir ekonomide meydana gelen 

toplam mal ve hizmet üretimindeki artışı ifade eder ve ekonomik büyüme olarak adlandırılır. 

Ekonomik büyüme refahın en önemli ölçüm verilerinden birini teşkil etmektedir. Bu çalışmada 

ekonomik büyüme reel gayrisafi yurtiçi hasıladaki yıllık yüzde değişim olarak alınmıştır. 

2. Motivasyon ve Arka Plan 

Bu çalışmada genel iktisadi temayülün dışına çıkılarak, tasarrufların kapsayıcı sınıfları yerine 

özel bir sınıfı olan hanehalkı tasarrufu ile ekonominin ilminin temel gayesi olan reel ekonomik 

büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu incelemenin temel amacı, toplumun en temel yapı 

taşı olan bireyler, dolayısıyla hanehalklarının makroekonomiye etki edebildikleri bir alan olan 

tasarrufun ekonomi için olan önemini irdelemektir.  

2.1.Literatür Taraması 

Tasarruf oranları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ekonomi yazının önemli iştigal 

alanlarından biri olmakla birlikte, çalışmalar yoğun olarak tasarruf oranının geniş tanımları olan 

toplam tasarruflar, yabancı tasarrufları ya da yurtiçi tasarruflar ve ilgili ülke ekonomik 

büyümesi arasındaki ilişkiyi açıklama yönünde olmuştur. 320   Tasarrufların ekonomik 

büyümeye yol açan kanallarından en önemlisi, ödünç verilebilir fon arzını artırarak yatırımları 

teşvik etmesidir. Tasarrufların bu yolla ekonomik büyümeye sebep olduğu görüşü literatürde 

yer almaktadır.                            

Fakat tasarrufların alt bileşenlerinden olan hanehalkı tasarrufları ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkiyi test eden çalışmalar iktisat literatüründe yoğun bir ilgi görmemiştir. 

Hanehalkı tasarrufları ile yoğun olarak gelir arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar yapılmıştır. 

321 

                                                                 
320( Sancak ve Demirci, 2012; Kaya ve Efe, 2015) 

Bu çalışmalarda kapsamlı tasarruf tanımları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye dair literatür taramaları mevcuttur. 
321 (Şengör ve Taban, 2016) 
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Türkiye hanehalkı tasarruf oranları ilk kez Aralık 2016 tarihinde TÜİK tarafından 2009-2015 

yılları için yayınlanmıştır. Bu tarih öncesinde hanehalkı tasarruf oranları TÜİK tarafından 

yayınlanan hanehalkı bütçe anketleri mikro verilerinden, araştırmacıların kendi çabaları ile 

sağlanmaktadır. 322  Bu durum, hanehalkı tasarruf oranlarını içeren çalışmaların literatürde 

yoğun olarak çalışılmamış olmasını anlaşılır kılmaktadır.  

3. Veri ve Ekonometrik Metodoloji  
Yapılan dinamik panel veri analizi, Türkiye’nin de dâhil olduğu 25 OECD ülkesinin323 2010-

2015 yılları arasındaki hanehalkı tasarruf oranları ile reel ekonomik büyüme rakamlarını 

kapsamaktadır. Çalışmaya TÜİK tarafından ilk kez yayınlanan hanehalkı tasarruf oranları dâhil 

edilmesi amacıyla çalışmanın zamanı 2009-2015 yılları ile sınırlanmış olup, 2009 yılı küresel 

krizinin büyüme üzerindeki bozucu etkisi nedeniyle çalışma 2010-2015 yılları arasında, 25 ülke 

ve 125 gözlem ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada zikredilen ülkelerin reel ekonomik 

büyümeleri (y) ile hanehalkı tasarrufları (a) arasındaki ilişki Arellano ve Bond (1991) tarafından 

geliştirilen GMM yaklaşımı yardımıyla analiz edilmiştir. Veriler Türkiye İçin TÜİK, diğer 

ülkeler için OECD veri tabanından elde edilmiştir. Çalışmadan kullanılan ekonometrik şekil 

aşağıda ifade edilen şekildedir. 

, 1 , 1 2 ,ti t i t iy y a                                                                                                                    (1) 

Belirli bir yatay kesit veya zaman serisi ile tespit edilmesi zor olan ilişkilerin elde edilmesinde 

önemli bir metot olan panel veri analizi,  yatay kesit verileri ve zaman serilerinin birleştirilmesi 

ile oluşmaktadır. Panel veri analizinin kullanışlılığı, çoklu doğrusal bağlantı problemini büyük 

ölçüde ortadan kaldırması, zaman seri analizine göre daha fazla serbestlik derecesi ve gözleme 

sahip olması ile ilgilidir. Dinamik panel veri analizinde ise, bağımlı değişkenin geçiş değerinin 

cari değerine olan etkisi de modele dâhil edilmektedir. (Zeren ve Ergun, 2010). Dinamik 

modellemelerin diğer modellemelere karşı üstünlüğü ekonomik ajanların geçmiş dönem 

davranışlarının süreklilik, alışkanlık ve kısmi ayarlama gibi sebeplerle cari döneme etkisini de 

kapsamasıdır. (Erol, 2007) Dinamik panel veri modeli aşağıdaki şekilde gösterilebilir. (Baltagi, 

2005:135)                                            

'

, 1it i t it ity y x u   

                                                  i = 1,……N ; t = 1,……T            

(2)  

Hata terimi ise şu şekilde modellenmektedir:  

it i itu v 
                                                                                                                          (3) 

                

Fakat bağımlı değişkenin gecikmeli değerinin açıklayıcı değişken olarak kullanılmasını 

nedeniyle bir takım sorunlar oluşmaktadır. yit,  μi ’nin bir fonksiyonu olduğu için, yit-1 de μi ‘nin 

bir fonksiyonu olmaktadır. Bu durumda yit-1 hata terimi ile ilişkili hale gelmektedir. Bağımlı 

değişkenin gecikmeli değerinin hata terimi ile ilişkili olması ise vit serisel korelasyonlu olmasa 

bile, EKK tahmincisini sapmalı ve tutarsız hale getirmektedir. Sabit etkiler tahmincisi,  T’nin 

N’ye göre çok büyük olduğu örneklemlerde ancak tutarlı hale gelmektedir (Baltagi, 2005:135-

136).     

                                                                 
Bu çalışmada hanehalkı tasarruf oranı ile gelir arasındaki ilişkiye dair literatür taramaları mevcuttur. 
322(Gürsel ve ark. , 2016 ) 

Bu çalışmada hanehalkı tasarruf oranlarının, TÜİK hanehalkı bütçe anketi mikro verilerinde dayanarak hesaplanmasına dair detaylı bilgi 
verilmektedir.  
323Panel veri analizi kapsamındaki OECD ülkeleri: Avusturalya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Almanya, Macaristan, 

İtalya, Kore, Meksika, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık, ABD, AB ortalaması, Kanada, Çin 
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Açıklayıcı değişkenlerle hata terimi arasındaki ilişki ile ilgilenmeyi kolaylaştırıcı bir yol olarak, 

Anderson ve Hsiao (1981) birinci fark dönüşümü yoluyla bireysel etkilerin ortadan 

kaldırılabileceği bir yöntem geliştirmişlerdir (Baltagi, 2005:135-136). Bu yolda,  öncelikle 

modelin birinci farkını almayı daha sonra ∆yi,t-2 = (yi,t-2- yi,t-3) veya yi,t-2’yi    ∆yi,t-1 = (yi,t-1- yi,t-2) 

‘nin araç değişkeni olarak kullanmayı önermişlerdir (Yerdelen Tatoğlu, 2012:75; Baltagi, 

2005:135-136). Bu şekilde, araç değişkenlerin kendileri serisel korelasyonlu olmadıkları sürece 

∆vit= vi,t - vi,t-1 ile korelasyonlu olmayacaklardır. Fakat bu araç değişken (IV) tahmin metodu 

uygun olan bütün moment koşullarının yerine getirilmemesi nedeniyle tutarlı da olsa yeterince 

etkin olmayan tahminlere neden olmaktadır (Baltagi, 2005:135-136). Arellano ve Bond (1991) 

bu duruma muhtemel tüm araç değişkenlerin kullanılmamasının neden olduğunu 

belirtmişlerdir. Arellano ve Bond (1991)  tüm geçerli gecikmeli değişkenlerin araç değişken 

olarak kullanılmasını önererek genelleştirilmiş momentler yöntemini (GMM, Generalized 

Method of Moments) geliştirmişlerdir (Arı ve Özcan, 2011).  

GMM yönetimine dayalı ve Arellana ve Bover (1995) tarafından geliştirilen sistem GMM 

yöntemi ise diğer bir dinamik model tahmincisidir.  Bu yöntem, fark denklemi ile düzey 

denklemlerinin birleştirilmesine dayanmaktadır. Fark GMM’in sonlu örneklemde zayıf bir 

tahmin gücüne sahip olduğunu ve katsayı tahminlerinin sapmalı olduğunu ortaya koyan 

Blundell ve Bond (1998) ve Blundell vd., (2000) , sistem GMM’in tahmin gücünün daha yüksek 

olduğunu tespit etmişlerdir. Bu nedenle çalışmada, diğer GMM tahmin edicileri ile 

kıyaslandığında daha iyi bir tahmin edici olduğu ifade edilen sistem GMM yaklaşımı 

kullanılmıştır. 

4.Bulguların Değerlendirilmesi  

Tablo 1: Modelin Tahmin Sonuçları 

Açıklayıcı Değişkenler Sonuçlar 

, 1i ty   
0,53664* 

(0,033664) 

,i ta  
0,0721138* 

(0,02841146) 

Wald Testi 2 (2)x =574,18[0,000] 

Hansen Testi                        
2 (15)x =22,19[0,103] 

AR(1) -2,19[0,029] 

AR(2) -0,75[0,453] 

 

* işaretli sonuçlar, %5 düzeyinde katsayıların anlamlılığını ifade etmektedir. Parantez içindeki 

değerler standart sapmaları, köşeli parantez içindeki değerler ise testlerin olasılık değerlerini 

göstermektedir.  

Tablo-1’in sonuçları incelendiğinde, açıklayıcı değişkenlerin anlamlılığı Wald testi ile sınanmış 

ve sonuçlar anlamlı bulunmuştur. Hansen testi ise araç değişkenlerin geçerli olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca modelde otokorelasyonun varlığı AR(1) ve AR(2) testleri yardımıyla 

sınanmıştır. AR(1) test istatistiği anlamlı ve AR(2) test anlamsız çıkmış, böylece 1. dereceden 

otokorelasyonun varlığı doğrulanırken, 2. dereceden otokorelasyonun olmadığı ortaya 

çıkmıştır. 

5.Sonuç 
Hanehalkı tasarruf oranları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin Arellana ve Bover (1995) 

tarafından geliştirilen sistem GMM yöntemi yardımıyla analiz edildiği modelin sonuçlarına 

göre bağımlı değişken olan ekonomik büyümenin gecikmeli değeri ve bağımsız değişken olan 

hanehalkı tasarruf oranları katsayıları %5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Tablo-1’de 

gösterilen verilere göre, hanehalkı tasarruf oranlarında gerçekleşen %10’luk değişim 

ekonomide %0,72’lik bir büyümeye sebep olmaktadır.   
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Sonuç olarak bireylerin tasarruflarında gerçekleştirecekleri artış, ekonomik büyümeye ve 

hanehalkı gelirlerinde bir artışa sebep olacaktır. Politika yapıcılar toplam tasarrufları artırmaya 

yönelik gayretlerinde, hanehalkı tasarruflarını artırmak için de kamuoyu oluşturmalıdırlar. 
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ÖZET 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) kavramı hemen hemen tüm ülkelerde kullanılan 

bir kavramdır. Kavramın ifade ettiği büyüklük; ekonomiye, sanayileşme düzeyine, pazarın 

büyüklüğüne, sektöre ve kullanılan üretim yöntemine bağlı olarak ülkeler arasında farklılıklar 

göstermektedir. Bugünün bütün büyük firmalarının, birçok riskli girişimin, yeniliğin ve patentin 

arkasında KOBİ’ler vardır. Bu işlevleri ve ekonomideki önemli rolleri, görece güçsüz yapı ve 

sahip oldukları düşük imkânlar ile birleştirildiğinde, KOBİ’lerin desteklenmesi tüm 

ekonomilerde geçerliliğini hala korumakta olan bir konudur ve birçok ülkede bu konuda çeşitli 

programlar uygulanmaktadır. Bu bağlamda KOBİ’lere hitap eden menkul kıymet borsalarının 

oluşturulması ve KOBİ’lerin bu sermaye piyasalarından yararlanmalarının teşvik edilmesi de 

büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde de bu konuda 2011 yılında, gelişme ve büyüme 

potansiyeline sahip KOBİ’lerin paylarını halka arz etmek suretiyle sermaye piyasalarından 

uzun vadeli ve geri ödemesiz kaynak temin edebilmelerini sağlamak amacıyla Gelişen 

İşletmeler Piyasası (GİP) adında bir sermaye piyasası oluşturulmuştur. Mevcut finansman 

yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda alternatif bir finansman kaynağı olarak halka arz, 

KOBİ’lerin sadece finansal değil aynı zamanda örgütsel yönden de kronik sıkıntılarını ortadan 

kaldırabilecek bir potansiyele sahiptir. KOBİ’ler halka arz ile hem kurumsal yapılarını 

güçlendirerek kurumsal yönetime geçişi sağlayacak hem de bu kurumsal yönetim ilkelerini 

içselleştirdikleri oranda büyümelerinin önündeki en büyük engel olan finansmana erişim 

sorununu aşacaktır. 

Çalışmamızda, tüm bu anlatılanlar doğrultusunda öncelikle KOBİ tanımı yapılarak KOBİ’lerin 

güçlü ve zayıf yönleri ile finansman sorunlarına değinilmiş ve ardından halka açılmanın 

faydalarından bahsedilerek BİST-GİP hakkında bilgi verilmiş, dünyadaki örneklerine 

değinilmiştir. Uygulama aşamasında ise BİST-GİP’te işlem gören KOBİ’lerin halka açıldıkları 

yıl baz alınarak, halka açılmadan önceki ve sonraki finansal performansları karşılaştırılmıştır. 

Finansal performans göstergesi olarak aktif kârlılığı (ROA) ve özsermaye kârlılığının (ROE) 

kullanıldığı çalışmada, her iki oran da KOBİ’lerin halka açılmada baz alınan yıldan 1 yıl önceki 

ve 1 yıl sonraki finansal tablolarından elde edilmiştir. Çalışmanın amacı, KOBİ’lerin halka 

açılmaları ile finansal performansları arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını ölçmektir. Bu 

bağlamda, çalışmada halka açılmayla finansal performans arasındaki ilişki kurulan hipotez 

üzerinden karşılaştırma yapılan yıllardaki oranlar kullanılarak  t-testi yardımıyla ölçülmüştür. 

Çalışma sonucunda, KOBİ’lerin halka açılmasıyla finansal performansları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: KOBİ, Finansal Performans, Borsa İstanbul, Gelişen İşletmeler 

Piyasası, t-testi 

GİRİŞ 

Finansal piyasaların uluslararası düzeyde hızla artan entegrasyonu ve giderek sertleşen rekabet 

ortamı işletmeleri ya büyüyerek devamlılıklarını sürdürmeye ya da yok olmaya mahkum 
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kılmaktadır. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) olarak tanımlanabilen firmalar da bu 

sistemin tam ortasında yer almakta; hammadde sağlama, çeşitli araç ve gereçlerin tedarik ve 

montajı, üretilen mamullerin dağıtım, satış ve satış sonrası gibi işlemlerini belli bir düzen ve 

koordineli şekilde yürütebilme vb faaliyetler için ekonominin tabiri caizse kılcal damarları 

niteliğinde işlev görmektedir. Dolayısıyla, daha güçlü ve istikrarlı ekonomik sistem arayışı 

içinde olan devletler, KOBİ’lerin sorunlarına eğilmeli, faaliyetlerinin sürdürülebilirliklerini 

desteklemeli ve onlara kurumsal bir yapıya ulaşarak büyüyebilecekleri bir ortam sunmalıdır. 

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm işletmeler içinde KOBİ’lerin %99,8’lik orana sahip olduğu 

göz önünde bulundurulduğunda bunun önemi daha net anlaşılacaktır. 

KOBİ’lerin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve büyümesi için finansman kaynaklarına kolay 

ulaşım oldukça önemli bir unsur olmakla birlikte, bu konuda bir takım sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. Bu noktada, KOBİ’lerin finansman sorununun çözümünde çok etkili 

olabilecek yöntemlerden biri olarak halka açılma dikkat çekmektedir. Bu amaçla, KOBİ’lerin 

finansman sağlama konusunda yaşadıkları sorunlar dikkate alınarak gelişme ve büyüme 

potansiyeline sahip işletmelerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç 

edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği bir yapı olarak Gelişen İşletmeler Piyasası 

(GİP) kurulmuştur. 

Çalışmamızda KOBİ’lerin Gelişen İşletmeler Piyasası ile halka açılmaları neticesinde BİST-

GİP’ te işlem gören KOBİ’lerin halka açıldıkları yıl baz alınarak, halka açılmadan önceki ve 

sonraki finansal performansları karşılaştırılmış ve KOBİ’lerin halka açılmaları ile finansal 

performanslarında olumlu bir etki oluşup oluşmadığı analiz edilmiştir. Sonuç olarak, halka 

açılan şirketlere ilişkin yapılan diğer çalışmaların sonuçlarına paralel bulgular elde edilmiş, 

KOBİ’lerin halka açılmasıyla finansal performansları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit 

edilmiştir. 

Literatür taramasında, halka arz sonrası işletmelerin finansal performanslarının nasıl değiştiği 

üzerine bir takım çalışmalar yapılmış olduğu görülmüş olmasına rağmen KOBİ’lerin halka 

arzının finansal performans üzerindeki etkisi hakkında ülkemizde daha önce bu tarz bir 

çalışmanın yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu bakımdan GİP’te işlem gören şirketler üzerine 

yaptığımız bu çalışma, bu konuda ileride yapılabilecek çalışmalara ışık tutması açısından 

faydalı bir ilk adım olacaktır. 

Çalışmamızda öncelikle, literatürde yer alan ve faklı coğrafyalara özgü KOBİ tanımlamalarına 

yer verilmiş, Türkiye’deki KOBİ’lerin son durumundan ve öneminden kısaca bahsedilmiş, 

ardından KOBİ’lerin güçlü ve zayıf yönlerinden bahsedilerek finansman yöntemleri ve bu 

konuda karşılaşılan sorunlara değinilmiştir. Devamında, halka açılmanın işletmeler için 

faydalarından bahsedilerek literatür taramasına bu bölümde yer verilmiş ve GİP tüm 

özellikleriyle tanıtılmıştır. Son olarak, KOBİ’lerin halka açılmaları ile finansal performansları 

arasında bir ilişki olup olmadığı istatistiksel olarak analiz edilmiştir. 

1. KOBİ: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler  
 Günümüzde her ne kadar büyük firmalar ekonomi dünyasında başı çekse de bu büyük 

firmalara hizmet sağlayarak canlılık veren, kılcal damar niteliğindeki yapılar Küçük ve Orta 

Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)’dir (Taymaz, vd., 2008). Bugünkü büyük firmaların elde 

ettikleri başarıların, yeniliklerin ve patentlerin arkasında KOBİ’ler vardır. KOBİ’ler ekonomide 

almış oldukları bu büyük rol ile varlıklarını sürdürmekte ve gelecekte de sürdürmeye devam 

edeceklerdir (Beba, vd., 2009).  

 KOBİ tanımlamaları ülkelerin barındırdığı kurum, kuruluş ve uzmanlar tarafından 

ülkelerin içinde bulunduğu ekonomik durum, sektörel değişiklikler ve pazar açısından ülkeden 

ülkeye, sektörden sektöre ve hatta bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir (Müftüoğlu, 

1997). Dünya genelinde KOBİ tanımlamasında görüş birliği olmamakla birlikte, işlevi ve 

önemi pek değişmese de sektörel olarak uyulması gereken şartlar açısından çeşitli tanımlamalar 

yapılmaktadır.  
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ABD’de yapılan tanımlamalara göre çalışan sayısı 500’den az olan işletmeler KOBİ kapsamına 

girmektedir (Tablo-1). Dünyanın halen süper gücü olarak kabul edilen ABD’de KOBİ sayısı 

genel işletmeler içerisinde %99’luk bir paya sahiptir ve genel istihdamın yarısından fazlasını 

sağlamaktadır (http://www.sba.gov/advo/stats/sbfaq.pdf).  

 

 

 

AB’de ise KOBİ’lerin tanımı daha kapsamlı olarak ele alınmıştır. Avrupa Komisyonu 

tarafından 6 Mayıs 2003 tarihinde alınan ve 1 Ocak 2005’te yürürlüğe giren 2003/361/EC no’lu 

karar ile işletmeler küçük ve orta kategorilere ayrılmış olup çalışan sayılarına ek olarak Tablo-

2 de gösterilen yıllık net satış hasılatı ve yıllık mali bilanço kavramlarında üst sınırlamalar 

getirilmiştir. (https://ec.europa.eu/commision/index_en) 

 

Bu rakamsal sınırlamalardan birine ulaşılması işletmelerin KOBİ tanımı içerisine girmesi 

açısından yeterli bulunmuştur. Avrupa Komisyonu tarafından alınan bu karar ile KOBİ’lerin 

ekonomiden aldığı pay artmış ve KOBİ’ler istihdam sağlayan işletmeler arasında üçte ikilik bir 

dilime sahip olmuştur (Beba, vd., 2009). 

1.1. Türkiye’de KOBİ ve Önemi 

Ülkemizde KOBİ’nin resmi olarak ilk tanımı 8 Ocak 1995 tarihli, 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanununun ek-1. maddesi gereğince, AB KOBİ 

tanımı uyumlaştırma çalışmaları neticesinde bir mevzuat düzenlemesi yapılarak, 2005 yılında 

yayımlanan “KOBİ’lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile 

yapılmıştır. Bahsekonu tanımlamaya göre KOBİ’ler, 250 kişiden az çalışanı olan ve yıllık net 

satış hasılatı veya mali bilançosu 25 milyonu aşmayan işletmelerdir (KOSGEB). 

2006 yılından bu yana KOBİ ve KOBİ’ler ile ilişkili kurum ve kuruluşlar tarafından 

benimsenen bu yönetmelikte değişiklikler yapılmasına ilişkin çalışmalar yapılmış, yapılan 

çalışmalar neticesinde ise 4 Kasım 2012 tarihli ve 28457 sayılı resmi gazetede “Küçük ve Orta 

Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yönetmelik değişikliği ile Tablo-

3’te de gösterildiği gibi çalışan sayısı 250 kişiyi aşmayan ve yıllık net satış hasılatı veya mali 

bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler KOBİ olarak 

sınıflandırılan ekonomik birimlerdir (TOBB). 

 

Ölçek Çalışan Sayısı 

Küçük İşletme   1-499 

Orta  İşletme 500-1499 

Büyük İşletme 1500 çalışandan fazla 

Ölçek 
Çalışan 

Sayısı 

Yıllık Net Satış Hasılatı 

(Milyon Euro) 

Yıllık Bilanço 

(Milyon Euro) 

Orta Büyüklükte İşletme 50-249 50   43  

Küçük İşletme 10-49 10  10  

Mikro İşletme < 10  2  2  

Ölçek Çalışan Sayısı 
Yıllık Net Satış Hasılatı 

(Milyon TL) 

Yıllık Bilanço 

(Milyon TL) 

Orta Büyüklükte İşletme 50-249 40  40   

Küçük İşletme 10-49 8   8   

Tablo-2 : AB’ de işletmelerin sınıflandırma kriterleri 

 

Tablo-1: ABD de işletmelerin sınıflandırma kriterleri 

Kaynak:  http://kobi.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=226 

http://www.sba.gov/advo/stats/sbfaq.pdf
https://ec.europa.eu/commision/index_en
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 Ekonomik yapımızı bir insan vücuduna benzetecek olursak; KOBİ’leri bu vücudun 

hücreleri olarak tanımlamak mümkündür. Ekonominin yapı taşını oluşturan bu hücreler 

(KOBİ’ler) değişen piyasa koşullarına hızlı tepki vermeleri, esnek üretim yapıları ve bölgesel 

kalkınmada üstlenmiş oldukları roller ile işsizliğin azaltılması ve yeni çalışma alanlarının 

oluşturulmasına yaptıkları katkılar gibi bir dizi pozitif yönleriyle ülkelerin ekonomik ve sosyal 

olarak gelişmesine olumlu katkılar sağlamaktadırlar. KOBİ’ler sağladıkları bu önemli 

katkılardan dolayı ülke ekonomilerinin vazgeçilmez yapı taşlarını oluşturmaktadır ve başta 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olmak üzere ekonomide istikrarı sağlamak isteyen ülkeler 

KOBİ’lerin doğması, büyümesi, gelişmesi ve korunabilmesi için uygun ekonomik ortamı 

sağlamak ve geliştirmek adına politikalar geliştirmektedirler (Cansız, 2008). 

 

 ORAN (%) 

KOBİ sayısı 99,8 

İstihdam ettikleri personel 74,2 

Sağlanan katma değer 52,8 

Toplam ihracat 56,4 

Toplam ithalat 37,8 

KOBİ’lerin yaptığı yatırım tutarı 53,3 

 

 TÜİK 2016 istatistiklerine göre (Tablo-4), Türkiye’ de faaliyet gösteren tüm işletmeler 

içinde KOBİ’lerin %99,8’lik orana sahip olduğu görülmektedir. KOBİ’ler Türkiye 

ekonomisinde tüm işletmeler arasında sadece sayı bakımından öne çıkmamakta toplam 

istihdamın %74,2’sini karşılayarak, ülke ekonomisine %52,8 oranında katkı sağlayarak, toplam 

ihracatın %56,4’ünü ve toplam ithalatın %37,8’ini karşılayarak da ekonomik sistemde önemli 

bir yere sahip olmaktadır. 

1.2. KOBİ’lerin Güçlü ve Zayıf Yönleri 

Küçük ve esnek yapıları ile hızla değişen ekonomik çevreye kolay uyum gösterebilmeleri 

sayesinde KOBİ’ler hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeler için büyük önem arz 

etmektedir. KOBİ’ler özellikle Türkiye gibi zaman zaman ekonomik sarsıntılar yaşayan ve 

hatta ciddi krizlerle karşı karşıya kalan ülkeler için hayati konuma sahiptirler. KOBİ’lerin 

ekonomiye sağlamış olduğu belli başlı avantajlar şöyle sıralanabilir: (ATO, 2007:38), 

(Akgemci, 2001). 

Girişimciliği teşvik ederler 

İstihdam sağlarlar 

Değişen koşullara hızlı ayak uydururlar 

Ürün farklılaştırmalarına olanak sağlarlar 

Büyük işletmelere ara mal temin ederler 

Bölgesel kalkınmayı dengede tutarlar 

Gelir dağılımındaki çarpıklıkları azaltırlar 

Ayrıca ülke ekonomisinin kalkınması ve sürdürülebilir istihdam yaratmaları açısından büyük 

önem arz eden KOBİ’lerin yapısal olarak da faydaları ön plana çıkmaktadır. Örneğin 

kurulabilmeleri için yüksek sermayelere ihtiyaç duymamaları, müşterilerle daha yakın ilişkiler 

içerisinde olmaları, sipariş üzerine çalışmalarından dolayı stok problemi çekmemeleri ve 

üretilen ürünün satılmama riskinin olmaması KOBİ’lerin üstün özellikleri arasında ifade 

edilebilir (Zengin, 2010). 

KOBİ’lerin yapısal üstünlüklerinin yanı sıra birçok zayıf ve sorunlu noktaları mevcuttur. 

KOBİ'lerin sahip olduğu dezavantajlar şöyle sıralanabilir (Sönmez, 2008): 

Mikro İşletme < 10 1   1   
Tablo-3: Türkiye’de işletmelerin sınıflandırma kriterleri 

Tablo-4: KOBİ’lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri 

Kaynak: TÜİK, KOBİ istatistikleri (25.11.2016) 

Kaynak: TOBB 
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Kredi temininde güçlük çekmeleri 

Teknoloji kullanımlarının düşük olması 

Kalifiye eleman sıkıntısı çekmeleri 

Yetersiz finansman bilgisine sahip olmaları ve dolayısıyla finansman konusunda sıkıntı 

yaşamaları 

Hizmet aldıkları kurumların koordineli bir şekilde çalışmaması ve işlerin aksaması 

Uygun yatırım politikalarının üretilememesi 

1.3. KOBİ’lerin Finansman Yöntemleri ve Karşılaşılan Sorunlar 

 KOBİ’lerin en önemli sorunlarından birisi finansman kaynaklarının yeterli 

olmamasıdır. KOBİ’lerin yenilik yapabilmesi, büyüme ve ilgili faaliyetlerini sürdürebilmesi 

için finansman kaynaklarına kolay ulaşım oldukça önemli bir unsurdur. Finansman sorunları 

işletmenin kuruluş aşamasında başlayıp faaliyetini gerçekleştirirken devamlılığını sürdüren bir 

sorundur (Hacıeyliyagil, 2016). 

 İşletmelerde öncelikle mal ve hizmetlerin üretiminin sağlanması için tesisler kurmak 

amacıyla ihtiyaç duyulan finansman, yatırım sermayesidir. Ardından işletmeler, hizmet ve 

ürünleri ortaya koyup bunlardan gelir elde etmeye başlayıncaya kadar geçen zaman boyunca; 

elektrik, su giderleri ve işçi ücretleri gibi birçok ihtiyacı karşılamak için de finansmana ihtiyaç 

duyarlar ki bu da çalışma sermayesi ihtiyacıdır. Bu tür finansman gereksinimlerini karşılamak 

için KOBİ’lerin başvurduğu geleneksel yöntemler özkaynak kullanımı, borçlanmak ve devlet 

desteklerinden yararlanmaktır (Bozkurt ve Saraç, 2011). 

 KOBİ’ler genel olarak özsermaye ile faaliyetlerini sürdürmekte olup borçlanma ve kredi 

sağlamaları kolay olmamaktadır. Bu sorunun temelini KOBİ’lerin sermaye yapısındaki 

yetersizlikler oluşturmaktadır (TBB, 2006b). Özkaynak yetersizliği ile birlikte dışarıdan kaynak 

sağlamada karşılaşılan sorunlar, teminat ve güven yetersizliği, yüksek finansman maliyeti ve 

yönetimsel alsaklıklar gibi sebepler de ön plana çıkan sorunlardandır (TBB, 2006a). Söz konusu 

sorunlar KOBİ’ler için yeni yatırımların yapılmasında, teknolojik yenilenmede ve istihdam 

oluşturmada engel oluşturmaktadır. Özsermaye ile faaliyetlerini devam ettirecek ve gelişimini 

sağlayacak finans kaynağını temin edemeyen KOBİ’ler ikinci bir araç olarak ticari kredilere 

yönelmektedirler fakat kredinin limiti, maliyeti ve vadesi gibi nedenlerden dolayı kaynak bulma 

sorunlarına burada da çözüm bulamamaktadırlar (Kutlu ve Demirci, 2008). Ticari bankaların, 

kredi verilen işletmenin performansına ya da ödeme gücüne bakmak yerine işletme sahibinin 

göstereceği teminatları dikkate alması, kurumsallaşmayan işletmeleri riskli görerek kredi 

açmamaları KOBİ’lerin finansman sağlamadaki zorluklarını arttırmaktadır (Bektaş ve Tuna, 

2013). 

 KOBİ’lerin finansman sağlamada kullanmış olduğu diğer bir yöntem de devletin 

uygulamış olduğu destek politikalarıdır. Devletin çeşitli araçlarla piyasayı düzenleyici 

müdahaleleri, mali kaynak transferleri ve finansman kolaylıkları sağlamaya yönelik teşvikleri 

ve destekleri mevcuttur. Devletin uygulamış olduğu bu politikalar bankaların yüksek faiz 

oranlarına karşın işletmelerin daha az etkilenmesini ve finansal piyasalarda yaşanan 

belirsizliklere karşı bir koruma sağlamaktadır. Devlet teşviklerinin başlıcaları bedelsiz veya 

normal piyasa koşullarına oranla daha ucuza sağlanan mal veya hizmetler, vergi ertelemesi, 

vergi muafiyeti, vergi indirimi, sosyal sigorta primlerinde indirim, düşük faizli krediler ve kredi 

kefaletleridir (Kocatepe, 2007). 

 Ekonomide finansman sorununu çözümlemede geleneksel yöntemlerin dışında 

alternatif yöntemler de mevcuttur. Bu alternatif finansman yöntemleri KOBİ’ler tarafından 

geleneksel finansman yöntemleri kadar bilinirliliği ve kullanımı yüksek olmasa da finansman 

sorununun çözümünde oldukça etkili çözümler getirmektedir. Alternatif finansman yöntemleri 

arasında bulunan ve KOBİ’lerin sıkça kullandığı faktoring, işletmelerin yurt içi ve yurt dışı 

vadeli alacaklarının temlik alınarak garanti, alacak ve tahsilat yönetimi ile finansman 

hizmetlerinin bir arada sunulduğu ve İşletmelerin sıkça yararlandığı etkili bir yöntemdir. Bu 
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yönteme benzer olarak, yurtdışı kredili satışlardan doğan uzun vadeli ticari alacakların 

finansmanında kullanılan forfaiting işlemi de, KOBİ’lerin sıkça yararlandığı başka bir 

finansman yöntemidir. Bunlardan başka işletmelerin finansmanında çözüm olabilecek diğer 

alternatif finansman yöntemleri; franchising, leasing,  barter, kredi garanti fonu, join venture, 

melek yatırımcı ve İslami finansman araçları şeklindedir (Yatbaz, 2013). 

 KOBİ’lerin finansman sorununun çözümünde belirtmiş olduğumuz geleneksel ve 

alternatif finansman yöntemlerinden ayrı olarak Türkiye’deki KOBİ’ler tarafından pek tercih 

edilmeyen ancak uzun vadeli finansman sorununun çözümünde çok etkili olabilecek bir diğer 

finansman yöntemi de halka arz yöntemidir. Halka arz işlemi, organize olmuş piyasalarda bazı 

şekil ve şartlar altında gerçekleştirilir.  

2. KOBİ’lerin Halka Açılması ve Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) 

2.1. KOBİ’lerin Halka Açılması ve Literatür Taraması  

Halka açılma, şirketlerin kaynak ihtiyacını gidermek için başvurduğu  "doğrudan finansman” 

yöntemlerinden bir tanesidir. Halka açılmak; Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için 

halka çağrıda bulunulması, halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet 

edilmesi, hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem 

görmesi, halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse 

senetlerinin halka  satışı faaliyetleriyle tanımlanabilir (SPK). 

Halka arz bir finansman yöntemi olarak, sağlanan fonların geri ödenmesini gerektiren her hangi 

bir vade bulunmadığı ve şirket, borç finansmanının aksine, belli dönemlerde sabit bir ödeme 

yapmak zorunda olmadığı için oldukça cazip bir finansman yöntemidir. Halka arz esasen 

sermaye temini biçiminde olduğu için şirketin bilançosundaki borç / sermaye oranında 

iyileştirici etki yaratır ve şirket daha olumlu finansal kaldıraç seviyesine erişerek kendisine 

güçlü bir mali yapı oluşturur. Şirketin sermaye yapısının güçlenmiş olması bir yandan borç 

temininde kolaylık sağlarken; diğer yandan daha uygun koşullar ile finansman sağlama imkanı 

ortaya çıkarmaktadır. Şirketin hisse senedi fiyatlarının borsada oluşan arz ve talebe göre şeffaf 

şekilde belirlenmesi, şirketin istediği zaman borsada hisselerini satarak likidite sağlamasını 

kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda halka açılan şirket yüksek görünürlülüğe kavuşur ve 

finansal medyanın yanı sıra analistçiler tarafından da takip edilmeye başlanır. Müşteriler ve 

tedarikçiler bakımından şirketin halka açık olması mali açıdan güven ortamı yaratırken şirketin 

bilinilirliğindeki artış ile birlikte daha yaygın tanıtım imkanına erişmiş olması sonucu, yurt içi 

ve yurt dışında muhtemel işbirliği olanaklarında da artış sağlamaktadır (Güngör, 

https://www.tuyid.org/files/makaleler/EBulten_10_sayi_FGA.pdf).  

Halka açılmanın değinmiş olduğumuz bu olumlu özellikleri neticesinde, KOBİ’lerin 

karşılaştıkları finansal sorunları halka arz ile geride bırakarak finansal performanslarını olumlu 

düzeyde artırmaları beklenebilecektir. Ancak bu konuda yapılan ampirik çalışmaların sonuçları, 

bu beklentiyi tam olarak karşılamadığı görülmüştür. Halka arzın finansal performansa etkisi 

üzerine yapılan belli başlı çalışmalar şu şekilde özetlenebilecektir: Napompech (2002), 

emlak/kaza sigorta şirketlerindeki halka arzın 1980-2000 yılları arasında sigorta şirketlerinin 

ilk halka arzlarının işletme performanslarındaki değişimlerini halka açıldıkları yılı baz alarak 

bir önceki ve bir sonraki yıl olmak üzere üç yılın mali tablolarıyla elde edilen değişimleri 

finansal oranlarla incelemiştir. Çalışmada, ilk halka arzın bir girişimin masrafını ödemeyi 

taahhüt etme performansının, borç ödeme gücü performansının ve emlak/kaza sigortacılarının 

genel performansının geliştiği tespit edilmiştir (Napompech, 2002).  Kurtaran ve Er tarafından 

(2008), BİST bünyesinde işlem gören 205 şirkete ilişkin 1992-2000 yıllarını kapsayan 

çalışmada, şirketlerin halka arzları sonrasındaki yıllarda finansal performanslarında olumlu ve 

olumsuz yönler saptanmıştır. Finansal performans ölçütü olarak aktiflerin karlılığı oranı 

aktiflerin faaliyet karlılığı oranı, faaliyet kar marjı oranı, özsermaye devir hızı oranı, aktif devir 

hızı oranı ve satışların büyüme oranı olmak üzere altı oran kullanılan çalışmanın sonucunda, 

işletmelerin halka arz olmadan önceki yıllarda finansal performanslarının halka arz olduktan 
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sonra düştüğü saptanmıştır (Kurtaran ve Er, 2008). Bulut tarafından 2008 yılında yapılan 

çalışmada BİST’te 1992-2000 yılları arasında ilk halka arzı gerçekleşen 175 şirketin halka 

açıldıkları yıl ve sonrasındaki üç yılda şirketlere ilişkin belirlemiş olduğu; aktif karlılık oranı, 

esas faaliyet karının toplam aktiflere oranı, esas maliyet kar marjı oranı, özsermaye devir hızı 

oranı, aktif devir hızı oranı ve işletme faaliyetlerinden oluşan nakit akımlarının aktiflere oranı 

olmak üzere altı finansal performans oranında düşüşler olduğunu saptamıştır (Bulut, 2008). 

Bulut ve diğerleri tarafından 2009 yılında BİST’te 1992-2000 yıllarını kapsayan dönemde 205 

şirket üzerine bir çalışma daha yapılmış ve yapılan çalışmada 2008 yılında Bulut’un yapmış 

olduğu çalışmadan farklı finansal performans ölçütü olarak faaliyet kar marjı oranı eklenmiş 

sonuç olarak işletmelerin halka arzdan sonraki yıllarda finansal performanslarında düşme tespit 

edilmiştir (Bulut vd., 2009).  Pereira ve Sousa tarafından 2012 yılında yapılan çalışmada 1995-

2006 yılları arasında Avrupa Borsalarında halka arzları gerçekleşen 555 şirketin halka arzdan 

sonraki finansal performansları incelenmiş ve şirketlerin finansal performanslarında düşüşler 

olduğu saptanmıştır. Finansal performans ölçütü olarak aktif karlılık, nakit akışlarının aktiflere 

oranı, sermaye harcamasının aktiflere oranı ve aktif devir hızı olarak dört oran belirleyen 

Pereira ve Sousa, halka arzdan sonra şirketlerin aktif karlılığının %1,92, nakit akışının aktiflere 

oranının %2,23, aktif devir hızının %13,63 oranında azaldığını ve sermaye harcamasının 

aktiflere oranının ise %0,16 oranında arttığını tespit etmiştir (Pereira ve Sousa, 2012).  

2.2. Gelişen İşletmeler Piyasası 

KOBİ’lerin finansman sağlama konusunda yaşadıkları sorunlar dikkate alınarak gelişme ve 

büyüme potansiyeline sahip işletmelerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç 

edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği bir yapı olarak Gelişen İşletmeler Piyasası 

(GİP) kurulmuştur (TSPAKB, 2006). GİP’te işlem gören şirketlerin zamanla büyüyüp gelişerek 

PP pazarlarından birine transfer olmaları ve orada daha büyük halka arzlar gerçekleştirilmeleri 

öngörülmüştür (BİST). 

Borsa kotasyon şartlarını taşımayan, bununla birlikte gelişme ve büyüme potansiyeli olan 

şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem gördüğü BİST (önceki adıyla İMKB) Gelişen İşletmeler 

Piyasası(GİP) yasal olarak 18.08.2009 tarih ve 27323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

İMKB GİP Yönetmeliği’ne dayanmaktadır. İlk faaliyetine ise 04.02.2011 tarihinde başlamış 

olup, GİP’te işlem gören ilk işletme olan Berkosan şirketi kısa zaman içinde hızlı gelişme 

göstererek 2012 yılından itibaren İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmeye başlamıştır (Aypek ve 

Yatbaz, 2013). 

 BİST’te hisse senetlerinin işlem görebileceği Pay Piyasası (PP) ve BİST bünyesinde kurulan 

Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) olmak üzere iki piyasa bulunmaktadır. Pay Piyasasında BİST 

kotuna ya da ilgili pazar kaydına alınan hisse senetleri işlem görmekte iken Borsa kotasyon 

şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin GİP’te işlem 

görebilmeleri amaçlanmıştır (BİST). 

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ’lerin hisse senetlerini halka arz ile fon sağlamaları amacıyla 

açılmış ve BİST’teki şirket sayısını bölgesel bazda arttırarak KOBİ’lere yatırım imkanı sunan 

bir piyasadır. BİST’in Pay Piyasasında (PP) işlem görebilmek için işletmelerin sağlaması 

gereken koşullar GİP için esnekleştirilmiş ve özel kriterler getirilmiştir (Saraç ve Bozkurt, 

2011). Bu kriterler şu şekilde özetlenebilir (BİST) : 

GİP’te işlem görecek şirketlerin anonim şirket statüsünde olması gerekmektedir. Ayrıca, 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri gereği, GİP’te işlem görecek şirketin aktif 

toplamının ve net satış hasılatının sırasıyla asgari 5,8 milyon Türk Lirası ve 11,6 milyon Türk 

Lirası olması gerekmektedir. Borsa İstanbul düzenlemeleri gereği şirketlerin GİP’e kabulü için, 

halka arz edilen payların piyasa değerinin 25 milyon TL’den az olması gerekmektedir. Pay 

Piyasası (PP) başvurusunda gereken kârlılık, faaliyet süresi gibi diğer sayısal koşullar GİP 

başvurusunda aranmamaktadır.  
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Pay Piyasası’nda (PP) işlem görmek isteyen şirketleri doğrudan BİST değerlendirirken, GİP’te 

şirketlerin borsada işlem görebilmesi BİST tarafından görevlendirilmiş piyasa danışmanları ile 

sağlanmaktadır. 

Pay Piyasası’nda (PP) halka arz sermaye artırımı veya ortak satışı şeklinde ve BİST tarafından 

kot içi pazarda halka arzın en az 500 gerçek veya tüzel kişiye yapılması gerekirken GİP’te halka 

arz sadece sermaye artırımı şeklinde yapılmakta olup herhangi bir kişi sınırlaması yoktur. 

PP’de sürekli Müzayede Yöntemi, Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede Yöntemi, Tek Fiyat İşlem 

Yöntemi uygulanmaktadır. GİP’te ise Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede Yöntemi ve/veya Tek 

Fiyat İşlem Yöntemi uygulanmaktadır. 

Pay Piyasasını ve Gelişen İşletmeler Piyasasını SPK, Borsa İstanbul ve MKK’ya ödenecek 

ücretler açısından değerlendirecek olursak (Tablo-5);   

 

Pay Piyasası (PP) Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) 

SPK kayıt ücreti: %0,1 (binde bir) SPK kayıt ücreti: %0,01 (on binde bir) 

Borsa İstanbul kota alma ücreti: Payların 

nominal tutarı üzerinden %0,1 (binde bir) 

GİP Listesi’ne kabul ücreti: Başvuruya konu 

payların nominal tutarı üzerinden %0,01 (on 

binde bir) 

Borsa İstanbul kotta kalma ücreti: Kota alma 

ücretinin dörte biri 

GİP Listesi’nde bulunma ücreti: GİP 

Listesi’ne kabul ücretinin dörtte biridir. 

MKK üyelik giriş ücreti: (2.000 TL’den az, 

50.000 TL’den çok olmamak şartıyla) 

ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %0,1 (binde 

biri) 

MKK üyelik giriş aidatı: (200 TL’den az, 

5.000 TL’den çok olmamak şartıyla) 

ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %0,01 (on 

binde biri) 

İhracın nominal tutarı üzerinden: %0,05 (on 

binde beş) 

İhracın nominal tutarı üzerinden: %0,005 

(yüz binde beş) 

 

 

Pay Piyasası’nda işlem gören firmaların faaliyet raporlarını bağımsız denetimden geçmiş 6 

aylık ve yıllık olarak, bağımsız denetimden geçmemiş 3 ve 9 aylık tablolar olarak sunmaları ve 

yılsonunda kamuoyuna açıklamaları gerekir. GİP’te işlem gören firmalar ise yılsonu finansal 

tablolar ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporu, bağımsız denetimden geçmemiş 6 aylık 

finansal tablolar sunmaları ve yılsonunda kamuoyuna açıklamaları gerekir. 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde de GİP benzeri borsa yapılanmaları mevcuttur. Genel olarak KOBİ 

borsaları diye adlandırılan bu yapılanmaların başını ABD’de bulunan NASDAQ çekmektedir. 

Öyle ki ülkelerin çoğu NASDAQ’ın işleyişini baz alarak KOBİ borsası yapılanmasına 

gitmişlerdir. GİP’te bu oluşumun bir örneğidir.    

Kısaca dünya KOBİ borsalarına değinecek olursak, ilk olarak ABD’de yer alan NASDAQ’ ı 

incelemeliyiz. ABD’de New York Borsası (NYSE) ve Amerikan Borsası’ndan (AMEX) ayrı 

olarak faaliyet gösteren NASDAQ her sektörden ve her büyüklükten şirketin işlem görebildiği 

KOBİ borsasıdır. 8 Ocak 1971’de kurulan NASDAQ başlangıçta sadece hisse senedi fiyat 

belirleme sistemi olarak işlem görürken bünyesine ticaret ve hacim raporlamaları ile otomatik 

ticaret sistemini ekleyerek dünyanın ilk elektronik borsası unvanını taşımaktadır (Budak, 2006). 

NASDAQ’ın resmi internet sayfasındaki verilere göre bugün bünyesinde 3700 şirkete ev 

sahipliği yaparak 9,3 trilyon Dolarlık borsa değeri taşımaktadır (NASDAQ). İkinci olarak 

İngiltere’de yer alan Alternative Investment Market (AIM), Londra Borsası bünyesinde 1995 

yılında kurulmuş olup kurulduğu yıldan buyana 3000’den fazla şirketin işlem gördüğü ana 

borsaya bağlı bir KOBİ borsasıdır. AIM’de minimum piyasa değeri ya da ödenmiş sermaye 

şartı konmaksızın her büyüklükte şirket işlem görebilmektedir. Öyle ki sadece İngiltere’de değil 

dünyanın her yerinden gelişme gösteren KOBİ’lerin bu borsada işlem görmesine olanak 

Tablo-5: PP ve GİP açısından SPK, BİST ve MKK ya ödenen ücretlerin karşılaştırılması 

Kaynak: BİST 
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tanınmaktadır. AIM’de katı kotasyon koşulları yerine kamuyu aydınlatma yükümlülüğü daha 

ön plana çıkmaktadır (AIM). Değinmiş olduğumuz bu borsaların yanı sıra İspanyada Nuevo 

Mercado, Güney Kore’de KOSDAQ, Japonya’da JASDAQ, Romanya’da RASDAQ,  

Kanada’da TSX Venture ve Çin’de SME Board KOBİ borsaları kurulmuştur (Baban: 

http://haber.tobb.org.tr/ekonomikforum/2010/09/070-071.pdf).  

 

 

3. KOBİ’lerde Halka Açılmanın Finansal Performansa Etkisi: BİST Gelişen İşletmeler 

Piyasasında Bir Uygulama 

Uygulamanın Yöntemi, Veri Seti ve Analiz 

Çalışma, Borsa İstanbul’a kote olmuş ve borsada KOBİ’ler için oluşturulan sermaye piyasası 

Gelişen İşlemeler Piyasası’nda (GİP) işlem gören 17 adet işletmenin finansal tabloları üzerine 

gerçekleştirilmiştir. BİST GİP’te halihazırda kayıtlı 18 adet işletme olmasına rağmen, bir adet 

işletmenin finansal tablolarına ulaşılamadığı için ilgili işletme kapsam dışına çıkartılmıştır. 

İşletmelerin finansal tablolarına ise Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun sitesi www.kap.org.tr 

ve işletmelerin kendi internet adreslerinden ulaşılmıştır. 

 Çalışmanın ilk aşamasında finansal tablolardan elde edilen veriler ışığında değişkenlere 

ait finansal oranlar hesaplanmıştır. Daha sonraki aşamada ise; bağımlı örneklem t-testi 

uygulanması için SPSS 15.0 ve Microsoft Excel paket programlarından yararlanılmıştır. 

Bağımlı t-testi; ilişkili iki örneklem arasındaki farkın birbirinden anlamlı bir şekilde farklı olup 

olmadığını test etmek için kullanılır. 

 Çalışmada değişken olarak finansal performans çalışmalarında sıklıkla kullanılan ve 

anlamlı sonuçlar veren aktif karlılık oranı (ROA) ve özsermaye karlılık oranı (ROE) 

kullanılmıştır. Bu kapsamda işletmelerin halka açıldıkları ilk yıl baz alınarak halka açılmadan 

bir yıl önceki ve bir yıl sonraki finansal tablolardan elde edilen oranlar modelin değişkenleri 

olarak kullanılmıştır. 

 Çalışmada, KOBİ’lerde halka açılmanın finansal performansa etkisi araştırılmaktadır. 

Bu kapsamda KOBİ’lerin halka açıldığı yıldan bir yıl önceki ve bir sonraki finansal tablolardan 

elde edilen ROA ve ROE ile KOBİ’lerde halka açılmanın finansal performansa etkisi 

ölçülmüştür. Analizde halka açılmadan önceki oranlar ROA_before ve ROE_before; halka 

açılmadan sonraki oranlar ise ROA_after ve ROE_after olarak ifade edilmiştir. Bu oranlar aynı 

işletmeye ait ve karşılaştırma yapılacak yıla ait bir önceki ve sonraki değerler olduğu için 

bağımlı değişkenlerdir. Dolayısıyla bu iki değişkenin karşılaştırmasında kullanılabilecek en 

uygun yöntem t-testi olacaktır. Bu doğrultuda aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur: 

H0: % 95 güven aralığında, KOBİ’lerde halka açılmanın finansal performansa istatistiksel 

olarak anlamlı bir etkisi yoktur. 

H1: % 95 güven aralığında, KOBİ’lerde halka açılmanın finansal performansa istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

Yapılan teste ait SPSS’ten elde edilen bulgular aşağıdaki tablolarda verilmiştir: 

 

 

 

Tablo 6: Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 

1 

ROA_before 0,0589 17 0,09674 0,02346 

ROA_after 0,0108 17 0,13531 0,03282 

Pair 

2 

ROE_before 0,4444 17 0,96732 0,23461 

ROE_after 0,0134 17 0,18597 0,04510 
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Tablo 6’dan da görüleceği üzere değişkenlerin önceki ve sonraki ortalamaları (mean değeri) 

birbirinden farklıdır. Bu tabloda ilk grupta KOBİ’lerin halka açılmadan önceki ve sonraki ROA 

değerlerine ait veriler yer alırken ikinci grupta ise yine halka açılmadan önceki ve sonraki ROE 

değerleri yer almaktadır. Ancak sadece bu tabloya bakılarak bu farklılığın anlamlı ya da 

anlamsız olduğu sonucuna varılamaz. 

Tablo 7: Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 

Pair 

1 

ROA_before & 

ROA_after 
17 0,634 0,006 

Pair 

2 

ROE_before & 

ROE_after 
17 -0,330 0,196 

 

Tablo 7 ise bize değişkenler arasındaki ilişkinin yönüne ilişkin bilgileri ifade etmektedir. Bu 

kapsamda ROA değeri için halka açılmadan önceki ve sonraki değerler arasında pozitif yönlü 

kuvvetli bir ilişkiden söz edilebilirken ROE değeri için ise halka açılmadan önceki ve sonraki 

değerler arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu ifade edilebilecektir. 

Tablo 8: Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Upper Lower 

Pai

r 1 

ROA_befor

e - 

ROA_after 

0,0481

1 
0,10525 

0,0255

3 

-

0,0060

0 

0,1022

2 

1,88

5 

1

6 
0,078 

Pai

r 2 

ROE_befor

e - 

ROE_after 

0,4309

7 
1,04359 

0,2531

1 

-

0,1056

0 

0,9675

4 

1,70

3 

1

6 
0,108 

 

Tablo 8 bize Tablo 7’de yer alan farklılıkların anlamlı olup olmadığına ilişkin daha net bilgileri 

verecektir. Bu tabloda asıl dikkat etmemiz gereken nokta ise anlamlılık değeridir. Buna göre; 

% 5 anlamlılık seviyesinde tablonun sonunda yer alan Sig. (2-tailed) değerleri 0,05 

değerlerinden büyük olduğu için elde edilen sonuç KOBİ’lerde finansal performansın halka 

açılmadan önceki ve sonraki yılda istatistiksel olarak anlamlı olmadığını ortaya koymuştur. Bu 

da bize “H0: % 95 güven aralığında, KOBİ’lerde halka açılmanın finansal performansa 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi yoktur.” hipotezinin kabul edilmesi gerektiği sonucunu 

ortaya koymaktadır. 

 

Değerlendirme ve Sonuç 

  Karlılık işletme sahipleri başta olmak üzere tüm paydaşların çıkarlarının 

birleştiği ortak kavramdır. İşletmelerin karlılığını arttırabilmeleri için ise yeterli ve uygun 

maliyetli finansman kaynağına sahip olmaları gerekir. Bu noktada KOBİ’lerin kendilerine 

finansman sağlamada daha az imkana sahip olmaları nedeniyle alternatif finansman 

kaynaklarından da yararlanmaları gerekir. Bu bağlamda halka açılmanın KOBİ’ler için sermaye 

piyasalarından uzun vadeli ve geri ödemesiz kaynak temin etmeleri bakımından önem arz ettiği 

ifade edilebilir. 

   

  Çalışmada bu doğrultuda, BİST’te KOBİ’ler için oluşturulan GİP’te işlem gören 

17 adet işletmenin finansal verilerinden yararlanarak KOBİ’lerde halka açılmanın işletmelerin 

finansal performanslarına olumlu bir katkı yapıp yapmadığı araştırılmıştır. KOBİ’lerin halka 
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açıldıkları ilk tarihin dönem içerisinde farklılık göstermesi nedeniyle, tam bir dönemlik finansal 

oranlar üzerinden sağlıklı bir karşılaştırma yapabilmek amacıyla halka açıldıkları yıla ait dönem 

baz alınarak halka açılmadan bir yıl önceki ve bir yıl sonraki döneme ait veriler üzerinde 

karşılaştırmalı uygulama yapılmıştır. 

  Halka açılma doğrudan işletmelerin özkaynak yapılarında bir değişime neden 

olduğu için KOBİ’lerin halka açıldıktan sonraki yıllarda finansal tablolarından elde edilen 

özsermaye karlılığının (ROE) artacağı düşünülmüştür. Ancak elde edilen bulgulara göre; BİST 

GİP’te işlem gören 17 adet işletmenin halka açıldıktan 1 yıl önceki ve 1 yıl sonraki finansal 

tablolarından elde veriler ışığında; KOBİ’lerde halka açılmanın literatürde finansal performans 

göstergesi olarak sıklıkla kullanılan ROA ve ROE’ye herhangi bir katkı yapmadığı ve bu 

bağlamda halka açılmanın KOBİ’lerde finansal performansı en azından kısa vadede olumlu 

yönde etkilemediği sonucuna varılmıştır.  

  Ülkemizde BİST içerisinde oluşturulan KOBİ Borsası GİP’in henüz daha yeni 

sayılabilecek bir sürede kurulmuş olması ve bu pazarda işlem gören KOBİ’lerin sayıca az 

olması çalışmanın kısıtları olarak ifade edilebilir. Bu kapsamda KOBİ’lerde halka açılma ve 

finansal performans arasındaki ilişkinin daha geniş ve daha anlamlı çalışmalara konu olabilmesi 

için GİP’te işlem gören KOBİ sayısının artması ve halka açıldıktan sonraki birkaç yılı daha 

kapsayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Ortaya koyulan bu çalışmanın, henüz yeterince 

araştırmanın yapılmadığı bu alana ilerleyen yıllarda gerçekleştirilecek yeni ve daha geniş 

kapsamlı çalışmalar adına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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KAMU HARCAMALARININ ÖZEL SEKTÖR YATIRIM HARCAMALARI 

ÜZERİNDEKİ DIŞLAMA ETKİSİ 

Fatma AÇAR 

 

ÖZET 

 Devletin ekonomik istikrar, kaynak tahsisinde etkinlik ve gelir dağılımında adaleti 

sağlamak amacıyla kamu harcamalarını artırarak, ekonomiye müdahale etme gereksinimi 

bulunmaktadır. Devletin kamu harcamalarını finanse etmesi için ihtiyaç duyduğu en temel 

finans kaynağını şüphesiz vergiler oluşturmaktadır. Fakat devletin finansman aracı olan vergiler 

her zaman yeterli olmamaktadır. Devlet vergilerin yetersiz olması halinde finansmanını 

sağlaması bakımından borçlanmaya başvurmaktadır. Devletin borçlanarak finansmanını 

sağlaması ise bazı ekonomik ve sosyal etkileri de beraberinde getirmektedir. Devletin 

borçlanma düzeyinin artması ödünç verilebilir fon talebini artırmaktır. Bunun sonucunda ödünç 

verilebilir fonların faizinde artış meydana gelmektedir.  Böylelikle özel kesim daha yüksek faiz 

ile kredi kullanmak zorunda kalacağından fonlara olan talepleri azalacaktır. Sonuç olarak devlet 

harcamalarındaki artışın borçlanma yoluyla finanse edilmesi maliyetlerin yükselmesiyle 

birlikte özel kesim yatırımlarını dışlama etkisi ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışmada ülke örnekleri verilerek kamu harcamalarının özel sektör yatırım harcamalarını 

dışlama etkisini araştırmak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dışlama Etkisi, Kamu Harcamaları, Borçlanma 

 

 

GİRİŞ 

Devletin ekonomik istikrar, kaynak tahsisinde etkinlik ve gelir dağılımında adaleti sağlamak 

amacıyla kamu harcamalarını artırarak, ekonomiye müdahale etme gereksinimi bulunmaktadır. 

Kamu gelirleri ile kamu giderleri arasında oluşan farklılıktan dolayı bütçe açığı meydana 

gelmektedir. Devlet bütçe açığını finanse etmek için vergileri artırmaya veya borçlanmaya 

yönelir. Ancak siyasi ve sosyal nedenlerden dolayı vergi artışı yoluna çok gidilemediği için 

borçlanma daha çok tercih edilmektedir. Bunun sonucunda piyasadaki faiz haddi yükselir ve 

özel sektörün borçlanma maliyeti artar. Nitekim kamu harcamalarının özel sektör yatırım 

harcamaları üzerinde dışlama etkisi ortaya çıkmaktadır. 

Dışlama etkisinin iktisadi düşünceler açısından ele alındığında Keynesyen, Klasik, Neo-Klasik 

ve Monetarist iktisat üzerinde durulmuştur. Keynes’e göre; vergi ve borçlanma ile finansmanı 

sağlanan kamu harcamalarının ekonomi üzerinde genişletici etkiye sahip olduğunun ve devletin 

para politikası ile ekonomiye müdahale ederek faizleri düşürmesi gerektiğini savunmaktadır. 

Klasik iktisada göre; Devlet piyasaya müdahale etmemeli ve borçlanma yoluyla kamu 

harcamalarının finansmanını sağlamamalıdır. Borçlanma yoluyla özel kesim kaynaklarının 

kamuya aktarıldığını savunmaktadır. Neo-Klasik iktisada göre; .Klasik iktisatla aynı görüşü 

savunmakta ve kamu harcamalarının özel sektör yatırım harcamalarını dışladığı 

görüşündedir.Monetarist iktisada göre, ortaya çıkan istikrarsızlıkların, devletin uygulamış 

olduğu para ve maliye politikalarından kaynaklandığını ifade etmişlerdir. 

Dışlama etkisini IS-LM modeli ile teorik çerçevede açıklamaya çalışılmıştır. Kamu 

harcamalarının artması ile mal piyasasının eğrisi olan LM sağa kayar ve böylelikle faiz 

haddinde artış olmaktadır. Bundan dolayı özel sektör yatırım harcamalarının kullanılabilir kredi 

imkânları azalmakta ve özel sektör dışlama etkisi ile karşı karşıya kalmaktadır. 

DIŞLAMA ETKİSİNİN TEORİK ÇERÇEVESİ 
Özel sektör harcamalarındaki bir azalmanın, kamu harcamalarındaki bir artıştan daha büyük 

olması durumunda çarpan katsayısı negatif olur. Bu durumda ortaya çıkan etkiye dışlama 

(crowding – out) etkisi denilir(Pehlivan, 2011: 37) 

Şekil-1: Kamu Harcamalarındaki Artışın Etkisi 
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Şekil-1’de IS ve LM eğrilerinin kesiştiği E1 noktası, mal ve para piyasalarının eşanlı dengenin 

sağlandığı noktayı göstermektedir. Bu noktada hem mal piyasasındaki planlanan harcama ile 

hâsıla, hem de para piyasasındaki para talebi ile para arzı eşitlenmektedir. Genişletici maliye 

politikası ile kamu harcamalarının artırılması toplam talebi keΔG kadar artırarak IS eğrisini, IS 

G1 den IS G2 konumuna kaydırmış ve yeni denge E2(Y2, i2) noktasında oluşmuştur. Faiz haddi 

de i1 seviyesinden i2 seviyesine artmıştır. Dolayısıyla şekilde de görüldüğü üzere genişletici 

maliye politikasıyla artan kamu harcamaları faiz oranlarında yükselmeye neden olmuştur ve 

özel yatırım harcamalarını azaltmasıyla ortaya çıkan dışlama etkisinin sonucudur. 

Dışlama etkisinin derecesi farklılıklar gösterebilir. Bunlar; Tam dışlama,  kısmi dışlama, sıfır 

dışlama, aşırı dışlama olmak üzere dörde ayrılır. 

Özel sektör harcamalarındaki azalma, kamu harcamalarındaki artışa eşitse, uzun dönem mali 

çarpan katsayısı sıfır olacaktır. Dolayısıyla gelirde bir değişiklik olmaması ve ekonomide bir 

genişlemenin gerçekleşmemesi nedeniyle tam dışlama etkisi oluşacaktır (Altunöz, 2013: 29). 

Kamu harcamalarındaki artış, özel sektör harcamalarındaki azalıştan daha büyük ise, çarpan 

katsayısının sıfır ile bir arasında olması, az da olsa bir gelir artışının gerçekleşmesi anlamına 

gelir. Bu durumda kısmı dışlama etkisi meydana gelecektir (Altunöz, 2013: 29). 

Kamu harcamaları artarken, özel sektör harcamalarında azalma olmaması ve çarpan 

katsayısının birden büyük olması durumunda sıfır dışlamadan bahsedilir (Uysal ve Mucuk, 

2003: 163). 

Özel sektör harcamalarındaki bir azalmanın, kamu harcamalarındaki bir artıştan daha büyük 

olması durumunda ise çarpan katsayısı negatif olur. Bu durumda aşırı dışlama etkisi ortaya 

çıkar (Uysal ve Mucuk, 2003: 163). 

3. DIŞLAMA ETKİSİNE YÖNELİK LİTERATÜR İNCELEMESİ 
Dışlama etkisi genişletici maliye politikalarının ekonomi üzerindeki etkileri dikkate alarak 

kamu harcama talebindeki artıştan dolayı, vergi ya da borç ile finansmanı sağlanan talebin, 

toplam ekonomik faaliyetleri, özel sektör yatırımlarını dışlamasıyla ortaya koymaktadır (Uysal 

ve Mucuk, 2004: 161). 

Dışlama etkisi kavramı karşımıza her ne kadar iktisadi düşünceler ile çıkmış olsa da kavram 

olarak modern halini parasalcı yazarlar Karl Bunner ve Allan Meltzer tarafından 1970’li 

yıllarda geliştirilmiştir (Balkanlı, 1996: 17) 

Dışlama etkisi; Klasik, Neo-klasik, Monetarist ve Keynesyen iktisat gibi iktisadi düşüncelere 

yer verilerek teorik olarak genel çerçevede analiz edilmektedir. 

Klasik iktisat düşünürlerinden Adam Smith kamuyu “üretken olmayan emek” olarak 

tanımlamış ve kaynakların vergi veya borçlanma yoluyla finanse edilip özel sektörden kamu 

sektörüne aktarılmasına karşı çıkmıştır. J.Mill ve Jean Baptiste Say de özel yatırımlar bireysel 

tasarrufları en etkili şekilde kullandığından, kamu harcamalarının ekonomik açıdan bir 
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zorunluluk doğurmadığı görüşündedir. Kısaca klasik iktisadi görüşe göre kamu yatırım 

harcamalarında meydana gelen artışlar borç veya vergilerle finanse edildiğinde mal ve hizmete 

olan talep artmaktadır. Nitekim piyasadaki faiz oranları yükselmekte ve sermaye 

pahalılaşmakta olup özel sektör yatırımları azalmaktadır (Ahmed ve Miller, 2000: 124; Akt, 

Kesbiç vd., 2016: 61). 

Monetarist iktisat savunucuları ortaya çıkan istikrarsızlıkların, devletin uygulamış olduğu para 

ve maliye politikalarından kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Para ve maliye politikalarının dış 

gecikmelerin uzunluğuna bağlı olarak istikrar sağlayıcı niteliğinden çok istikrarsızlık kaynağını 

oluşturmaktadır. Friedman ve Schwart tarafından yapılmış araştırmalara göre; para arzı ile milli 

gelir arasında yüksek korelasyon olmasının yanı sıra kısa dönemde bu ilişkiyi belirlemek çok 

zor olacağı sonucuna ulaşmışlardır (Uysal ve Mucuk, 2003: 163) 

Monetaristlere göre kamu yatırım harcamaları vergi ya da borçlanma ile finanse edilirse özel 

sektörden kamu sektörüne bir kaynak akışı olmakta ve dışlama etkisi ortaya çıkmaktadır. 

Monetarist iktisat parasal genişlemenin kamu yatırım harcamalarında artış olmaksızın 

ekonomiyi canlandıracağını savunmaktadır ( Kesbiç vd., 2016: 62). Tablo 1’de kamu 

harcamalarındaki artışın iktisadi görüşler açısından etkisine yer verilmektedir. 

Tablo-1 Kamu Harcamalarındaki Artışın İktisadi Görüşler Açısından Etkisi 

 Klasik Görüş Keynesyen Görüş Monetarist Görüş 

Kamu 

Harcamalarının 

Artması 

Dışlama 

(Crowding out) 

Dışsallık 

(Crowding in) 

Dışlama 

(Crowding out) 

Kaynak: Uysal ve Mucuk, 2004; 164 

Tablo 1’e göre, iktisadi görüşler açısından dışlama etkisine yer verilmektedir. Klasik, 

Keynesyen ve Monetarist görüşler ele alınmaktadır. 

Keynes’e göre vergi veya borçlanma yoluyla finansmanı gerçekleştirilen kamu yatırım 

harcamalarının genel ekonomi üzerinde genişletici etkiye yol açmaktadır. Keynesyen teorisine 

göre ekonomi politikasının finansman şeklinin faiz oranlarını yükselterek yatırımlar üzerinde 

geciktirici etkiye neden olabilmektedir. Bu durumda özel yatırımcı için sermaye mallarının 

maliyetinin artmaması için para politikası ile faiz oranlarının indirilmesi gerekmektedir. 

Keynes, dışlama etkisinin ortaya çıkması durumunda devlet müdahalesi, likitide tercihini 

yükseltebilir veya sermayenin marjinal verimliliğini azaltabilmektedir (Carlson ve Spencer, 

1975: 5; Akt. Kesbiç, vd., 2016: 62). 

Kapitalist ekonomik sistemin kendiliğinden tam istihdam düzeyinde dengede olamayacağını 

ileri süren Keynes devletin maliye politikasını kullanarak ekonomiye müdahale etmesi 

gerektiğini savunmaktadır. Keynes’e göre piyasadaki durgunluğun temel sebebi yatırımların 

yetersizliğidir. Bundan dolayı kamu yatırım harcamaları artırılarak, yatırım harcamaları 

üzerinde dışsallık etkisi oluşturarak sorunu çözecektir. (Lajugie, 1971: 182-183; Akt. Uysal, 

Mucuk, 2004: 161) 

Neo-Klasiklerde Klasik iktisat ile aynı görüşü savunmuştur. Hawtrey, kamu yatırımlarının özel 

yatırımların yerini tutamacağını ve kamu borçlanmasının faiz oranlarını yükselterek özel sektör 

yatırım harcamalarının kredi kullanımını engellediğini savunmuşlardır (Kesbiç vd., 2016: 61). 

Literatürde üç farklı dışlama etkisinde bahsedilmektedir. Birincisi, kamu yatırımlarındaki 

artış,özel sektörün kamu mallarını özel mallarla ikame etmesine sebebiyet vermektedir. 

İkincisi, çıktı miktarındaki artış para talebini ve faiz oranlarını artırarak özel sektör 

yatırımlarının dışlanmasına yol açmaktadır. Üçüncüsü bütçe açıklarından dolayı kamu borç 

stoku faiz oranlarını artırarak, özel sektör yatırım harcamalarının dışlanmasına neden 

olmaktadır. 
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Friedman birinci dışlama etkisini “ilk tur” etkileri olarak tanımlamaktadır. Bu etki politikanın 

uygulanması ile ortaya çıkmakta ve zamana bağlı olmamaktadır. Üçüncü turu ise “izleyen tur” 

olarak adlandırmakta ve dışlama etkisi de kamu borç stokunun artış hızına bağlıdır. Friedman’a 

göre kamu yatırımlarının bütçe açığı ile finanse edilmesi istihdam üzerinde ilk anda olumlu etki 

yaratacak fakat izleyen süreçte faiz oranları ve yatırımlar üzerindeki etkileri bu olumlu etkiyi 

ortadan kaldıracaktır. Blinder ve Slow’a göre eğer ki bütçe uzun vadede istikrarlı bir şekilde 

dengede ise ilk aşamada gerçekleşen olumlu etkilerin tamamen dışlanmayacağını 

savunmaktadırlar (Floyd ve Hynes, 1978: 97;Akt. Kesbiç, Dündar, Devrim, 2016: 62) 

İktisadi görüşler açısından bakıldığında son görüş Ricardian yaklaşımıdır. Barro tarafından 

geliştirilen Ricardian denklik teorisine göre, vergi ve borçların ekonomi üzerindeki etkisinin 

aynı olup reel faizler üzerinde de bir etkiye sahip değildir. Kamu harcamalarının finansmanı 

vergiler yerine borçlanma ile sağlansa bile milli gelir ve reel faizleri etkilememektedir. Burada 

Ricardian denkliği bütçe açıklarının özel sektör yatırımlarını dışlamadığı konusunda tartışma 

ortaya çıkmaktadır. Tüketiciler rasyonel karar verirlerse bugünkü harcamalarının gelecekteki 

vergiler ile finanse edileceğini bilmelidir. Dolayısıyla bireyler günümüzde artan kamu 

harcamalarının gelecekte vergilerle finanse edileceğini bildiği için bugünkü tasarruflarını 

artıracaktır. Uzun dönemde özel kesim tasarruflarında değişiklik olmayacağı için bütçe açıkları 

faiz oranlarını da etkilemeyecektir. Netice olarak Ricardian yaklaşımına göre, bütçe açıkları 

vergiler veya borçlanma ile finanse edildiğinde ekonomide aynı etkiyi yaratmaktadır. Kısaca 

kamu yatırım harcamalarının özel sektör yatırım harcamalarına etkileri hakkında üç farklı görüş 

üzerine odaklanılmaktadır. Keynes’e göre genişletici maliye politikasının özel yatırımları 

pozitif etkilediği, Neoklasik yaklaşıma göre özel yatırımlara karşı dışlama etkisinin ortaya 

çıktığı, Ricardian yaklaşıma göre ise birbirini etkilemediği yönündedir (Tülümce ve 

Buyrukoğlu, 2013: 63). 

Isabel Argiman, Jose M. Gonzalez-ParamoandJose M. Roldan yaptığı araştırmalar neticesinde; 

kamu harcamaları ile özel yatırım harcamaları arasındaki ilişkiyi panel data yöntemi ile 14 

OECD üye ülke analiz etmiştir. Sonuçlar, kamu harcamaları içinde yer alan yatırım 

harcamalarının özel yatırımları olumlu yönde etkilediğini ve diğer kamu harcamalarının 

dışladığını göstermiştir (Uysal ve Mucuk, 2003:164). 

Habib Ahmedand Stephen M. Miller araştırmaya aldığı 23 gelişmekte olan ülke ve 16 gelişmiş 

ülke olmak üzere 39 ülkenin 1975-1984 yıllarını dikkate alarak vergi ve borçlanma yoluyla 

finanse edilmiş kamu harcamalarının yatırımlar üzerindeki etkisini en küçük kareler metodu 

(OLS), sabit ve rastgele etki modelleri kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak vergilerle 

finansmanı sağlanan kamu harcamalarının dışlama etkisi yarattığı görülmüştür (Uysal ve 

Mucuk, 2003: 164). 

4.KAYNAKLARIN KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM ARASINDAKİ DAĞILIMI 

2007’de ABD’de ortaya çıkan küresel krizinden Türkiye de etkilenmiştir. Krizle birlikte 

Avrupa ile Türkiye arasında ticari ilişkiler azalmış ve makro ekonomik veriler kötüleşmiş, 

büyüme oranı, artan işsizlik ve yoksullukla Türkiye de krizden etkilenmiştir. Bundan dolayı 

ekonomiye maliye politikası ile müdahale edilmiş ve artan kamu harcamalarının finansmanı 

için vergilerin yetersiz gelmesi durumunda borçlanmaya başvurulmuştur. İç borç stoğunda 

Tablo-2’de de görüldüğü üzere iç borçlanmalarda yatay bir artış gözlenmiştir. İç borç stoğunun 

GYİH’ye oranına bakıldığında bir azalma görülmektedir. 

Tablo-2. İç Borç Stoğunun Değişimi 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

GSYİ

H 

880.4

61 

994.7

83 

999.1

92 

1.160.

014 

1.394.4

77 

1.569.6

72 

1.809.

713 

2.044.4

66 

2.337.

530 

İ.B.S 255.3

10 

274.8

27 

330.0

05 

352.8

41 

368.77

8 

386.54

2 

403.0

07 

414.64

9 

440.1

24 
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İBS/

GSYİ

H 29,0 27,6 33,0 30,4 26,4 24,6 22,3 20,3 18,8 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, TCMB, TUİK verilerinden yararlanılarak 

hazırlanmıştır (Erişim: 08.05.2017) 

Sabit sermaye yatırımlarını kamu sektörü ve özel sektör yatırım harcamaları olarak ele 

aldığımızda; özel sektörün, kamu yatırımlarına göre daha fazla olduğu gözlemlenmektedir. Her 

iki kesimde de artış söz konusudur. Özel sektör yatırım harcamalarında 2009 yılında bir azalma 

meydana gelmiştir. Tablo-3’e göre 2009 ve 2013 yıllarındaki kamu sektörü ile özel sektör 

harcamalarındaki orana bakıldığında diğer yıllara göre en yüksek olduğu oran meydana 

gelmiştir. Yıllar itibariyle oranlarda artışlar ve azalışlar gözlemlenmiştir. Klasiklere göre bu 

oranların istenilmeyen bir durum olduğu söylenebilir. 

Tablo-3. Sabit Sermaye Yatırımlarının Kesimler Arası Dağılımı 

 

 

 

 

 

Toplam İçindeki 

Payları 

(Milyon TL) 

  

Kamu Sektörü 

 

Özel Sektör 

Kamu 

sektörü/Özel 

sektör    

2008 39.061 153.033 %25 

2009 39.173 124.813 %31 

2010 47.003 164.326 %28 

2011 53.247 233.706 %22 

2012 60.108 231.205 %25 

2013 78.165 244.463 %31 

2014 85.355 276.235 %30 

2015 88.527 310.661 %28 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, TCMB, TUİK verilerinden yararlanılarak 

hazırlanmıştır (Erişim: 08.05.2017) 

Piyasada işlem gören iki farklı borçlanma aracı vardır. Birincisi kamu sektörüne ait borçlanma 

araçları, ikincisi de özel sektöre ait borçlanma araçlarıdır. Tablo-4’e bakıldığında en fazla 

piyasada işlem gören devlet tahvilleridir. Devletin 1 yıldan uzun vadeli, borçlanma ihtiyacından 

dolayı Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanma senedidir. Burada özel sektörün, 

kamuya göre piyasada işlem gören tahvillerin daha az olduğu görülmektedir. Devletin kamu 

harcamaları için yaptığı borçlanmadan dolayı özel sektörün dışlandığı ortaya çıkmaktadır.   

Tablo-4. Borçlanma Araçları Stoğu (Milyon TL) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2014-2015 

Değişim 

Kamu iç borç 

stoku 

368.778 386.542 403.007 414.649 440.124 %6.1 

Devlet tahvili 368.778 382.858 403.007 414.649 440.124 %6.1 

Hazine bonosu 0 3.684 0 0 0 - 

Özel sektör borç 

stoku 

14.556 29.713 38.742 47.628 49.168 %3.2 

Tahvil 4.221 14.420 18.954 19.654 19.678 %3.8 

Finansman bonosu 100 734 0 0 0 - 

Banka bonosu 9.672 17.848 22.160 26.279 27.549 %4.8 

Varlığa dayalı 

menkul kıymet 

573 1.605 2.163 2.395 1.941 %-19.0 

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı,SPK, TCMB, TUİK verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır 

(Erişim: 08.05.2017) 

5.SONUÇ 
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Kamu harcamaları vergi veya borçlanma yoluyla finanse edilmektedir. Vergi gelirlerinin 

yetersiz kaldığı durumlarda devlet borçlanmaya başvurmaktadır. Devlet borçlanmayı iç 

borçlanma araçlarında olan tahvil ve bono olarak yapmaktadır. Yapılan borçlanma beraberinde 

faiz hadlerini de yükseltmektedir. Bu durumda özel sektörün kullanabileceği kredi miktarını 

azalmakta ve borçlanma maliyetini yükseltmekte olup özel sektör üzerinde dışlama etkisi 

oluşturmaktadır. GSYİH ile borçlanma oranlarına da bakıldığında bu durum görülmektedir. 

Özel sektör yatırım harcamaları, kamu sektörü yatırım harcamaları oranına bakıldığında yatay 

bir artış gözlenmektedir. 

Özetle, konuyla ilgili teorik analiz yapıldığında, dışlama etkisinin var olduğu konusunda 

iktisadi düşünce sistemlerine göre farklı görüşler olsa dahi, sonuç olarak dışlama etkisinin 

kısmen de olsa var olduğu görüşü, tüm iktisadi düşünce sistemleri tarafından savunulmuştur. 

Kamu yatırımları sonucu oluşan bütçe açıklarının finansmanında, iç borçlanmaya gidilmesi 

yerine, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması sonucunda vergi gelirlerini arttırma yoluna 

gidilebilir. Kamunun, özel sektör ile rekabet halinde yatırımlar yerine, özel sektör üzerinde 

çekme etkisi yaratabilecek yatırımlar gerçekleştirmesi, kamu yatırımlarının özel sektör 

yatırımlarını dışlama etkisini azaltabileceği düşünülebilir. Bunların yanı sıra kamunun, özel 

sektör yatırımlarını artırmak için özel sektöre yönelik teşvikler sağlaması, özel sektör 

yatırımlarını arttırıcı etki yaratabilir. 
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ÖZET 

 İslam’ın cahiliye ve modern faiz türlerini yasaklaması ve bu nedenle ticari hayatta icra edilen 

bazı finansal yöntem ve uygulamaların men edilmesi, Müslüman toplumlarda farklı finansal 

çözümlerin doğmasına neden olmuştur. Hayatın her safhasına ait hükümler içeren İslam’ın 

ticaret sahasındaki hükümleri ve bağlayıcılığı, İslam bilginleri ve ticaret erbabının fikir birliği 

ile toplum ihtiyaçlarına cevap verilebilecek ürün ve yöntemleri geliştirmeye sevk etmiştir. Bu 

durum yeni ürün ve uygulamalar meydana çıkarsa da bazı fıkhi tartışmalara da yol açmıştır. 

Günümüzde İslami Finans, modern ve geleneksel fıkıh ekolleri arasında yer yer eleştirilere 

maruz kalsa da İslam hukukuna uygun ihraç edilen sukuk sertifikaları, faizsiz finans alanında 

tasarruf sahibi ve yatırımcılara bir seçenek olarak finansal piyasada geleneksel ürünlere 

alternatif olacaktır. Dünya piyasalarında son yirmi yıldır görülen sukuklar, olağanüstü şekilde 

büyüme göstermekte ve İslami ekonomiler adına potansiyel taşımaktadır. Bu durum, kapitalist 

sistemdeki borçlanma temelli finansman yerine ortaklık ve kar temelli İslami ekonominin 

yerleşmesine imkan tanıyacaktır. Çalışma kapsamında sukuk uygulamaları ve çeşitlerinin, 

Türkiye’de ve Dünya’da genel görünümü incelenecektir. 

ANAHTAR KELIMELER: İslam Hukuku, Faizsiz Finans, Sukuk, Tahvil 

 

Islamic Financial Certificates called as Sukuks and Analysis of World Sukuk Markets 

Abstract: The prohibition of all types of interest and related incomes in Islam have led Muslim 

societies to find different financial solutions. These prohibitions and provisions of Islam has 

caused to the development of the methods that can meet the financial needs. However, some of 

these methods came with discussion in terms of Islamic law. Today, Islamic finance will be an 

alternative financial tool to the traditional financial system with sukuk certificates issued in 

accordance with Islamic law. The sukuks that have been seen in the world market for the last 

two decades have shown an extraordinary growth and potential for Islamic economies. This 

will allow the establishment of Islamic economy based on the partnership rather than interest 

based system. Within the scope of the study, the sukuk, its types and world sukuk market have 

been revealed.  

KEYWORDS: Islamic law, Interest-free Finance, Sukuk, Bond. 

 

 

Giriş 

İslami Finans’ın küreselleşen Dünya üzerinde kendine büyüyen bir şekilde yer bulması ile 

birlikte daha fazla tartışılmaya ve ürün çeşitliliğinin artmasına neden olmuştur. Tartışmayı 

oluşturan unsurların başında İslam’ın helal ve haram olarak çizdiği sınırlar ve uygulamaların 

bu sınırlara uygunluğu gelmektedir. Zira İslam, kar edebilmek için her yolu uygun gören bir 

inanç olmayıp, hayatı ve muameleleri belli ilke ve düzene sokan bir sistemdir (Durmuş,2010). 

İslami Finans, gerçek mülkiyet ve ticarete dayanması (Tunç, 2010) sonucunda faizli sisteme 

karşı ve her on yılda bir meydana gelen ekonomik krizlere bir çözüm olma yolundadır. Nitekim 

faizin sadece belli bir zümreye kazanç sağlaması ve ekonomik problemlere neden olması, 

kapitalist olmayan alternatif bir sistem arayışına yol açmıştır (Alpaslan,2014). 
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Tarih boyunca ticaret var olmuş ve sonucu olarak finans mekanizması, borç-alacak ilişkisi 

gelişmiştir. Yatırımcılar için fonlarını değerlendirecek, girişimciler için ise finansman 

kaynaklarına ihtiyaç vardır. İslami Finansın mudarebe, müşareke gibi ortaklık yöntemleri ile 

faiz barındırmayan, kara ve zarara ortak eden yöntemleri, İcare gibi mülkiyet temelli finansal 

kiralama, murabaha yoluyla da anapara ve kar eklenerek vadeli satış şeklinde uygulamaları 

çözüm olmuştur (Türker,2010). 

Günümüz finansal işlemler ve piyasalar çok daha karmaşık ve şümullü hale gelmiştir. 

Konvansiyonel kuruluşlar bu hıza karşılık ürünler sunarken, İslam Ekonomisi son kırk yılda 

oluşup gelişmesi, sistemle bütünleşmesini sekteye uğratmıştır. Son yıllarda yapılan İslami 

Finans hamleleri bu durumun aşılmasına ciddi katkı sağlamıştır. 

İslami Finans, her gün büyümekte iken piyasanın ögeleri de çoğunlukla İslami bankalardır. 

Türkiye’de de İslami finans konusunda ilk sırada katılım bankaları yer alır. İslami finansman 

yöntemlerini kullanarak faizsiz işlemleri gerçekleştiren katılım bankaları, sukuk ihraçlarını da 

2013 yılından beri sürdürmektedir. Katılım Bankaları dışında Hazine tarafından ihraç edilen 

kira sertifikaları, Türkiye sukuk piyasasında, finansal hacim ve tanıtımı açısından önem teşkil 

etmektedir (TKBB,2016). 

Sukuklar, bono ve tahvillere alternatif olabilmesi, faiz barındırmaması, uluslararası 

derecelendirme kuruluşları tarafından değerlendirilmesi, bazı türlerinin ikincil piyasada işlem 

görüp devredilebilmesi ve riskin paylaşılması ile yatırımcıları koruması gibi faydaları ile 

piyasada yer bulmakta ve zaman içerisinde finansal piyasalarda daha fazla talep görecektir.  

Türkiye’de katılım bankaları, bankacılık yasasına tabi olarak faaliyet göstermektedirler. Bu 

durum, özü itibarıyla faizsiz çalışan banka ve diğer İslami finansal kurumlar için bazı olumsuz 

durumlara yol açmaktadır. Faizsiz Bankacılık üzerine yapılan bazı yasal çalışmalar ve 

şirketlerin özgün ürünler üretmesi, katılım bankacılığa önem ve ayrıcalık katmıştır ( Yılmaz, 

2010). 

İslami Finans Ve Sukuk Uygulamaları 

İslami finans, İslam hukuku temelli finansal aktiviteleridir. İslam hukuku, sosyal yaşamın her 

merhalesine müdahil olduğu gibi, insanların hayatlarında en önemli yer tutan ticari hayatta da 

belli kaideler ve usuller belirlemiştir. Bu kaidelerden en bilinen ve öne çıkanı, şüphesiz ‘Faiz 

Yasağı’ dır. Fakat her ne kadar faiz yasak olsa da İslam dininin ekonomi sahasında birçok kural 

ve tavsiyeleri vardır. 

İslami finans temeli mülkiyet hakları, sosyal ve ekonomik adalet, gelir dağılımı ve yönetimi ile 

ilgili İslami inanç kaideleri üzerine kurulmuştur (El-Gamal,2009).   Bu inanç kaideleri üzerinde 

İslami Ekonomi için öncelikli şart olarak İslam hukukuna riayet etmek ve İslam hukuku ile 

temellenmeyen hiçbir anlaşma, akitleşme ve işlem yapmamak söylenebilir. Daha ayrıntılı 

olarak konuya eğildiğimizde şu çıkarımları yapmak da mümkündür; Sözleşmeler bağlı 

kalınmalı ve sözleşmedeki şartlar eksiksiz yerine getirilmelidir, Mülkiyet hakkı koruma altına 

alınmış ve kutsaldır, Tüm finansal aktiviteler gerçek bir mal ve ya hizmete dayanmalıdır, sanal 

ve fiktif işlemlerden kaçınılmalıdır, Finans kurumları ve şirketler topladıkları yahut sahip 

oldukları cari mevduatı, varlıkları üretime kazandırmalıdır, Piyasalarda bulunan borç senetleri 

yerine kar-zarar ortaklığı temelli ürünler ticarete konu edilmeli ve risk paylaşımı anlayışı 

geliştirilmelidir. 

İslami Finans’ın Dünya üzerinde en fazla görülen uygulamaları; mudarebe, müşareke, icare, 

murabaha, teverruk ve sukuktur. Bunlar dışında da Selem, istisna, müzaraa, müsakat, muğarese 

ve vakala gibi uygulamalarda vardır (AAOFII, 2002). 

Sukuk Uygulamaları  

Sukuk, yaygınlaşan tanımı ile arapça ‘sak’ kelimesinden türetilmiştir ve ortaçağdan itibaren 

Müslüman tüccarlar arasında kullanılmaktadır. Kelimenin latince karşılığı ‘çek’tir (Akbulak-

Özgüç,2004). İslami tahvil olarak ifade tanımlanan sukuk, gerçek bir varlık üzerinde mülkiyet 
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hakkı sağlayarak bu varlıktan gelir elde edebilmeyi sağlayan İslami yatırım aracıdır (Yakar, 

2013). Bu bilgiler ışığında sukuklara ‘İslami Bono’ da denilmektedir. 

Sukuk Çeşitleri 

Genel olarak sukuklar iki farklı açıdan tasnif edilirler. Kaynaklarına ve modellerine göre olmak 

üzere sınıflandırılırlar.  

Proje, varlık ve bilanço olmak üzere üç çeşit kaynak temelli sukuk vardır. Bir projeye yönelik 

olarak oluşturulan ve bu proje için özel amaçlı şirket kurup bu şekilde sukuk ihracı 

gerçekleştirmek yoluyla kategorize edilen sukuklara proje kaynaklı sukuk denmektedir. 2003 

yılında Katar hükümeti tarafından bir inşaat projesinde ihraç edilen sukuklar, bu tür için örnek 

teşkil edebilir. Mudarebe ve müşareke olarak ortaklıklara ve İslami finans ilkelerine uyum 

noktasında katkısı yüksek olan proje kaynaklı sukukların artışı, sukuk piyasasının istenilen yere 

gelmesine katkı sağlayacaktır. 

Varlık kaynaklı olması, gerçek varlık üzerinden kira gibi kar elde etme yöntemleri ile ihraç 

edilen sukuk türüdür. En fazla ihracı gerçekleşen tür varlık kaynaklı olandır.  

Bilanço kaynaklı sukuk, İslami finans şirketinin, piyasada bulunan çeşitli projeleri 

fonlayabilmek için kullandıkları yöntemdir. Gerçekleşen projelere bu yolla Türkiye ve 

Dünya’dan fon temin edilebilmektedir. 

Sukukların diğer bir sınıflandırma yöntemi ise modellerine yani uygulama türlerine göre 

olmasıdır. Sukukların incelenmesi, fıkhi olarak değerlendirilmesi, uluslararası endekslerde 

tanımlanması bu şekilde gerçekleşir. Temel olarak AAOFII de en tanımlanmış en çok kullanılan 

sukuk modelleri şunlardır: Mudaraba sukuk, murabaha sukuk, selem sukuk, icare sukuk, 

müşareke sukuk, istisna sukuk, vakala (vekalet) sukuk, melez sukuk, müzaraa sukuk, musakat 

sukuk, muğarese sukuktur (AAOFII,2002). 

Mudaraba sukuk, İslami finansman yöntemlerinden olan mudarebenin sukuklaştırılması ile 

oluşan sertifikalardır. Bir taraf emeği, diğer taraf ise sermayesi ile ortaklık yaparlar. Emek-

Sermaye ortaklığı da denmektedir (Aggarwal-Yousef,2000). Özellikle inşaat projelerinde 

kullanılabilir ve ikincil piyasada işlem görülme hakkına sahiptir. 

 

Grafik 1. Mudabara Sukukunun İşleyişi 

 
Kaynak: Muhammad Akram Khan, Islamic Economics and Finance: A Glossary, Londra: 

Routledge, 2003 

Müşareke sukukta, müşareke ilkelerine tabi ve ortaklık esasına dayanmaktadır. Mudarebe 

sukuk ile aynı prensipte işlem görürler. Müşareke sukuklarda, mudarebe sukuk gibi sadece 
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gelire ortaklık yapılmayıp hisse olarak da yatırımcılar hak sahibidir. Yani sadece emekçi değil, 

sözleşmenin tarafları aynı zamanda sermayedardır. Zarar durumunda ihraççı ve hissedarlar 

paylarına göre sorumlu olmaktadırlar. 

İcare sukuku ise varlık kiralama şirketi tarafından alınan bina, makine gibi varlıkların 

kiralanması sonucu oluşan sertifikalardır. Vade sonunda kiralama şirketi, varlığın satışını yapar 

ve anaparalarını yatırımcılara teslim eder. Sertifika sahipleri kiralama süresince belirlenmiş bir 

oranda kira geliri elde ederler (Uzunoğlu, 1998). Bazı yönleri ile Osmanlı’da uygulanan vefaen 

satış ya da istiğlal satışına benzemektedir.   

Murabaha bir malın vadeli olarak karlı satışı şeklinde uygulanan İslami finansman yöntemidir. 

Alıcının ihtiyacı herhangi bir varlığı, belli bir vade ve kar ile satmak yoluyla yapılır. Bu işlemin 

sukuklaştırılması ile özel amaçlı şirket tarafında sertifikalar ile tasarruf sahiplerine ulaştırması 

ile murabaha sukuku meydana gelir. Murabaha sukukları ikincil piyasada işlem göremezler.  

Selem sözleşmelerinin sukuklaştırılması ile ortaya çıkan sertifikalara selem sukuk denir. Selem 

sukuklar, peşin paraya karşılık ileri vadede ödemeye imkan veren bir finansman yöntemidir 

(Ausaf,1993). Tarım, petrol, bakır gibi fiyat değişkenliği çok fazla olmayan emtia üzerinde 

yapılmaktadır. Yatırımcı, vadesi gelmeden vazgeçme hakkına sahiptir. Sahip olduğu 

sertifikanın devrini yapabilse de belirli bir oranda zarar etme durumu meydana gelebilir. 

İstisna sukuk, tasarruf sahiplerinden toplanan fonlar ile ileriki vadede teslim edilecek projenin 

finansmanını yapmak suretiyle oluşan sertifikalardır. Bu yönü ile selem sukukuna 

benzemektedir. Türkiye’de istisna üzerine yapılacak çalışmalar, sermayenin tabana yayılması 

ve üretime yönelik bir ekonomi için gereklidir. Özel sektör, bu sistem ile proje finansmanı 

sağlayabilir. Devlet’in de büyük projeler için yap-işlet-devret modelini istisna sukukuna 

uyarlamak İslami ekonominin ve sukuk piyasasının gelişmesine neden olacaktır. 

Vakala sukuk, vekalet ile sukuk varlıklarını yönetme yoluyla gerçekleştirilir. Malezya ve 

Uzakdoğu’da sıklıkla kullanılan türlerden biridir. Fakat toplam sukuk ihraçları içerisindeki payı 

düşüktür (Küçükçolak, 2008) 

Melez sukuk adında bir ihraç türü daha ortaya çıkmıştır. Birden fazla sukuk modelinin biraraya 

getirilmesi ile oluşan melez sukuklar en fazla payı yüksek oranda icare sukukundan almaktadır. 

2003 yılında İslam Kalkınma Bankası tarafından ihraç edilen melez sukukun yaklaşık yüzde 68 

kadarı kiralama usulü yani icare sukukudur. Bu sukuk ihraç modeli İslami portföy yönetim 

şirketlerinin yoğun başvuracağı bir sukuk türü olma yönünde ilerlemesine rağmen bu durum bir 

takım fıkhi eleştirileri de yanında getirecektir. 

Diğer bilinen sukuk türleri ise Müzaraa sukuk, Müsakat sukuk, Muğarese sukuktur. Müzaraa, 

ziraat ortakçılığı temeline dayanan sukutur. Müsakat, bağ-bahçe ortakçılığı esası ile ihraç edilen 

sukuklardır. Muğarese ise ağaç dikme ve yetiştirme faaliyetlerine istinaden düzenlenen sukuk 

sertifikalarıdır (AAOFII, 2002). Sukuk piyasasının gelişimi ve çeşitli bir hal alması ile bu 

ürünler daha nitelikli ve kapsamlı şekilde incelenip uygulamaya alınabilir. Fakat daha Türkiye 

ve Dünya piyasalarında çok genç olan sukuk sertifikalarının mudarebe, müşareke ve istisna 

sukuklarını geliştirip kullanması, likidite hacminin büyümesine, ürünün tanınmasına ve 

kapsamlı projeler için yeterli bir altyapıya sahip olmasına yardımcı olacaktır.  

Sukuk İhraç Süreci Ve İkincil Piyasası 

Günümüzde uygulanan sukuka en yakın sukuk sertifikası 1983 yılında Malezya tarafından 

İslami bankalarının varlık yönetimi ve finansal tablolarını düzeltmek amacıyla ihraç edilmişti 

(Gray-Arshad, 2007). Modern manadaki ilk sukuk ise yine Malezya hükümeti tarafından 2002 

yılında 500 milyon USD olarak piyasalara sunulmuştur. İkincil piyasada işlem görebilmesine 

göre ise ilk modern sukuk 2000 yılında Bahreyn’de görülmüştür (Küçükçolak, 2008). Dünya 

piyasalarında ve Müslüman olmayan ülkelerde ise 2006 yılında dikkat çekmeye başlamıştır. 

Lüksemburg piyasasından sonra Londra borsasında görülmüştür. Piyasalarda genç bir 

uygulama olan ve potansiyel barındıran sukuklar, gün geçtikçe iç ve dış ihraçlarla hızlı bir 
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gelişim gösteriyor ve çok geç değer kazanmaya başlamasına rağmen bu olumsuz etkiyi 

üzerinden atacaktır. 

Sukuklar doğası itibarıyla orta ve uzun vadede getiri getiren sertifikalardır. Sukuklardan elde 

edilecek gelirde düzenli ya da düzensiz olabilmektedir. Öte yandan diğer kıymetli kağıtlar gibi 

nama ya da hamiline çıkarılması da mümkündür. Aynı zamanda sukukun bazı uygulamaları 

ikincil piyasada işlem görebilmektedir (Akbulak-Özgüç, 2004). 

Piyasalarda işlem gören kıymetli evraklardan sukuku ayıran en önemli nokta İslam hukukudur. 

Sukuklar tamamen İslam hukukuna uygun ihraç edilmelidir. Dolayısı ile faiz yasağı ile kara ve 

zarara ortak olma zorunluluğu doğmaktadır. Kısaca pay oranda kar zarar ortaklığı ve gerçek 

varlık bulundurmak İslami şartlardır. 

Türkiye’ sukukla geç tanışan ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizde kira sertifikaları 

olarak isimlendirilmektedir. Fakat kira sertifikası, sukuk çeşitlerinden biri olan ‘sukuk al-

icare’dir. Diğer bir ifadeyle ülkemizde varlık kirala yoluyla sukuk ihraçları gerçekleşmektedir. 

Yasal olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Seri: III, No: 43 sayılı Kira Sertifikalarına ve 

Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 01.04.2010 tarih ve 27539 sayılı 

Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Yılmaz, 2010).  

Diğer bir husus ise sukukların vergilendirilmesidir. İlgili karar 43 Seri Nolu Kira Sertifikalarına 

ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in yayınlanmasından sonra 

25.02.2011 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanan 6111 sayılı Kanun ile belirlenmiştir 

(Gümüş,2011). 

Türkiye’de ihraç edilen sukuklarda yüzde 10 kesinti yapılmaktadır. Yurtdışında yapılan 

ihraçlarda bu oran farklılık göstermekle beraber daha piyasalarda yeni bir ürün olan sukukların 

vergilendirilmesinde yapılacak muafiyet ve istisnalar, tutundurma ve destekleme adına faydalı 

olacaktır. Öte yandan faizli tahvil ve bonolara göre çalışma prensibi farklı olması ve karla 

birlikte zarar riskinin de olması yönüyle yapılacak vergi indirimleri yerinde bir adım olabilir. 

Hisse senedi ve bonolar ile benzeri yönlere sahip olan sukuk sertifikaları, faiz yerine kar-zarar 

ortaklığına dayanması ile ayrışmaktadır. Bir borç değil, mülkiyet sertifikasıdır. Hisse senedi ise 

bir pay hissesidir, gerçek mülkiyet gibi bir şart koşmaz. Fakat sukuk gerçek mülkiyet temelli 

olmalıdır (Alpaslan,2014). Bu yönü ile de sukuklar yaygınlaştıkça üretime ve reel büyümeye 

ciddi katkı sağlayacaktır.  

Sukuk denince Türkiye’de akla gelen kira sertifikaları yani icare sukukudur. Süreç tüm sukuk 

uygulamalarında benzer şekilde işler. Dünya’da ve Türkiye’de en fazla ihraç edilen uygulama 

şekli icare sukuklarıdır. Aynı zamanda bir sukuk ihracında ana taraf vardır. Kaynak kuruluş, 

varlık kiralama şirketi (VKŞ) ve yatırımcılar yani tasarruf sahipleridir. Süreç şu şekilde 

işlemektedir: 

Kaynak kuruluş varlıklarını ihraç etmek üzere varlık kiralama şirketine devreder. 

Varlık kiralama şirketi sertifikalar şeklinde ihraç eder 

Tasarruf sahiplerinden varlık kiralama şirketine ödeme gerçekleştirilir. 

Varlık kiralama şirketi, kaynak kuruluştan devraldığı varlıkların bedelini transfer eder ve 

kiralama işlemini tamamalar 

Kaynak kuruluş, belirlenen vadede kira ödemelerini varlık kiralama şirketine aktarır  

Varlık kiralama şirketi, mülkiyet paylarına göre sertifika sahiplerine ödeme yapar 

Belirlenen vadenin dolması ile varlık kiralama şirketi varlığı kaynak kuruluşa devreder 

Kaynak kuruluş, satın alma bedelini varlık kiralama şirketine öder 

Varlık kiralama şirketi, tasarruf sahiplerinin anaparalarını öder 

Yatırımcılarda bulunan sertifikaların itfası gerçekleşir. 
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Grafik 2.Sukukun İşleyişi 

 
Kaynak: Ahmet Tok, İslami Finans Sistemi Çerçevesinde Sukuk (İslami Tahvil) Uygulamaları, 

Katılım Bankaları ve Türkiye Açısından Değerlendirmeler, Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu 

Hukuk İşleri Dairesi, 2009. 

Sukukların ikincil piyasada işlem görebilmesi bazı şartlara bağlıdır. Dolayısı ile bazı sukuk 

türleri ihraç temelinden mütevellit ikincil piyasada işlem görememektedir. Mudarabe, müşareke 

ve icare sukukları likidite özelliğine sahiptir. Murabaha, selem ve istisna sukukları İslam 

hukukunun olmayan malın satışı ve borcun satışı yasak olması sebebi ile yasaktır.  

Sukukların kısa vadede ihraç edilmesi ve tasarruf sahiplerinin tüketim eğilimlerinin bu yönde 

olması, sukukların ikincil piyasada işlem görme kabiliyetini azaltacaktır. Sukukların orta ve 

uzun vadede ihraç edilmesi bu problemin önüne geçebilir. 

Katılım bankalarının kullandığı finansman yöntemlerinden biri olan teverruk için gereken emtia 

alım-satımının Londra Metal Borsası yerine sukukların ikincil piyasasından temin etmek, 

piyasanın gelişmesi ve hacmin artmasına doğrudan etki edecektir. 

Sukukların ikincil piyasa faaliyetleri için tasarruf sahiplerine yol gösterecek bazı endeksler 

vardır. Jones İslami Piyasa Endeksi, bu endekslerden ilkidir (Borsa İstanbul, BIST-KYD 

Endeksi Temel Kuralları,2017). Bu adımdan sonra Standart&Poor, MSBC Barra, Global GCC 

gibi uluslararsı endeksler, sukuk sertifikaları için veri kaynağı olacak pencereler açmışlardır. 

Ülkemizde Borsa İstanbul BIST-KYD adında özel sektör ve kamu ihraçlarının takip 

edilebileceği endeks sunmuştur. Gelişmekte olan sukuk piyasası ve kısa sürede Dünya 

ekonomisinde çok daha büyük pay alacak olan İslami finans Türkiye için fırsat potansiyeli 

taşımakta ve küresel çapta işlem görebilen ve iç-dış yatırımcılara hızlı ve güvenilir bilgilere 

erişim sağlayacak bir İslami endeks ivedilikle oluşturmalıdır. 

 Dünya Sukuk Piyasaları Ve Gelişimi 

Dünya’da 1970 yılından sonra İslami finans alanında gelişmeler gözlemlemeye başlanmıştır. 

İlk İslami finans kuruluşunun modern manada Mısır’da kurulduğu söylenebilir. Mısır’ın 

girişiminin ardından İslam Kalkınma Bankası kurulmuştur. Ardından körfez ülkelerinde arka 

arkaya İslami finansman şirketleri meydana gelmiştir. Arap yarımadasının ardından Kuzey 

Afrika, Türkiye, Malezya ve Endonezya da hareketlilik meydana gelmiştir. 

Dünya piyasalarına akredite olması açısından ilk sukuk ihracı 1990’da Malezya’da ihraç 

edilmiştir. O yıllarda uluslararası İslami finans şirketi bulunmayan Malezya’da ihraç Shell 

firması tarafından gerçekleşmiştir (IIFM,2013). Bu yönüyle son 25 yıl incelendiğinde sukuk 

sertifikaları ve İslami finansman konusunda yaşanan büyük gelişme ve değişim ortaya 

çıkmaktadır. 

Günümüzde 300 den fazla İslami banka ve varlık yönetim şirketleri, tekafül şirketleri gibi 

İslami finans şirketleriyle çok daha fazla rakamlara uluşan İslami finans sektöründe söz 

edilmektedir. En fazla paya sahip ülkeler ise Malezya başta olmak üzere körfez ülkeleridir 

(Aktepe,2012). Aynı zamanda Dünya üzerinde HSBC, GoldmanSachs, Citi Bank gibi batı 
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merkezli finans kuruluşları da faizsiz bankacılık çerçevesinde, kuruluş bünyelerinde faizsiz 

bankacılık penceresi açmış olup, önemli çalışmalar yapmaktadırlar (Bayındır, 2008). Londra 

Uluslararası Finansman Servisi’nin raporuna göre 2009 yılı itibariyle sukuklar, toplam İslami 

finans varlıklarının %11 kadardır (IFSL, 2011) 

Grafik 3. Dünya Sukuk İhracı (2001-2014) 

  
Kaynak: Mustafa Mohd Hanefah, “Sukuk: Global Issues and Challenges Mustafa Mohd 

Hanefah, Universiti Sains Islam Malaysia Akihiro Noguchi”, Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues, Cilt.16, Sayı.1 (2013). 

Dünya üzerinde en fazla ihraç gerçekleştiren ülkelere bakıldığında Malezya açık ara öndedir. 

2013-2014 yılları arasında 525 ihraç gerçekleştirmekle bu ihraçlarının %80’i kamu devlet 

tarafından gerçekleşen ihraçlarıdır. Aynı yıl içerisinde 53 ihraçla Endonezya ikinci en fazla 

ihraç eden ülkedir. 49 ihraç ile Gambiya iki ülkeyi takip etmektedir.  Türkiye ise sadece 7 ihraç 

gerçekleştirmiştir. 

Grafik 4. Dünyada İhraç Edilen Sukuklar (2013-2014) 

 
 

Kaynak: İslami Bankacılık Rekabet Raporu 2013-2014, Ernest&Young, 2015. Bölge Bazında 

Sukuk İhracı 

 

 

 

 

 

Grafik 5. Sukuk İhracı 
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Kaynak: Mustafa Mohd Hanefah, “Sukuk: Global Issues and Challenges Mustafa Mohd 

Hanefah, Universiti Sains Islam Malaysia Akihiro Noguchi”, Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues, Cilt.16, Sayı.1 (2013). 

Malezya 

Malezya, sukuk piyasalarında diğer Dünya ülkelerinin önünde yer almıştır. Bütün pazarın 

sadece %60’ı üzerindeki pay Malezya’ya aittir. Bunun en önemli sebeplerinden biri şüphesiz 

devlet politikaları ve jeopolitik konumdur. Zira Malezya konumu gereği Çin ile yükse hacimli 

bir karşılıklı ticaret ilişkisine sahiptir. 2002 yılında bu yönde yabancı yatırımcılara hizmet 

vermesi için Malaysia Global Sukuk Incorparation isimli aracı kuruluşu kurup, ihraçları bu özel 

amaçlı şirket üzerinde gerçekleştirmektedir. 

Malezya hükümeti İslami finansın gelişmesi adına politikalar üretmektedir. Sukuk ihraç eden 

firmaları için vergi indirimleri sağlamaktadır. Aynı zamanda ringit olarak ihraç edilen 

sertifikalardan gelir vergisi alınmamaktadır (Wilson, 2008). 

Sukuk ihraçlarında Malezya hükümeti tarafından ihraççılara sağlanan kolaylık ve teşvikler, 

ülkemiz için de bir örnek teşkil etmektedir. Daha sukuk sertifikaları ile tam olarak tanışmamış 

olan Avrupa ve politik, inanç ve ortak kültür temelli yakınlıklar itibarı ile yakın ilişkide bulunan 

Körfez Ülkeleri’nin yatırımlarını çekmek adına, ihraçları kolaylaştırmak ve teşvik etmek 

Türkiye’nin küresel manada öncü devletlerden biri olması fırsatını taşımaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Grafik 6. Malezya’nın Dünya Sukuk Piyasasından Aldığı Pay 
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Kaynak: Mustafa Mohd Hanefah, “Sukuk: Global Issues and Challenges Mustafa Mohd 

Hanefah, Universiti Sains Islam Malaysia Akihiro Noguchi”, Journal of Legal, Ethical and 

Regulatory Issues, Cilt.16, Sayı.1 (2013). 

Suudi Arabistan  

Uzakdoğu ihraçlarından farklı olarak Suudi Arabistan örneği, Türkiye gibi sukuk piyasasına 

geç giren ülkelerdendir. İlk geniş çaplı ihraç 2012 yılında havalimanı finansmanı için 

gerçekleşmiştir ve 4 milyon USD tutarındadır. Yine Malezya ihraçlarının karakteristik 

özelliklerinden biri olan kısa ve orta vadede ihraç edilen sukukların aksine on yıllık vadede 

ihraç edilmiştir (Tok, 2009). 

İhraç edilen sukuklar Suudi Arabistan Borsası’na işlem görebilmektedir. Sukuklar genellikle 

orta ve uzun vadede ihraç edilmektedir. Fakat denetim konusunda eksiklikler olması ve denetim 

kurumu olmaması, yatırımcıların ihraçlara ilgisini azaltmış ve eleştirilere maruz bırakmıştır. 

Suudi Arabistan, Körfez Ülkeleri’nin karakteristiğini yansıtmak adına iyi bir göstergedir. Zira 

Körfez ülkeleri ile Uzakdoğu ekolleri birbirinden farklıdır. Bu farkın oluşmasında bazı etkenler 

vardır. Körfez ülkelerinin sermaye gücü, orta ve uzun vadede ihraçlara yol açmıştır. Öte yandan 

refah düzeyinin yüksek olması alternatif finansman yöntemlerini araştırmaya ve bu amaçla 

yoğun çalışmalar yapmaya Uzakdoğu İslam ülkeleri gibi çalışmaya yol açmamıştır. Son birkaç 

yıl içerisinde Körfez’in sermayesini finans sektöründe değerlendirmesi, sukuklara ivme 

kazandırmıştır.  

 

 

 

 

Grafik 7. Suudi Arabistan’da Gerçekleştirilen Sukuk İhraçları (milyon dolar) 
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Kaynak: Mustafa Mohd Hanefah, “Sukuk: Global Issues and Challenges”, Journal of Legal, 

Ethical and Regulatory Issues, Cilt.16, Sayı.1 (2013). 

Endonezya 

Endonezya, Malezya’nın ardından sukuk ihraçlarında ikinci sırada yer almaktadır. Fakat 

sukuklar Malezya gibi piyasası gibi tam manası ile finansmanına hakim değildir. Toplam 

piyasada konvansiyonel tahvillere göre oranı %7,4’dür (Tok, 2009). 

İlk sukuk ihracını 2002 yılında gerçekleştiren Endonezya, Malezya gibi devlet tarafından teşvik 

ve vergi muafiyetlerine sahiptir. Genel olarak altyapı projeleri ve tarım için ihraç edilen 

sukuklar, Körfez örneği aksine denetleme faaliyetlerinden geçmekte ve İslam hukukuna 

uygunluğu tespit amacıyla birtakım standartlara tabi tutulmuştur. 2006 yılından itibaren 

Endonezya’da sukuk ihraçları artış göstermiştir. 

Grafik 8. Endonezya’da Gerçekleştirilen Sukuk İhraçları (milyon dolar) 

 
Kaynak: Mustafa Mohd Hanefah, “Sukuk: Global Issues and Challenges”, Journal of Legal, 

Ethical and Regulatory Issues, Cilt.16, Sayı.1 (2013). 

 

 

Avrupa  

Sukuklar, Avrupa piyasalarında hacim olarak az olmasına rağmen kıta üzerinde bazı ihraçlar 

gerçekleştirilmiştir. 2004 de Hollanda’da bulunan bir özel amaçlı şirket tarafından Lüksemburg 

ve Bahreyn’de işlem görecek şekilde 100 milyon Euro tutarında ihraç gerçekleşmiştir (Hartoka, 

2012). 

Fransa’da iki defa helal gıda ve enerji sektöründe olmak üzere ihraç gerçekleşmiştir. Devlet 

tarafından sukuklar üzerine altyapı ve yasal çalışmalar yapılmıştır (Hartoka, 2012). 

İngiltere ise Avrupa’nın geneline göre sukuklara daha fazla ilgi göstermiştir. Londra Borsası ve 

Profesyonel Kıymetler Borsası’nda sukuklar işlem görmekte ve devlet tarafından sukuk ihracı 

için çalışmalar yapılmaktadır.  
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Türkiye 

Türkiye’de Ortadoğu Ülkeleri’nin yatırımlarını çekebilmek için 1983 yılında çıkarılan Özel 

Finans Kurumları’nın önünü açan düzenleme, faizsiz finansman konusunda başlangıçtır 

(Günal,1989).İlk mevzuat ise 1984 yılında Resmi Gazete de yayınlanmıştır (Cihangir, 1986). 

Yapılan düzenlemelere müteakip 1985 te Albaraka Türk, 1989’da Kuveyt Türk, 1991 de 

Anadolu Finans, 1995 DE İhlas Finans ve 1996 da Asya Finans katılım bankaları kurulmuştur.   

2010 Yılında SPK tarafından yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği ile sukukların Türkiye’de 

İhracının önü açılmıştır (Tok, 2009). İlk İhracı 2011 yılında Kuveyt Türk, 2012 yılında Hazine 

kamu sukuku ihraç ederek gerçekleştirmiştir. Bu yıllardan sonra ülkemizde katılım bankaları 

ve kamunun ihraçları artarak devam etmiştir. Piyasadaki yüksek talep ve beklenti, sukuk 

ürünlerinin kısa vadede etkili ve popüler yatırım aracı olmasına imkan tanımaktadır. 

Türkiye’de 5 adet Katılım Bankası bulunup bunlarda üç tanesi özel ve iki tanesi de kamu 

bankalarıdır. Kamu katılım bankaları sektörde 3 yıl kadar geçmişe sahip olmasına rağmen hızla 

büyümektedirler. Devlet katılım bankaları ile faizsiz finans sektörüne girmiş olması şüphesiz 

sektör payını büyütecek ve İslami yatırım ürünlerinin gelişmesine olanak sağlayacaktır. 

Albaraka, Kuveyt Türk ve Türkiye Finans katılım bankaları dışında Türkiye’de faaliyet 

gösteren Aktif Bank, sukuk ihraçları gerçekleştirmektedir. 

Tablo 1. Türkiye Finans Katılım Bankası Tarafından İhraç Edilen Sukuklar 

İhraç Eden 
İhraç 

Tarihi 

İtfa 

Tarihi 

Satış 

Tutarı 

Para 

Birimi 

Kira 

Oranı 

TÜRKİYE FİNANS 

VK A.Ş. 02.05.2013 30.04.2018 500.000.000 USD 3,95% 

TÜRKİYE FİNANS 

VK A.Ş. 
20.01.2014 18.07.2014 

100.000.000 TL 10,10% 

TÜRKİYE FİNANS 

VK A.Ş. 24.04.2014 23.04.2019 500.000.000 USD 5,30% 

TÜRKİYE FİNANS 

VK A.Ş. 30.06.2014 27.06.2019 800.000.000 MYR 6,00% 

TÜRKİYE FİNANS 

VK A.Ş. 28.08.2014 23.02.2015 139.000.000 TL 9,75% 

TÜRKİYE FİNANS 

VK A.Ş. 04.12.2014 01.06.2015 60.000.000 TL 8,80% 

TÜRKİYE FİNANS 

VK A.Ş. 27.01.2015 24.07.2015 60.000.000 TL 8,75% 

TÜRKİYE FİNANS 

VK A.Ş. 13.02.2015 01.06.2015 250.000.000 TL 9,50% 

TÜRKİYE FİNANS 

VK A.Ş. 23.02.2015 21.08.2015 80.000.000 TL 9,68% 

TÜRKİYE FİNANS 

VK A.Ş. 21.05.2015 20.05.2020 210.000.000 MYR 5,75% 

TÜRKİYE FİNANS 

VK A.Ş. 01.06.2015 27.11.2015 80.000.000 TL 10,60% 

TÜRKİYE FİNANS 

VK A.Ş. 03.06.2015 04.09.2015 100.000.000 TL 10,30% 

TÜRKİYE FİNANS 

VK A.Ş. 26.06.2015 22.12.2015 75.000.000 TL 10,68% 

TÜRKİYE FİNANS 

VK A.Ş. 24.07.2015 19.01.2016 80.000.000 TL 10,61% 
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TÜRKİYE FİNANS 

VK A.Ş. 21.08.2015 15.02.2016 100.000.000 TL 11,07% 

TÜRKİYE FİNANS 

VK A.Ş. 27.11.2015 24.05.2016 150.000.000 TL 11,21% 

TÜRKİYE FİNANS 

VK A.Ş. 22.12.2015 17.06.2016 75.000.000 TL 11,64% 

TÜRKİYE FİNANS 

VK A.Ş. 19.01.2016 15.07.2016 100.000.000 TL 11,43% 

TÜRKİYE FİNANS 

VK A.Ş. 15.02.2016 12.08.2016 100.000.000 TL 11,10% 

Kaynak: Sukuk İhraçları 2010-2016, tkbb.com.tr 

Tablo 2. Kuveyt Türk Katılım Bankası Tarafından İhraç Edilen Sukuklar 

İhraç Eden 
İhraç 

Tarihi 

İtfa 

Tarihi 

Satış 

Tutarı 

Para 

Biri

mi 

Kira 

Oranı 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
19.11.2013 18.11.2014 

150.000.00

0 
TL 

9,10% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
26.06.2014 26.06.2019 

500.000.00

0 
USD 

5162% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
29.09.2014 23.03.2015 

100.000.00

0 
TL 

9,95% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
29.09.2014 29.12.2014 50.000.000 TL 

9,16% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
20.11.2014 14.05.2015 57.000.000 TL 

8,77% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
20.11.2014 19.11.2015 30.000.000 TL 

9,14% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
30.12.2014 23.03.2015 50.000.000 TL 

9,00% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
13.02.2015 1.06.2015 

200.000.00

0 
TL 

9,50% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
20.02.2015 18.08.2015 61.750.000 TL 

9,50% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
3.03.2015 2.06.2015 14.838.000 TL 

9,35% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
24.03.2015 2.06.2015 44.692.000 TL 

8,90% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
24.03.2015 15.09.2015 80.000.000 TL 

9,72% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
31.03.2015 31.03.2020 

300.000.00

0 
MYR 

5,8% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
17.04.2015 26.06.2015 21.798.000 TL 

9,40% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
8.05.2015 7.08.2015 24.635.000 TL 

9,75% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
8.05.2015 3.11.2015 20.000.000 TL 

10,30

% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
14.05.2015 9.11.2015 86.734.000 TL 

10,47

% 
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KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
15.05.2015 15.05.2020 

200.000.00

0 
MYR 

5,72% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
27.05.2015 19.11.2015 10.400.000 TL 

10,15

% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
3.06.2015 15.09.2015 70.000.000 TL 

10,11

% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
17.06.2015 15.09.2015 22.600.000 TL 

10,35

% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
30.06.2015 5.01.2016 

160.000.00

0 
TL 

10,63

% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
7.07.2015 15.09.2015 66.644.000 TL 

9,95% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
15.07.2015 15.07.2020 

300.000.00

0 
MYR 

5,72% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
7.08.2015 9.11.2015 30.000.000 TL 

10,25

% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
18.08.2015 9.11.2015 15.000.000 TL 

10,15

% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
16.09.2015 15.12.2015 

150.000.00

0 
TL 

10,85

% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
27.10.2015 18.02.2016 21.000.000 TL 

10,10

% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
13.11.2015 10.05.2016 

200.000.00

0 
TL 

10,97

% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
20.11.2015 18.02.2016 74.000.000 TL 

10,97

% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
16.12.2015 16.03.2016 

150.000.00

0 
TL 

10,87

% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
6.01.2016 16.03.2016 88.500.000 TL 

11% 

KT SUKUK COMPANY 

LİMİTED 
17.02.2016 17.02.2026 

350.000.00

0 
USD 

7,90% 

KT KİRA SERTİFİKALARI 

VK A.Ş. 
19.02.2016 10.05.2016 

140.000.00

0 
TL 

10,95

% 

Kaynak: Sukuk İhraçları 2010-2016, tkbb.com.tr 

Tablo 3. Albaraka Türk Tarafından İhraç Edilen Sukuklar 

İhraç Eden 
İhraç 

Tarihi 

İtfa 

Tarihi 

Satış 

Tutarı 

Para 

Birimi 

Kira 

Oranı 

ALBARAKA TÜRK KAT 

BAK A.Ş. 7.05.2013 7.05.2023 200.000.000   USD 7,75% 

ALBARAKA TÜRK KAT 

BAK A.Ş. 30.06.2014 30.06.2019 350.000.000   USD 6,25% 

ALBARAKA TÜRK KAT 

BAK A.Ş. 30.11.2015 30.11.2025 250.000.000   USD 10,50% 

Kaynak: Sukuk İhraçları 2010-2016, tkbb.com. 

Sonuç 

Uygulanabilir bir İslam Ekonomisi oluşturmanın yolu, İslami finansman araçlarını etkin 

kullanmak, devlet politikaları ve toplumu bilgilendirmek ile mümkündür. İslami finansman 

araçlarının başarılı bir şekilde icra edilmesi ve başarılı olması, devletlerin bu yönde politika 
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üretmesine ve toplumun da bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır. Dolayısı ile İslam Ekonomisi 

oluşturmanın başlıca koşullarından ilki İslami finansman yöntemlerini İslam fıkhına aykırı 

olmayacak şekilde ve başarılı şekilde uygulamaktır. 

Sukuk sertifikaları son yıllarda kazandığı ivme ile faizsiz finansman alanında pay sahibi 

olmuştur. 1.329 İslami finans şirketi, 2,004 trilyon USD büyüklük ile hızlı bir şekilde 

büyümekle beraber 2021 yılında 3,540 Trilyon USD büyüklüğe ulaşması öngörülüyor. 

Türkiye’nin sadece kira sertifikası ile böylesine büyüyen bir piyasada yeri alması 

gerekmektedir. Öncelikle Ar-Ge faaliyetleri ile diğer sukuk türlerinin Türkiye ve Dünya 

pazarına sunulup, Körfez sermayesi ve faiz hassasiyeti bulunan yabancı yatırımcıya uygun 

ortam sağlanmalıdır. 

2010 yılında ancak düzenlemelerin yapılması ve kira sertifikası olarak sukuk piyasasına giren 

Türkiye’nin politik ve ekonomik potansiyelinin kullanılıp, istenilen seviyeye ulaşması 

gerekmektedir. Katılım bankaları ve hazineye bu konuda önemli görevler düşmektedir. 

Yerli olarak Dünya piyasalarında saygınlık gören bir sukuk kredi derecelendirme kuruluşu, 

Türkiye’nin söz sahibi olması adına katkı sağlayacaktır. Ayrıca reklam ve tanıtım eksikliği 

bulunan sukuk sertifikalarının iç ve dış pazarda tanıtılmasına kurulacak kredi değerlendirme 

kuruluşu destek olacaktır. 

Yurtdışındaki İslami finans kuruluşları ile işbirliği düzeyi arttırılmalı ve gerek özel sektör 

gerekse devletler düzeyinde yapılacak projeler için ortak adımlar atılmalıdır. Asya ve Afrika 

Kalkınma Bankaları ile yapılacak ortaklıklar yatırımların artması ve sukuk piyasasının 

büyümesi katkı sağlayacaktır. 

Uygulanan vergi politikası, diğer tahviller ile benzeşmektedir. Fakat tahvil ve bonoların sabit 

faiz getirisi olmasına rağmen İslami finansman esaslarından biri olan kara ve zarara ortak olma 

kuralı sebebiyle, sukuk sertifikası sahiplerinin kar garantileri yoktur. Bu sebeple hem sukuk 

piyasasının gelişmesi hem de diğer kıymetli evraklarda olmayan zarar riski içermesi sebebi ile 

sukuklara uygulanan vergi oranların düşürülmesi, muafiyet ve istisnaların tanınması 

gerekmektedir. 

Türkiye’de faaliyete geçecek ve sukuk ihraçlarına özgü uluslararası bir ikincil piyasa, 

yatırımcıları çekecektir. İkincil piyasada işlem göremeyen sukuklar için ise proje ve mal-hizmet 

sahaları oluşturmak gerekmektedir. Sadece %4,5 büyüklüğe sahip olan katılım bankaları, 

yaptıkları ihraçları ile kısa ve orta vadede sektördeki Pazar payını arttırabilir. 

Türkiye’deki her katılım bankasının ihraçları ve finansal faaliyetleri, kendi fıkhi danışma 

heyetleri ile gerçekleşmektedir. Sukuk ihraç sürecinde kriter ve faaliyetlerin yeknesaklık 

içerisinde olması ve yerli-yabancı yatırımcının güvenini arttırmak amacı ile Türkiye Katılım 

Bankaları Birliği (TKBB) çatısı altında, akademik görüşlerden de faydalanarak merkezi 

danışma kurulu kurulmalıdır. 

İhraç edilen sukuk sertifikaları kuruluşları iç mekanizması ile ve Sermaye Piyasası çerçevesine 

göre denetlenmektedir. Denetim mekanizmasının daha güvenilir olması ve belli bir standardın 

oluşması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ya da kurulacak merkezi 

danışma kuruluna bağlı kurulacak murakıplık ile denetlenmesi daha sistemli bir ihraç sürecinin 

oluşmasını saplayacaktır. 

Sukuk piyasalarının yeni oluşması sebebi ile birçok eksik yönü bulunmaktadır. Aracı 

kuruluşlar, katılım bankaları, devlet ve faiz hassasiyeti olan yatırımcılara sorumluluk 

düşmektedir. Gün geçtikçe büyüyen İslami finans sektöründe hak ettiği değeri alması ile 

Türkiye sukuk piyasalarında etkin bir role sahip olacaktır. 
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ABSTRACT 

 

In the last two decades, Turkey has been one of the leading parties in the terms of emerging 

markets getting through the process of globalization. Known as the bridge between East and 

West, this economy represents vital role for many Asian countries in their business 

entrepreneurship connections with Europe. Hence, it is important to analyze and understand 

main factors which shape this bridge and can make it more stable or weaker in the near future. 

Oil prices and its volatility are surely one of the core factors contributing to the (in)stability of 

the Turkish economy, reflecting directly or through different figures on the macroeconomic 

indicators. In this study, the interdependence among oil price volatility and real macroeconomic 

variables was investigated econometrically using 3-month data for the period 2003-2016. The 

study discusses the effects of variables on oil prices reflecting on macroeconomic performance. 

The long-term cointegration relationship between oil price volatility and GDP has been 

determined. On the other hand, the effect of oil price volatility on inflation was investigated 

and the meaningful correlation was found in the long run. 

 

KEY WORDS : Oil Price, Volatility, Turkey, Macroeconomic, Emerging Markets ; 

 

1. INTRODUCTION 

Throughout the world history, oil and its production and consumption have been one of the 

most crucial points which shape the economic and political statement of a country in the 

processes of development. However, in the newest history, especially in the post-war periods, 

the series of the crude oil price shocks have affected the whole world globally and did make the 

first step in the process of globalization. Having in mind the importance of this point, it is 

important to analyze and understand the relationship between oil price volatility and 

macroeconomic variables such as GDP, inflation rate or exchange rates. With other words, it is 

important to link data of oil producer countries with countries in the process of development 

and industrialization, which are the main consumers, and see what kind of relationship is 

present. Therefore, examination of the return and volatility dynamics between oil prices and 

financial markets has become crucial to many investors, including and and policy 

makers (Arouri,2011).  

The corelation among oil price changes and macroeconomic indicators is a compelling matter 

that has been studied primarily for most industrialized countries (Darby, 1982; Hamilton, 1983; 

Burbridge and Harrison,1984; Mork, 1986; Ferderer, 1996;). For example, Hamilton (1983) 

sets the theorem which explains that oil price rises are responsible for many post-World War II 

US recession. On this track, this paper will take into account all previous studies and try to state 

position of Turkey and other developing countries in this correlation, because although large 
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extent of the empirical research, just few studies have examined oil price shocks in the terms 

of developing countries. 

Overall, in this paper, we are motivated by the increasing  demand of emerging economies in 

the past years and the strong dependency of macroeconomic indicator on oil price volatility. 

Along these lines, Turkey is a great example for understanding relationship mentioned above. 

In the last two decades this country has passed through many economical and political stages, 

but also in the same time, the role of Turkey has increased on the world stage. Referring to the 

different sources volatility represents a statistical measure of dispersion of returns for a given 

security or any market index. In other words, volatility means measurement of risk, commonly, 

the higher the volatility, the riskier the security. Hence, the level or price of security might 

change dramatically over a short time period in either direction. Conversely, low volatility 

means that a security’s value should not oscillate seriously, but might change in value at a 

constant rate over a period of time 

 

2. LITERATURE REVIEW 

2.1. Theoretical Literature Review 

When the current literature is examined, it is seen that the studies on this subject are 

concentrated on the axis of asymmetry, economic output and uncertainty. In the continuation 

of the study, the literature review will be handled in this framework. 

 

2.1.1. Asymmetry and oil price volatility  

Referring to the pioneer work on the topic related to the oil price volatility (Hamilton, 1983), it 

can be concluded that asymmetry is one of the biggest reasons for the fact that historic 

interdependence between oil price increases and economic downturns is not just a statistical 

correlation. Study by Gisser and Goodwin (1986) confirms Hamilton’s observation regarding 

a similar correlation before and after 1973. With empashis on the oil market collapse of the 

1980s, Mork’s study (1989) analyses if Hamilton’s results remain correct. Shows an even 

stronger negative interdependence (asymmetry) between oil price increase and output growth 

than Hamilton. Few years later Ferderer (1996) in his work explains the asymmetry in effects. 

This study states that volatility and oil price changes have a stable and more significant effect 

on economic activity  than monetary policy variables. Also, he supports observation that 

volatility has a  significant negative impact on output growth instantlu and again eleven months 

later. Overall, Ferderer shows indications that volatility has a greater impact than the oil price 

level. Non-linear interdependence among oil price changes and economic activities is 

confirmed also by Sadorsky (1999), where he claims that while oil price variations have impact 

on economy on the other side economic changes do not have so steady effect on  oil prices. 

Furthermore, the advance of econometric techniques in past years triggered empirical research 

on the correlation of energy prices and macroeconomic indicators. Shocks have asymmetric 

effects on oil price volatility. This involves two things, first, that positive shocks have different 

impact on oil prices comparing with negative. Hence, increasing oil prices have a negative 

impact on economic output. Second, asymmetry involves that oil prices may have experienced 

regime shifts. And third implication is that  we can clearly understand from the plot of oil prices 

that prices have not been steady, with another words, there is evidence about volatility (Paresh 

and Seema NARAYAN, 2007). Mignon and Lardic (2006) in their paper concluded that 

economic activity behaves asymmetrically to oil price shocks. As discussed earlier by Brown 

and Yucel (2002), classical supply-side impacts can not explain asymmetry. Possible 

explanations are: monetary policy, adjustment costs, adverse effect of uncertainty on the 

investment environment (Ferderer, 1996). Take into account first monetary police. Estimate 

that prices are nominally descending. Then, an positive shock in oil prices leads to high GDP 

losses if the monetary authorities do not sustain nominal GDP constant through unexpected 
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inflation. In the opposite way, after a decline in oil prices, real wages must grow to clear the 

markets (Bernake, 1997). Referring to the cost adjustment explanation (Hamilton, 1988), the 

cost induced by changes in oil prices can slow down economic activity. Finally, various studies 

argumented that petroleum product  prices respond asymmetrically to crude oil prices. This 

phenomenon is not only presented in the U.S., but also exist in the G7, Europe and Euro area 

countries (Mignon and Lardic, 2006). 

 

Beside all of this, there are several studies which do not address theorem of existence of non-

linear relationship interdependence among oil prices and economic activity. Lardic and 

Migran’s study (2006) says that by the mid-1980’s there was a inverse relationship between the 

variables, but it started to lose significance and today has smaller positive effects on economic 

activity then predicted. Referring to the study In the study by Robert S. Pindyck (2003), it is 

noticeable that shocks to volatility are short lived, what means that variations in volatility do 

not have any significant impact on the amounts of most real options, or the realted investment 

decisions. Overall, acute and temporary increases in the prices of crude oil have formed a 

concept that volatility has increased significantly, increasing the risk. But this does not seem to 

be the case, because it has too small economic significance. 

2.1.2. Economic output and oil price volatility 

Since the first oil shock in 1973, many researches have been undertaken into the interdendence 

between economic output and oil price volatility. These works have reached different 

conclusion over time. First studies (Darby,1982; Hamilton,1983; Burbidge and Harrison,1984) 

have achieved statistically significant connexion between oil prices and aggregate economic 

output. Following the break down of oil prices in 1985, it was discussed that oil price – 

macroeconomy interdendence has weakened. In addition, negative correlation was established 

by later studies (Mork,1994; Ferderer,1996), supported by several different channels: Classic 

supply-side effect where oil price increase leads to production decrease and output decrease ; 

Terms of trade effect in which case oil price increase generates to economic activities of oil 

importer decrease - including wealth transfer effect from oil import to oil export countries – 

purchasing power decrease in oil import countries ; Real Balance Effect where oil price  

increase would lead to money demand increase supported by interest rates increase, due to 

failure of monetary authorities to meet growing demand with increasing supply (Pierce and 

Enzler, 1974; Mork, 1994); Inflation effect where oil prices  increase is deep reated to inflation, 

what has for reslut increase  in interest rates  (Chen and Chen, 2007; Ferderer, 1996); Negative 

effect on consumption may also have negative effect on  investments  and stocks;  

(Un)Employment effect  if oil prices increase in long term.  

 

Some authors have found that rises in oil prices have a larger effect on economic output 

compared to declines. For example, oil price rises had negative shock on GNP growth in the 

U.S., while oil price declines did not lead to increased economic output growth (Ferderer,1996). 

Similarly, Sadorsky (1999) discovers that oil price expansions have a larger impact on 

economic activity, where the effect of positive oil price expansion is not immediate, but follows 

a lagged pattern.  However, there exist some theories which are still far from a consensus. Some 

authors claim that exists a long-run correlation among oil prices and economic outout, while 

some of the experts in this field suggest existence of the effect of oil shocks on the 

macroeconomic indicators limited to the short run (Cuando and Garcia, 2003). One of the main  

reasons for this  lack of consensus is a structural break around mid-1980s and extensive 

fluctations, following the market failure in the 1985. Meanwhile oil price fluctation and 

economic output have been organizeed in the context of developing countries (Hamilton,1983; 

Burbridge & Harrison, 1984; Mory, 1993; Ferderer,1996), this study on the topic related to 

Turkey will be great example in case of developing country with important worldwide political 
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and economic role, like many emerging markets. Precondition for this correlation is being 

mayor trading partner. 

 

2.1.3. Uncertainty and oil price volatility 

Figure which is undoubtedly important for understanding this topic is the oil price uncertainty, 

like so important determinant of economic activity. According to the Bernanke’s study (1983) 

oil price uncertainty might be as important a determinant of economic outout as the level of oil 

prices. He has examineded that it is optimal for firms to postpone irreversible investment costs 

when is experienced increased uncertainty about the future oil price levels. Increased oil price 

uncertainty raises option value associated with waiting to invest (Ferderer,1996). Uncertainty 

in investments can be understand that volatility in oil prices is highly important than the level 

of oil prices (Hamilton, 1983). According to the Wall Street Journal (1990) until all the 

uncertainty ends, an economic recovery is highy unlikely. In the nowadays world presence  

uncertainty is even more higher and plays vital role as the actuator for many exchange offices.  

Because, uncertainty can impact not only the profit of a investment decision but also the profit 

of the firm (Miller,1998). In addition, when increased uncertainty, companies often postpone 

investments, because there is an option value of waiting to resolve uncertainty (Pindyck, 1991). 

Price volatility creates uncertainty in investments and reinforces sectoral shifts in labor markets. 

Thus, monetary and fiscal policy measures, e.g. increasing interest rates, and therefore 

increasing prices only explain a part of the oil price – macroeconomy relationship. 

 

2.2. Empirical Literature Review 

Study (Regnier,2006) which examines oil and energy price volatility with purpose to compare 

the volatility with volatility of a broad scope of other products, has drawn data from the 

producer price index (PPI) commodity price series in the U.S. Similarly, PPI commodities have 

been used as a data in the previous studies (Sadorsky,1999). To model volatility, paper (K. 

Narayan and S. Narayan,2007) used EGARCH model. Also, this paper applied different tests, 

such as the Jarque-Bera test and ARCH test, in order to examine distribution and returns on the 

oil prices. Study (Hamilton,1996) examined its data using Chow stability and Granger causality 

test. Paper (Du, He and Wei,2010) based on the China’s macroeconomy relationship with oil 

price volatility, applied the VAR model, which has become one of the leading approaches used 

in the analysis of the interdependence among oil price volatility and macroeconomy. Also, this 

paper employed Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) tests, in order to 

analyze the stationarity of the time series. Similarly, in the terms of small open oil-producing 

country study (Lorde, Jackman and Thomas,2009) applied the ADF and the KPSS tests. In 

order to test a stability of the model, they employed Chow forecast (CF) test. Study (Farzanegan 

and Markwardt,2008) based on the effects of oil price shocks in the case of Iranian economy 

investigated the response of macroeconomic indicators to oil price by applying the VAR model. 

The study also traced out the response using the Impulse Response Functions (IRF). Paper 

(Henriques and  Sadorsky, 2010) analyzing the effect of oil price shocks on strategic 

investments, estimated the empirical results using volatility measure obtained from a GARCH. 

Overall, in the terms of estimation, the interdependence among oil price volatility and 

macroeconomic indicators the VAR and EGARCH models have been used the most frequently. 

 

3. Oil Price Volatility and Turkish Macroeconomy 

The fact which can not be neglected is that Turkey, as the bridge between European od Asian 

emerging markets, exerts a larger influence over the global economy.  By some estimates 

emerging economies will account for 50% of global GDP by 2050 (Cheng et al., 2007) and the 

majority of economic growth. Emerging markets GDP growth, which has fallen in four of the 

past five years, stabilized in 2016 and is expected to rebound nicely into 2017 (IMF). In Turkey, 
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inflation pressures resulting from exchange rate depreciation in 2015  abated, but core inflation 

remains above target. Lower fuel costs are putting downward pressure on prices in Poland and 

Turkey and boosting consumer spending (World Bank, 2016). Moreover, oil prices are 

primarily positive for importers, it is not necessarily all bad for exporters (example or Russia). 

Also, low oil prices are also making it easier for importers to implement long overdue reforms 

(examples of India and Pakistan). Second, lower oil prices also help to correct the current 

account imbalance. Third, oil price adjustment has helped to correct some macro economic 

imbalances in the emerging world. Overall, low, but stable oil prices are good for emerging 

markets.  

If we analyze Turkish macroeconomy particularly as the part of the emerging markets, it is easy 

to notice that volatility, often supported by uncertainty and growth are the two most viewed 

cases. Referring to the Table 1 and Table 2, in the last 13 years, Turkey has increased its GDP 

by 3.6 times and its per capita income by about 3 times. Next, an average growth rate of 4.8 per 

cent was caught, which is 1.4 times higher than the previous 13 years. It kept inflation at 10.4 

per cent on average, about one out of every six in 13 years ago. The unemployment rate average 

was 10.7 percent. The unemployment rate is 40 percent higher than the previous 13-year 

average of 7.6 percent. The budget balance has fallen as low as 3.2 percent, which is equivalent 

to one quarter of the average of the previous 14 years. The current account deficit was 5 percent. 

This average is about 10 times higher than the average of the previous 13 years. 

 

Table 1:  Macroecnomic Indicators of the Turkish Economy 

Periods GDP (Billion USD) Income Per 

Capita (USD) 

Growth (%) 

2003 305 4.565 5,3 

2004 390 5.775 9,4 

2005 482 7.036 8,4 

2006 526 7.597 6,9 

2007 649 9.247 4,7 

2008 742 10.444 0,7 

2009 617 8.561 -4,8 

2010 732 10.079 9,2 

2011 774 10.444 8,8 

2012 786 10.497 2,2 

2013 823 10.822 4,2 

2014 800 10.404 2,9 

2015 856 10.877 6,1 

2016 852 10.8 1,8 
    

Source : IMF and TÜIK 

 

The performance of Turkey macroeconomy is impressive since year 2000. The center of this 

success lies in macroeconomic and financial stability in order to increase employment and 

income and to fulfill Turkey's upper middle income. In the period of 2002-2012, the poverty 

rate has decreased by half, and the rate of extreme poverty has decreased further. It has been 

strikingly urbanized for Turkey, opened to foreign trade and finance, harmonized many laws 

and regulations with EU standards, and increased importance to public services. The interaction 

of the 2008/2009 global crisis has been well balanced (World Bank,2016). 
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Table 2: Macroecnomic Indicators of the Turkish Economy 

Source : IMF and TÜIK 

When we compare Turkish economy with another lagre scale and emerging markets, 18. on the 

list of  the countries by GDP (IMF,World Bank, UN; 2016),  20. in terms of crude oil importers 

(CIA,2015), 8. on the list of the countries with the largest deficit in current account balance 

(CIA,2015), 28. on the list of the countries by export with Germany (9.3%), United Kingdom 

(7.3%), Iraq (5.9%), Italy (4.8%) as the main partners (World Bank,2016). Referring to the 

credit rating reports in 2016 Turkey has been rated with  BB+ and negative outlook 

(Standard&Poor’s), Ba1 with stable outlook (Moody’s) and BB+ with stable outlook (Fitch).   

On the other hand, the developments that have taken place since 2012 lead to concerns about 

Turkey's ability to sustain this progress. Growth has slowed down and per capita income has 

become stagnant, the rate of unemployment is rising, and the pace of reform is on the upturn 

(World Bank,2016). 

Inflation has declined somewhat but is expected to remain well above the authorities’ five 

percent target. The 30 percent minimum wage increase and sticky expectations are likely to 

keep inflation at about 8 percent in 2016 and 2017. The current monetary stance balances 

the need to contain inflation against the backdrop of a slowing economy, and should be 

maintained without further easing. Labor market reforms should aim at boosting 

productivity and participation (IMF,2016). 

In the terms of crude oil, Turkey has been consumer in the large scale. As it can be concluded 

from the Chart 1, there are two periods to anlyze due to the 2008 Mortgage Crisis. Before 2008, 

there was stable import with an upward trend, with an exception in the 2000, due to embargo 

on oil import from the Iraq. After 2008, there was sharp decline in the import of crude oil, but 

just in the short run. Later is a notable steady development. On the other hand, import of crude 

oil began to fall rapidly since the second half of 2012 and this decline continued to 2015, when 

recovery came up. Today it has stable upward trend.  

 Chart 1: Import Tone 

Periods Unemployment Rate (%) Budget Balance 

(%) 

Current Balance (%) 

2003 11,0 -8,8 -2,5 

2004 10,8 -5,4 -3,7 

2005 10,4 -1,5 -4,6 

2006 9,5 -0,5 -6,1 

2007 9,9 -1,6 -5,9 

2008 12,7 -1,8 -5,7 

2009 12,6 -5,5 -2,2 

2010 10,6 -3,6 -6,2 

2011 9,0 -1,3 -9,7 

2012 9,3 -2,2 -6,1 

2013 9,6 -1,2 -7,4 

2014 10,9 -1,3 -5,8 

2015 10,8 -1,0 -4,5 

2016 12,1 -1,1 -4,0 
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Source: TÜIK 

Overall, Turkey has seriously increased its GDP and per capita income, has caught up with the 

growth potential of growth, has reduced inflation and budget deficits significantly, while it 

seems to have missed control of the increase in unemployment and current account deficit. But 

in the same time, if the increase of the growth rate, the increase in unemployment and the rise 

of inflation, it is understood that there is no power to make or receive any new things by 

increasing the debt of the private sector or the households, and the sale of the goods at hand is 

coming to an end. The asset fund that is set up to postpone this result aims to be able to continue 

to borrow by showing collateral for the valuable assets available. Also, the increase in the 

current account deficit in parallel to the economic growth in Turkish economy shows that the 

production in Turkey is dependent upon imported goods (Erdoğan and Bozkurt, 2009). 

In the next part of this study we will present data and econometric methodologies which will 

be used. After there will be the part providing empirical results of these datas.  

3.1. Data and Methodology 

Table 3: Data used in the econometric measures 

Variables Period Note Source 

Real GDP 2003:1-

2016:3 

Chained Volume Index, 

including buyer prices 

(thousand TL) 

 

TCMB Electronic data 

distribution system  

(EVDS) 

Inflation 2003:1-

2016:3 

Consumer price index 

based (2003=100) 

TCMB Electronic data 

distribution system  

(EVDS) 

Oil Prices 2003:1-

2016:3 

Petrolium Spot Prices U.S. Energy Information 

Administration 

 

3.1. Econometric Method 

The econometric part of the study consists of the crude oil price index, which is conducted from 

the U.S. Energy Information Administration, real GDP index conducted from the Turkish 

Statistical Institute and inflation rate from the Central Bank of Turkey. The data are 3 months 

old and cover the period of 2003: 1-2016: 3. In the analysis of the data, Eviews 9.0 package 

program was used. 

While there are different methods for the stability of the variables, in this study, the stability 

tests of the series were performed by the extended Dickey-Fuller (ADF) test. When performing 

the ADF test; 1 2 1
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Above formul has used. This equality is called the ADF test. The critical point for this test is 

whether or not it is 0 (BOZKURT, 2007, p39). The Schwarz Information Criteria is used in 

determining the optimal delay length expressed in "m". 

Cointegration tests are used to investigate long term relationships between variables. In the 

literature, Engle-Granger (1987) and Johansen (1988) tests have been used frequently, and 

because of the facilities that the researcher has provided recently, Pesaran et al. (2001), the 

ARDL approach has been used frequently. The test offers great convenience to the researcher 

because conventional approaches can not be constrained to be integrated at the same time, and 

the cointegration relationship can be investigated between different degrees of stationary 

variables. In addition, Pesaran et al. (2001) provides statistically more reliable results than the 

classical cointegration tests, since the unrestricted error correction model is used in the 

approach. 

The first stage of the ARDL model is to determine the appropriate lag length. Since the 3-month 

data set is used, the model with the lowest value according to the criteria of Akaike, Schwarz 

and Hannan-Quinn is selected as the appropriate model, taking the maximum lag length 4 in all 

of the estimations made. 

The null hypothesis, which indicates that there is no cointegration between variables after model 

selection, is tested by the ARDL boundary test approach, which indicates that there is 

cointegration. The test result obtained from the F statistic Pesaran et al. (2001), the existence of 

the cointegration relation is mentioned. Models used in the study are as follows: 

𝐺𝐷𝑃 = 𝛼0 + ∑𝛼1𝑖𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 + ∑𝛼2𝑖𝑉𝑂𝐿𝐴𝑡−𝑛 + 휀𝑡

𝑛

𝑖=0

𝑚

𝑖=1

 

𝐼𝑁𝐹 = 𝛼0 + 𝛼1𝑡 + ∑𝛼2𝑖𝐼𝑁𝐹𝑡−𝑖 + ∑𝛼3𝑖𝑉𝑂𝐿𝑡−𝑛 + 휀𝑡

𝑛

𝑖=0

𝑚

𝑖=1

 

 

Then error correction model is estimated using residuals obtained from ARDL model. 

Unrestricted Error correction models are as follows. 

∆𝐺𝐷𝑃 = 𝛼0 + ∑𝛼1𝑖∆𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑖 + ∑𝛼2𝑖∆𝑉𝑂𝐿𝑡−𝑛 + 𝐸𝐶𝑀𝑡−1 + 휀𝑡

𝑛

𝑖=0

𝑚

𝑖=1

 

∆𝐼𝑁𝐹 = 𝛼0 + 𝛼1𝑡 + ∑𝛼2𝑖∆𝐼𝑁𝐹𝑡−𝑖 + ∑𝛼3𝑖∆𝑉𝑂𝐿𝑡−𝑛 + 𝐸𝐶𝑀𝑡−1 + 휀𝑡

𝑛

𝑖=0

𝑚

𝑖=1

 

 

3.2. Emprical Results  

The following table shows results of the ADF unit root test. All variables were statically 

determined to be aware. 

                     

  Tablo 4: Unit Root Test Results 

 ADF Test 

I(0) I(1) 

Constant Constant 

Trend 

Constant 

Oil Price  

1.973658 

 

1.481694 

             -5.993742* 

GDP  

0.958389 

 

2.968389 

-43.32284* 

Inflation   -8.503325* 
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GDP 

 

In the study, firstly the interaction between volatility in oil prices and GDP was investigated 

and the results are presented below. F statistic value presented by Pesaran et al. (2001) is larger 

than the critical value and there is a cointegration relation between the two variables. The 

volatility coefficient was found to be 0.12 and statistically significant. At the end of the table, 

the error correction model results are seen for estimating the short term relationship. According 

to the results, 51% of a long-term stable runner moves toward the balance at a time. The long-

term equilibrium plant lasts for about two semesters (6 months). 

 

 

Tablo 5: GDP-Volatility ARDL Test and Cointegration Analysis 

SELECTED MODEL: ARDL (4,1) 

VARİABLE COEFFİCİENT t-STATİSTİC PROB. *  

GDP(-1) -0.282375 -2.815338 0.0073 

GDP(-2) -0.239124 -2.474868 0.0173 

GDP(-3) -0.305725 -3.077895 0.0036 

GDP(-4) 0.680581 6.728382 0.0000 

VOL 0.081397 2.492973 0.0166 

VOL(-1) 0.063632 1.797217 0.0793 

C 0.016745 2.394860 0.0211 

ARDL Bounds Test 

K F-statistic I0 Bound (%5) I1 Bound (%5) 

1  7.298545 4.04 5.73 

Long Run Coefficients 

MG =0.0146 + 0.1265*VOLA 

(3.891007)           (2.587310) 

Error Correction Model 

D(MG(-1)) -0.015439 -0.049143 0.9610 

D(MG(-2)) 0.028657 0.090363 0.9284 

D(MG(-3)) -0.048635 -0.160868 0.8730 

D(MG(-4)) 0.944057 3.062453 0.0039 

D(VOLA) 0.087465 3.002836 0.0045 

D(VOLA(-1)) 0.050868 1.831461 0.0743 

C 0.000271 0.061696 0.9511 

ECM(-1) -0.514984 -2.125740 0.0035 

 

 

 

INFLATION 

 

The analysis of the interaction between oil price volatility and inflation is shown in the table 

below (table 6). According to the ARDL bound test results, the F statistic value is higher than 

the upper value of the table, ie there is a cointegration relation between the two variables. Short 

4.948411 1.608487 
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term ecmt coefficient is statistically significant. 84% of long-term equilibrium variance 

approaches equilibrium in the first period (ie 3 months). 

 

 

 

Tablo 6: Inflation-Volatility ARDL Test and Cointegration Analysis 

SELECTED MODEL: ARDL (3,3) 

VARİABLE COEFFİCİENT t-STATİSTİC PROB. *  

İNF(-1) -0.470268 -3.997592 0.0003 

İNF(-2) -0.391208 -3.166985 0.0029 

İNF(-3) -0.601787 -4.930207 0.0000 

VOLA -0.767207 -0.403497 0.6886 

VOLA(-1) -0.061695 -0.034066 0.9730 

VOLA(-2) 3.356113 1.674611 0.1014 

VOLA(-3) 5.377201 2.582482 0.0134 

C 4.314228 6.310058 0.0000 

@TREND 0.151725 6.675966 0.0000 

ARDL Bounds Test 

K F-statistic I0 Bound (%1) I1 Bound (%1) 

1  45.63952 8.74 9.63 

Long Run Coefficients 

ENF= 1.7514 + 0.0616*@TREND + 3.2089*VOLA  

           (8.255655)        (9.310976)        (1.807239) 

Error Correction Model 

D(DENF(-1)) -0.530645 -4.835590 0.0000 

D(DENF(-2)) -0.461307 -3.886676 0.0004 

D(DENF(-3)) -0.663213 -7.212446 0.0000 

D(VOLA) -0.511793 -0.290461 0.7730 

D(VOLA(-1)) 0.320058 0.167222 0.8680 

D(VOLA(-2)) 3.776877 1.838955 0.0734 

D(VOLA(-3)) 5.591473 3.012312 0.0045 

C 0.059354 0.108256 0.9143 

@TREND 0.003003 0.179082 0.8588 

ECM(-1) -0.843964 -4.248204 0.0001 

 

 

 

4. Conclusion 
 

The long-term cointegration relationship between oil price volatility and GDP has been 

determined. On the other hand, the effect of oil price volatility on inflation was investigated 

and the meaningful correlation was found in the long run. The ECM (-1) variance was found to 

be statistically significant in the error correction model estimated from the residuals obtained 

from the long term ARDL model. The error correction coefficient is -0.84, which means that a 

long-term equilibrium deviation in the short term indicates that the system will stabilize at 

approximately half-cycle (3.5 months). 

 

 

 

mailto:0.0616*@TREND
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MORTGAGE SİSTEMİNİN İNŞAAT SEKTÖRÜ VE EKONOMİ ÜZERİNE 

ETKİLERİ: 2005-2016 TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
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Özet 

Yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla ülke ekonomileri için çoğu zaman bir kaldıraç 

görevini üstlenen inşaat sektörü tüm ülke ekonomileri için ayrı bir öneme sahiptir. Türkiye 

ekonomisinin kalkınma ve büyüme süreci incelendiğinde, sektörün Türkiye ekonomisi için de 

öncül bir rol oynadığı görülmektedir. Yakın geçmişte ülkemiz finansman araçları içerisinde yer 

almaya başlayan ve kredi hacmi içerisindeki oranı gittikçe artmaya başlayan mortgage 

sisteminin inşaat sektörünü üzerindeki etkisi çalışmanın temel araştırma alanını 

oluşturmaktadır. 2008 Dünya finansal krizi olarak bildiğimiz ve temeli uzun vadeli 

gayrimenkul finansmanı sitemine dayanan kriz tüm dünya ekonomilerini olduğu gibi Türkiye 

ekonomisi üzerinde de önemli tahribatlar yaratmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, finansal 

sistemin performansı ile makroekonomik performans arasındaki ilişkiye dikkat çekmek ve bu 

ilişkiyi ampirik olacak incelemektir. Çalışmada 2005-2016 dönemi 3’er aylık verileri 

kullanılarak, Mortgage kredileri ve makroekonomik performans arasındaki ilişki eşbütünleşme 

analizi çerçevesinde ele alınmış ve sonuçlar tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Mortgage Sistemi, Ekonomik Büyüme, İstihdam, Eşbütünleşme Analizi 

 

Mortgage System Effects on  Construction Sector  and Economy: A case Study for Turkey 

in 2005-2016 Period 

 

Abstract 

With the added value and employment opportunities it has created, the construction sector has 

undertaken the task of taking over the most recent times for the country's economies and has a 

separate precaution for all countries' economies. When the development and growth process of 

the Turkish economy is examined, it is seen that the sector played a leading role in the Turkish 

economy as well. In the recent past, economics-based financing instruments have become the 

foundation of work in the construction sector to monitor the mortgage system, which has been 

growing in place and the loan volume ratio is increasing. 2008 The crisis, which we know as 

the world financial crisis and which is based on the foundation of long-term real estate 

financing, has caused the global economy as well as the destruction of the Turkish economy. 

The main objective of this study is to draw attention to the relationship between the performance 

of the financial system and macroeconomic performance and to examine whether this 

relationship will be empirical. In the study, the relationship between mortgage lending and 

macroeconomic performance was handled within the framework of the cointegration analysis 

and the results were discussed, according to the three-month period 2005-2016. 

Keywords: Mortgage, Economic Growth, Employment, Cointegration Analysis 

 

1.Giriş 

İnşaat sektörü, diğer sektörle ilişkileri, iş hacmi, istihdam etkisi ve ihraç edilebilirliği nedeniyle 

ülkeler için ekonomilerine önemli bir katkı yapan sektörlerden olup, gerek arz gerekse talep 

yönünden ülkelerin ekonomilerini etkilemektedir. Kısacası inşaat sektörü ülkelerin sosyal ve 

ekonomik hayatıyla yakından ilgilidir. İnşaat sektörünün ekonomiye dolaylı dolaysız katkısı, 
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imalat ve maden sektörleriyle olan yakın ilişkisi, istihdam sağlayıcı özelliği ve ihraç edilebilen 

bir hizmet olması sektörün önemini arttırmaktadır. İnşaat sektöründeki hareketlilik, ilişkili 

olduğu diğer sektörlerde de hareketlilik demektir. İnşaat sektöründeki üretim artışı beraberinde 

ekonominin genelinde de büyüme yaratmaktadır. Tersinde ise diğer sektörlerde daralma, 

küçülme ve genelde işsizliğin artması demektir. Sektöre girdi veren herkes tarafından bilinen 

çimento, demir-çelik, cam gibi sektörlerle birlikte bankacılık, sigortacılık, teknik müşavirlik 

gibi hizmet sektörleri de inşaat sektörüyle değerlendirilmektedir. İnşaat sektörü ekonomi 

içerisinde birçok sektörle bağlantılıdır bu sebeple sektör içindeki olumlu ya da olumsuz 

gelişmeler ülke ekonomilerini yakından ilgilendirmektedir. 

Sektörün dünya genelinde yıllık üretiminin 3 trilyon doları geçmesi, uluslararası anlamda 

sektörde rekabeti arttırmaktadır. İnşaat sektörü ülkelere istihdam sağlayıcı ve döviz getirici 

özelliğe sahip olduğundan firmaların inşaat taahhütleri de ilgili devletler tarafından 

desteklenmektedir. Ayrıca makro ekonomik yapı içerisinde çok fazla sektörü etkilemesi 

nedeniyle de enflasyon ve durgunluk ile mücadelede de bir yöntem olarak kullanılmaktadır. 

Yurt dışında inşaat faaliyetlerinin yapılması sadece hizmet ihracı anlamında gelir getirmekte 

kalmayıp, müşavirlik, bankacılık, sigorta hizmetleri yapı malzemeleri-elemanları, donanım iş 

gücü gibi geniş bir yelpazedeki üretim alanında uluslararası anlamda pazar edinmesine katkı 

sağlamaktadır. 

Nüfusun artmasına bağlı olarak yeni inşaatlar, kamu binaları-yapıları, sosyal yapılar ve 

konutlara ihtiyaç duyulmaktadır.  Son yıllarda gerek finansman gerek ekonomik istikrar ve 

faizlerin düşmesiyle iç piyasada da inşaat yatırımları gözde hale gelmiş, bir de buna kentsel 

dönüşüm projeleriyle mevcut kalitesiz yapılardan kurtulma konusu eklenince konut piyasasında 

önemli ölçüde büyüme yaşanmıştır. Türkiye’de son dönemde inşaat sektöründeki yaşanan 

büyüme de daha çok konut talebindeki büyüme ile gerçekleşmiştir. Konut arzı kredi 

piyasasındaki gelişmelerden etkilenmektedir. Konut inşaatlarının reel faiz oranlarından 

etkilendikleri de belirlenmiştir. Toplam nüfusun % 7-8'inin inşaat sektöründen gelir sağladığı, 

ekonomiye dolaylı etkisinin % 33 olduğu istihdam payının ise % 12 olduğu belirtilmektedir. 

Halkın refah seviyesindeki artışla birlikte, düşük faiz oranlı “Mortgage” kullanımındaki 

genişleme, ilk kez ev sahibi olacak yeni evlilere sağlanan konut desteği ve özelikle yabancı 

yatırımcıların büyük boyutlu inşaat projelerindeki gelişme, yeni konut inşasını da kayda değer 

bir şekilde cesaretlendirmektedir. Bu da mortgage sisteminin inşaat sektörü üzerinde canlanma 

yarattığının göstergesidir.  

Dünyada 2007–2008 döneminde ortaya çıkan küresel finansal dalgalanmanın kaynağı ABD’de 

2007 yılı Ağustos ayında başlayan mortgage krizidir. Piyasa yapısı, denetim eksiklikleri ve bu 

süreçte izlenen politikalar sonuçta öngörülemeyen olumsuzluklara yol açmıştır. Krizin 

temelinde düşük gelirli ve zayıf kredi geçmişine sahip hane halklarına verilen yüksek riskli 

subprime mortgage kredileri bulunmaktadır. 

ABD’de başlayıp daha sonra AB (Avrupa Birliği) ülkelerine sıçrayan kriz ekonomilerinde ciddi 

anlamda şoklar yaratmıştır. Bu kriz sonucu birçok AB ülkesi batma durumuna gelmiştir. 

Bununla birlikte AB’nin güçlü ülkeleri ise finansal anlamda birçok eylem planı ortaya 

koymuştur. Türkiye ile AB ülkeleri arasında ciddi bir dış ticaret ilişkisi olup yaklaşık 

ihracatımızın yarısını oluşturmaktadır. Krizde olan Avrupa ile Türkiye arasında ticari ilişkiler 

azalmış Türkiye’nin cari açığı artmış, makro ekonomik veriler kötüleşmiş, eksi büyüme oranı 

artan işsizlik ve yoksullukla beraber Türkiye’de küresel krizden nasibini almıştır. Türkiye’nin 

en önemli sorunlarının başında gelen cari işlemler sorunu bu krizle beraber artış göstermiştir. 

Cari açık ile işsizlik sorunu olgusu birbirleriyle bağlı olduğundan artan cari açıkla beraber 

işsizlik oranlarında yükselme meydana gelmiştir. İşsizlikle beraberinde yoksulluğu 

getirdiğinden bu yoksullukla mücadele kapsamında, artan devlet müdahalesi ile sosyal 

yardımlarında artması gözlemlenmiştir. 



 
                               I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             
 

669 
 

Krizin nedenlerini özetle sıralayacak olursak; konut sahiplerinin mortgage kredilerini 

ödeyememeleri, zayıf risk yönetim uygulamaları, derecelendirme kuruluşlarının mortgage 

finansmanına ilişkin menkul kıymetler hakkında yanlış derecelendirme yapmaları, yüksek 

kişisel ve kurumsal borç seviyeleri, para politikası uygulamaları, uluslararası ticarette yaşanan 

dengesizlikler ve düzenlemelerdeki sorunlardan kaynaklanan eksiklikler uluslararası 

piyasalarda yaşanan gelişmelerin en önemli nedenlerini oluşturmaktadır. Sonuç olarak krizin 

çıkış nedenlerini değerlendirdiğimizde; 2000’li yılların başında başlayan sonra giderek artan 

likidite bolluğu bununla beraber gelen yüksek büyüme rakamları, makro ekonomik büyümeler 

sermayedarların riskleri göz ardı etmesine neden olduğu gözlemlenmiştir. Diğer taraftan ise bu 

likidite bolluğu kredi veren kuruluşlar verdikleri kredilerin ne kadar riskli olup olmadığı ve geri 

dönüşlerinde ön görüsüz yaklaşmalarına neden olmuştur. Risklerin artması sonucu geri çağrılan 

krediler ABD’de (Amerika Birleşik Devletleri) finansal sektörde çok ciddi bir şok yaratmıştır. 

FED’in (Federal Rezerv Sistemi) yaptığı müdahalelere rağmen kriz finansal sektörde 

önlenememiş olup reel sektöre de yayılmıştır. Küreselleşen dünya entegre ekonomiler krizin 

çok hızlı bir şekilde kıtalar arası yayılmasına neden olmuştur. Kapitalist ekonomik anlayışta bu 

krizin temel nedenlerinden olarak görülebilir.  

Bu krizin en ağır etkileri Euro bölgesinde hissedilmiş ve bölge ekonomisinde ciddi şekilde 

daralma yaşanmıştır. Yaşanan kriz ortamında Türkiye’nin de bölge ülkeleri ile olan ihracatında 

azalmalar olmuş ve ülkeye sermaye girişinde düşüşler yaşanmış ve dolayısıyla dış talep 

daralmasıyla karşı karşıya kalınmıştır. 

Küresel finansal kriz birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de oldukça yıkıcı sonuçlara neden 

olmuş, bu paralelde ekonomik ve toplumsal hayatta olumsuz gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle 

2008’in ikinci yarısından 2009’un son çeyreğine dek yoğun olarak yaşanan finansal krizle 

birlikte üretim ve milli gelir sürekli azalırken, işsizlik oranı artarak tarihi seviyelere ulaşmıştır. 

Bu çalışmada Türkiye’ de mortgage sisteminin inşaat sektörü ve ekonominin üzerindeki etkileri 

incelenmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde mortgage sisteminin tanımı yapılmış, ikinci 

bölümünde Türkiye’de makro ekonomik yapı içerisinde inşaat sektörünün yeri ve önemi 

incelenmiş, üçüncü bölümündeyse 3 aylık verilerden yola çıkılarak mortgage kredilerindeki 

gelişmelerin inşaat sektörü ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

2. Mortgage Sistemi ve İnşaat Sektörü İlişkisi 

Mortgage sistemi, konut sahip olmak isteyenlere kredi veren kuruluşların konuta koyacağı 

ipotek karşılığında uzun vadeli mortgagenin kullandırılması temeline dayanır.  

Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni ekonomik sistem ile birlikte bugün tanımladığımız şekliyle 

“Mortgage” kavramı yoğun bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. 19.yy ilk çeyreğinde İngiltere, 

İsveç ve Fransa’da mevcut konut sahiplerinin %60’ından daha fazlası bu yöntemle gayrimenkul 

sahibi olurken, ekonomilerin can damarını oluşturan inşaat sektörünün sürekli hareketli 

olmasını sağlayan mortgage sistemi, hemen her ülkede kamu tarafından teşvik edilmiş ve bu 

sektöre ilişkin birçok şirket kurulmuştur.  

Sistemde faiz oranları sabit ve değişken olarak değerlendirilir. Kredi kullanıldığında KKDF 

(Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) ve BSMV’den (Banka Sigortası Muamele Vergisi) muaf 

olunur. Ayrıca refinansman yani kullanılmış bir kredinin daha avantajlı faiz oranlarına sahip 

başka bir banka kredisi kullanılarak kapatılmasına olanak sağlar. Ancak birey krediye 

başvurduktan sonra ödemelerini düzenli yapacak yeterli gelire sahip değilse bu ipotekli mal için 

riske neden olur. 

 Sistemde ikincil piyasalarda yatırımcılara satılacak olan ipoteğe dayalı menkul kıymetler 

sayesinde bankalar kredilerini daha ucuza fonlayarak yeni konut sunma imkânı buluyor ve bu 

döngü de maliyetleri düşüreceği için kredi oranlarının düşmesine etki etmektedir. Kredilerini 

daha ucuza fonlayıp yeni konut sunma imkânı bulan bankacılık sektörü gibi inşaat sektörü de 

mortgage sisteminden etkilenmektedir. Konut talebi artmasına paralel olarak konut arzı da 
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arttığından inşaat sektörü canlanmaktadır ve inşaat sektöründen beslenen birçok alt sektör 

doğrudan etkilenmekte böylelikle yeni istihdam olanakları da sağlanmaktadır.  

ABD’de mortgage sisteminde konut kredisini veren kurumlar borcu üzerinde tutmayarak 

kredileri satıp nakde dönüştürmektedirler, bu nedenle de düşük faizli kredi sunma imkânları 

olmaktadır. Orta sınıf tüketiciyi hedef alan 20-30 yıla yayılan kira öder gibi düşük taksitler 

sunan bu sistemle Amerikalıların yaklaşık %65’i ev sahibi olmuştur.  

Avrupa Mortgage sistemi iki şekilde çalışır. Alman modelinde; mortgage bankası tahvil 

ihraççısıdır. İhraç edilen krediler mortgage bankasının bilânçosunda kalmaya devam 

etmektedir. Diğer bir deyişle gayrimenkul kredisi riski mortgage bankasının üzerinde 

kalmaktadır. Danimarka modelinde ise,  mortgage bankaları aracıdır. İpotek bankaları tüketici 

kredilerini bir araya getirecek tüketiciler adına tahvil ihracına aracılık etmektedirler. 

Türkiye’de ise mortgage, 2005 yılının ortalarından itibaren Türkiye’de sıklıkla gündeme gelen 

bir konu olmuştur. Mortgage konut finansmanı sistemi Mart 2007 tarihinde 5582 sayılı kanunla 

kabul edilmiştir. 326 Kabul edilen bu kanunla dünya üzerinde uygulanan Avrupa ve Amerika 

sistemlerinin uygulanabilmesine izin verilmiştir. Geçmişi, yasal zeminde yakın tarihe 

dayanmakla birlikte, konut finansman kredilerinin bankacılık kesiminde kullanımı daha 

eskilere dayanmaktadır. Türk Bankalar Birliği’nin yayınlarında 1989 yılından itibaren 

bankaların kullandırdığı gayrimenkul kredilerine ait verilere ulaşmak mümkündür.  1989 

yılında 3044 kişi 6.345 milyon TL konut kredisi kullanmış, bu rakam 2005’te 242 bin kişi ve 

11.635 milyar TL tutara ve Eylül 2016 itibariyle 324 bin kişi ve 37.718 milyar TL tutara 

ulaşmıştır. Özellikle 5582 sayılı yasa ile kabulünden sonra mortgage sisteminin hızlı bir 

büyüme gösterdiği verilerden de anlaşılmaktadır.   

Sistem her ülkede farklılıklar gösterse de ortak amacı, insanların kolayca hatta kira öder gibi ev 

almalarını sağlayacak olmasıdır. 30 yıla kadar uzayabilen vadeye sahip olan sistem Türkiye’de 

kanunun Resmi Gazete’de de yayınlanması dolayısıyla son 12 yıldır daha aktif ve gittikçe 

büyüyen bir finansman sistemidir. 

3. Türkiye’de Makro Ekonomik Yapı İçerisinde İnşaat Sektörünün Gelişimi, Yeri ve Önemi 

Yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla ülke ekonomileri için çoğu zaman bir kaldıraç 

görevini üstlenen inşaat sektörü ayrı bir öneme sahiptir. Zira günümüzde 'inşaat', yalnızca 

çevrenin inşa edilmesini değil, bakım, onarım ve işletilmesine katkıda bulunan faaliyetlerin 

tümünü içerecek şekilde değerlendirilmektedir. İnşaat üretimi artık yalnızca yapının üretimi 

olarak algılanmamakta; çevreyle dost, sosyal sorumluluk taşıyan, sosyal yaşama, toplumsal 

yapıya doğrudan etki eden, saydam ve sürdürülebilir üretim anlamına da gelmektedir. 

Büyük ölçüde ulusal sermayeye dayanan Türkiye İnşaat Sektörü, birçok meslek dalını 

ilgilendirmesi nedeniyle istihdam ve üretim sürecini önemli ölçüde etkilemektedir. Ulusal ve 

uluslararası alanlarda büyük bir deneyime ve potansiyele sahip olan sektör, kendisine bağlı 

birçok alt sektörü harekete geçirme özelliğiyle 'lokomotif sektör' ve büyük istihdam kaynağı 

olması özelliğiyle de 'sünger sektör' olarak adlandırılmaktadır. İnşaat sektörünün hemen hemen 

bütün üretimi 'yatırım malı' sayılmaktadır. Sektöre girdi sağlayan ve faaliyetlerini bu sektördeki 

gelişmelere bağlı olarak devam ettiren öteki sektörlerin katkısı da dikkate alındığında, inşaat 

sektörünün GSMH içindeki payının yaklaşık %30 düzeyinde olduğu görülmektedir. 

İç ve dış kaynaklı dalgalanmalara açık olan Türkiye ekonomisinde inşaat sektörü doğrudan 

etkilenmektedir. Şöyle ki, inşaat sektörü 2001 ve 2008 krizlerinin ardından hızla küçülmüştür. 

Ancak, 2002 yılından itibaren uygulanan istikrar programı ile toparlanma sürecine girmiştir. 

2004-2006 yılları arasında sektör rekor oranda büyüme göstermiştir. 2006 yılında %25,96 

büyümeye ulaşmış, ancak 2008 yılından itibaren tekrar durgunluk sürecine girmiştir. 2007 

yılında konut talebindeki azalma, seçim dönemi ve ekonomik ve siyasi belirsizlikler durgunluk 

döneminde etkili olmuştur. 2006’daki yüksek performanslı büyümenin ardından sektör 2007 
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yılında nispi olarak daralmış %10,58 oranında büyüme performansı göstermiştir. 2008 yılında 

ise %4,23 oranında küçülmüştür. 

2010 yılında ekonomide alınan önlemler ve uygulanan politikaların etkisiyle bir önceki yılda 

görülen küçülmeye rağmen sektör yüksek oranlı büyüme performansı sergilemiş, dünyanın en 

hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi olmuştur. Kriz sonrasında AB ülkelerinde yaşanan 

istihdam kayıplarına rağmen ülkemiz istihdam rakamlarında %6,2 artış olmuştur.  

Ekonomide alınan tedbirler sektörün büyüme performansına yansımış 2010 yılında bir önceki 

yıl %15,39’luk küçülmenin ardından %14,17’lük büyüme performansı göstermiştir.  İnşaat 

sektörü 2011 yılında da büyüme performansı devam ettirmiştir. Ekonomide %11,11 büyüme 

performansı sergilerken inşaat sektörü bu dönemde %24,74 oranında büyümüştür.  Bütün 

dünyada ekonomik krizin en yoğun hissedildiği ve siyasi istikrarsızlığın yaşandığı 2012 yılında, 

inşaat sektörü de Türk ekonomisinde yaşanan bu daralmadan doğal olarak etkilenmiştir. Yurtiçi 

talepteki daralma hizmetler sektörüne yansımış bu durum özellikle inşaat ve ticaret 

sektörlerindeki duraksamaya neden olmuştur.    

2011 yılında %24,74 büyüyen inşaat sektörü, 2012 yılında nispi olarak küçülmüş sektörün 

yüksek oranlı büyüme performansından sonraki büyüme oranı %8,28 olarak gerçekleşmiştir. 

Sektördeki daralma ve artan maliyetler sektörün aktörlerini de olumsuz etkilemiştir. Bağlı 

sektörlerde de daralma yaşanmıştır. 2012 yılındaki durgunluğun ardından 2013 yılının birinci 

çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetmiştir. 2013 yılının ilk çeyreğinde 

ekonomik aktivitede beklentinin üzerinde canlanma kaydedilmiştir. Ekonomik aktivitelerdeki 

hızlanmanın etkisi ile inşaat sektörü 2013 yılının ilk çeyreğinde büyüme trendine girerek 

Türkiye ortalamasının üzerinde büyümüştür. Genel ekonomideki büyüme oranı %7,96 iken 

inşaat sektörünün büyüme performansı %14,03 olarak gerçekleşmiştir.  Bu veriler ile sektörün 

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla İçerisindeki payı 2013 yılında %8,1 olmuştur.  

2014 yılında kamu borç yükü azalmaya devam etmiştir. Faiz politikalarındaki kararlı tutum 

borçlanmanın reel maliyetinin düşük seviyelerde gerçekleşmesini sağlamıştır. Cari açık 

azalışını sürdürmüş, bankacılık sektörümüz güçlü ve sağlam yapısını korumayı başarmıştır. 

İstihdam konularında bazı yapısal sorunlar devam etmiştir. İşsizlik rakamları 2014’ün son 

dönemde açıklanan verilerinde %10’lar düzeyinde gerçekleşmiştir. Ekonomide Dolar ve Euro 

kurlarının yukarı yönlü hareketi sektör üretiminde maliyetlerin artmasına, konuta olan talebin 

sınırlı düzeyde kalmasına neden olmuş, inşaat sektörünün düşük tempolu bir büyüme 

göstermesine yol açmıştır.   

2015 yılı küresel ekonomilerdeki dalgalanmalar ve komşu ülkelerdeki gerginlikler ve seçim 

sürecine girilmiş olması nedeni ile kritik bir yıl olarak başlamıştır. Türkiye ekonomisi 2015 

yılında %6,06 oranında büyümüştür. 2015 yılının son çeyreğinde kamu ve özel sektörün inşaat, 

makine teçhizat yatırımlarındaki artış büyümede etkin olmuştur. Sektörün büyüme performansı 

2015 yılında %4,90 olarak gerçekleşmiştir. 

2016 yılında FED’in faiz politikaları, İngiltere’nin AB’den ayrılma süreci gibi bölgesel iş 

birliklerinin geleceğine dair belirsizlikler, ayrıca ABD seçimleri tüm ekonomileri etkilemiştir. 

2016 yılında ekonominin en kritik süreci Türk Lirasında olduğu gibi tüm dünya piyasalarında 

Euro ve doların değer kazanması olmuştur. 2016 yılı büyüme ile tamamlanmıştır. Türkiye 

ekonomisi yılı %2,9 büyüme oranı ile tamamlarken son çeyrekte %3,5 büyümüştür. 

Türk inşaat sektörü için 2008-2009 yıllarını dibe vurma, 2010 ve 2011'i hızlı yükseliş, 2012'yi 

durgunluk ve 2013'ü ise ılımlı toparlanma dönemleri olarak tanımlamak mümkündür. 2014 yılı 

ise, 2013 yılında yakalanan ivmenin kaybedildiği, sektörün hız kestiği bir yıl olmuştur. 2015 

yılından sonra sektörün kalkınması ve gelişmesi için büyüme odaklı stratejilerin uygulamaya 

konması, ekonomik istikrarın sürekliliği için kamu yatırımlarının hızla devam etmesi ve özel 

sektörü yatırıma teşvik eden bir ortamın yaratılması sebebiyle inşaat sektörünün üretiminin 

artmasını sağlayacak potansiyel görülmektedir. 
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4.Veri Seti 
Çalışmada, Türkiye Bankalar Birliği İstatistiklerinden derlenen, Toplam Konut Kredisi, 

Türkiye İstatistik Kurumu veritabanlarından derlenen, Takvim ve Mevsim etkisinden 

arındırılmış reel GSYİH endeksi ve Takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış İnşaat Üretim 

endeksi verilerinden oluşmaktadır. Veriler 3’er aylık olup 2005:1-2016:3 dönemini 

kapsamaktadır. Verilerin analizinde Eviews 9.0 paket programı kullanılmıştır.   

5.Ekonometrik Yöntem 

5.1 Zivot Andrews Birim Kök Testi 

Çalışmada 2003-2016 dönemi verilerinin analiz edilmesi, 2008 yılında yaşanan ve temeli ABD 

mortgage sistemi olan küresel finans krizinin değişkenler üzerindeki olası etkilerini ölçebilmek 

amacıyla, durağanlık testi olarak serilerdeki yapısal kırılmaları dikkate alan Zivot ve 

Andrews(1992) testi tercih edilmiştir.   

Zivot ve Andrews(ZA) testi, aşağıdaki regresyon denklemlerinin tahminine dayanmaktadır. ZA 

testinde, ardışık ADF test yöntemi ile örnek içindeki mümkün olan her kırılma noktası için, 

regresyon denklemi tahmin edilmekte ve tahmin edilen parametreler için t- istatistiği 

hesaplanmaktadır. Bilinmeyen bir zaman noktasında otonom ve trend fonksiyonu eğiminde tek 

zaman kırılmalı(TB) trend durağan hipotezine karşın, birim kök temel hipotezi test 

edilmektedir. 

Model A  

 
Model B 

 
İlk model de (Model A), trend fonksiyonunun eğiminde bir defalık kırılma öngörülmekte iken 

ikinci model de (Model B) hem eğim katsayısında hem de sabitte kırılmayı temsil etmektedir. 

Burada DUt ve DTt sabit terimde ve trenddeki kırılmayı temsil kukla değişkenlerdir. Yapısal 

kırılmanın gerçekleştiği tarihe TB olarak kabul edildiğinde kukla değişkenlerin alacağı değerler 

şu şekilde ifade edilebilir: 

 

 
 

Birim kök testi yaparken her üç modelde α parametresinin anlamlı olup olmadığı test edilir. 

α=0 şeklindeki sıfır hipotezi yt serisinin herhangi bir yapısal kırılmayı dışlayan bir birim kök 

içerdiğini, yani serinin durağan olmadığını belirtirken; α < 0 şeklindeki alternatif hipotez ise 

serinin bilinmeyen bir zamanda gerçekleşen bir kırılma ile trend durağan süreç olduğunu ifade 

etmektedir. Zivot Andrews yöntemi örneklemdeki tüm noktaları potansiyel bir kırılma tarihi 

olarak ele alıp her tarih için ayrı bir regresyon modelini en küçük kareler yöntemini kullanarak 

tahmin eder. Ele alınan tüm noktalardan ᾶ(=α-1)=1 hipotezi için hesaplanan t istatistiğinin 

minimum olduğu nokta kırılma tarihi (TB) olarak belirlenir. Çoğu ekonomik zaman serisi 

Model A ya da Model C kullanılarak modellenmiştir. 

5.2 Eşbütünleşme Testi  

∆𝑦𝑡 = 𝑐 + 𝛼𝑦𝑡 + 𝛽𝑡 + 𝛾𝐷𝑈𝑡 + ∑𝑑𝑗∆𝑦𝑡−𝑗 + 휀𝑡

𝑘

𝑗=1

 

∆𝑦𝑡 = 𝑐 + 𝛼𝑦𝑡 + 𝛽𝑡 + 𝛾𝐷𝑈𝑡 + 𝜃𝐷𝑇𝑡 + ∑𝑑𝑗∆𝑦𝑡−𝑗 + 휀𝑡

𝑘

𝑗=1

 

𝐷𝑈𝑡 = {
1   𝑒ğ𝑒𝑟  𝑡 > 𝑇𝐵

0     𝑑𝑒ğ𝑖𝑙𝑠𝑒
  

𝐷𝑇𝑡 = {
1 − 𝑇𝐵   𝑒ğ𝑒𝑟  𝑡 > 𝑇𝐵

0     𝑑𝑒ğ𝑖𝑙𝑠𝑒
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Değişkenler arası uzun dönem ilişkilerin araştırılmasında eşbütünleşme testlerinden 

faydalanılmaktadır. Literatür de sıklıkla Engle-Granger(1987) ve Johansen(1988) testlerin 

kullanılmakla birlikte, son dönemde araştırmacılara sağladığı kolaylıklar nedeniyle, Pesaran vd. 

(2001) tarafından önerilen, ARDL yaklaşımı sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu 

test, geleneksel yaklaşımların serilerin aynı derecede bütünleşik olma kısıtını taşımaması 

sebebiyle araştırmacılara büyük kolaylıklar sunmakta farklı derece de durağan değişkenler 

arasında da eşbütünleşme ilişkisi araştırılabilmektedir. Ayrıca, Pesaran vd. (2001) tarafından 

geliştirilen yaklaşımda kısıtsız hata düzeltme modeli kullanıldığından klasik eşbütünleşme 

testlerine göre istatistiksel olarak daha güvenilir sonuçlar vermektedir.     

ARDL modelinin ilk aşaması uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. 3’er 

aylık veri seti kullanıldığı için, yapılan tahminlerin tamamında maksimum gecikme uzunluğu 

4 alınarak, Akaike, Schwarz ve Hannan-Quinn kriterlerine göre en düşük değeri veren model 

uygun model olarak seçilmektedir. Model seçimi sonrasında değişkenler arasında eşbütünleşme 

olmadığına işaret eden boş hipotez, eşbütünleşme olduğuna işaret eden alternatif karşısında 

ARDL sınır testi yaklaşımı ile test edilmektedir. Test sonucu elde edilen F istatistiğinin Pesaran 

vd. (2001) tarafından belirlenen üst sınır değerinden büyük ise eşbütünleşme ilişkisinin 

varlığından bahsedilmektedir (KAYNAK).  

 

Değişkenler arası uzun dönem ilişkinin araştırılmasında aşağıdaki modeller kullanılmıştır. 

 

 
Ardından ARDL modelinden elde edilen artıklar kullanılarak hata düzeltme modeli tahmin 

edilmektedir. Modeller aşağıda sunulmuştur. 

 

 

 
6. Bulgular 

Aşağıdaki tabloda (Tablo 1) değişkenlere ait birimkök testi sonuçları görülmektedir. Yapısal 

kırılmanın dikkate alındığı durumda değişkenlerin hepsi seviyesinde durağan test edilmiştir. 

Kırılma tarihleri dikkate alınarak eşbütünleşme analizi yapılacaktır.  

 

Tablo 1. Zivot Andrews Durağanlık Test Sonuçları 

Değişkenler Model Kırılma Dönemi T istatistiği Lag 

Kredi A 2009:4 -5.133850** 2 

B 2009:4 -5.092869** 2 

İnşaat Üretim A 2008:3 -7.141325* 4 

B 2009:1 -7.178325** 4 

GSYİH A 2008:4 -4.913366* 4 

B 2008:4 -6.244348* 4 

Kritik Değerler tα 

𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑂𝑁 = 𝛼0 + 𝛼1𝐷1 + ∑𝛼2𝑖𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑂𝑁𝑡−𝑖 + ∑𝛼3𝑖𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑡−𝑛 + 휀𝑡

𝑛

𝑖=0

𝑚

𝑖=1

 

𝐺𝐷𝑃𝐸𝑁𝐷𝐸𝐾𝑆 = 𝛼0 + 𝛼1𝐷2 + ∑𝛼2𝑖𝐺𝐷𝑃𝐸𝑁𝐷𝐸𝐾𝑆𝑡−𝑖 + ∑𝛼3𝑖𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑡−𝑛 + 휀𝑡

𝑛

𝑖=0

𝑚

𝑖=1

 

∆𝐺𝐷𝑃𝐸𝑁𝐷. = 𝛼0 + 𝛼1𝐷2 + ∑𝛼2𝑖∆𝐺𝐷𝑃𝐸𝑁𝐷.𝑡−𝑖+ ∑𝛼3𝑖∆𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑡−𝑛 + 𝐸𝐶𝑀𝑡−1 + 휀𝑡

𝑛

𝑖=0

𝑚

𝑖=1

 

∆𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶. = 𝛼0 + 𝛼1𝐷1 + ∑𝛼2𝑖∆𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶.𝑡−𝑖+ ∑𝛼3𝑖∆𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑡−𝑛 + 𝐸𝐶𝑀𝑡−1+휀𝑡

𝑛

𝑖=0

𝑚

𝑖=1
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Model A %1     

%5     

%10   

-5.34 

-4.93 

-4.58 

Model B %1     

%5     

%10   

-5.57 

-5.08 

-4.82 

Not: Kritik değerler, Zivot ve Andrews (1992)’den alınan değerleri göstermektedir. 

Model A (Sabitte Kırılma) Model B (Sabit ve Trendde Kırılma) 
*,**,*** sırası ile %1, %5, %10 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.  

 

Çalışmada ilk olarak yukarıda bahsedilen modellerden mortgage kredilerinin inşaat sektörü 

üretimi üzerindeki etkisini dikkate alan ilk model analiz edilmiş olup, sonuçlar aşağıda 

gösterilmiştir. Yapısal kırılmalı birimkök testinde tespit edilen kırılma tarihleri modele dahil 

edilmiş olup istatiksel olarak anlamlı olan 2008:3 kırılma dönemi modelde tutulmuş olup 

sonuçları aşağıda özetlenmiştir. ARDL (4,2) modeli tahmin edildikten sonra bu modele ait sınır 

testi sonuçlarına göre F istatistiği Pesaran vd. (2001) tablo kritik değerinden büyük bulunmuş 

ve mortgage kredileriyle inşaat sektörü üretim endeksi arasında bir eşbütünleşme ilişkisi tespit 

edilmiştir. Uzun dönem eşbütünleşme modeli katsayıları tablonun devamında gösterilmiştir ve 

kredi katsayısı istatiksel anlamlı tespit edilmiştir. Devamındaysa kısıtsız hata düzeltme modeli 

sonuçları verilmiştir. ECMt-1 katsayısı -1 ve 0 arasında (-0.81) tespit edilmiş olup istatiksel 

olarak anlamlıdır. Sonuç olarak uzun dönem dengeden olası sapma durumunda sistem ilk 

dönemde yeniden dengeye %81 yaklaşmaktadır. 

 

 

 

Tablo 2. Mortgage Kredileri ve İnşaat Üretimi Endeksi ARDL (4,2) Sonuçları 

Değişkenler Kat Sayı t-istatistik prob. * 

PRODUCTION(-1) 0.198603 1.642959 0.1096 

PRODUCTION(-2) -0.261211 -2.059763 0.0471 

PRODUCTION(-3) 0.124627 0.953304 0.3472 

PRODUCTION(-4) 0.660116 5.548757 0.0000 

CREDIT -0.316836 -0.101783 0.9195 

CREDIT(-1) 3.432550 0.978796 0.3346 

CREDIT(-2) 6.724040 2.068097 0.0463 

D22008Q3 -14.51825 -1.601278 0.1186 

C -120.0035 -2.681975 0.0112 

ARDL Sınır Testi 

K F-statistic I0 Bound (%10) I1 Bound (%10) 

1 5.162878 4.04 4.78 

Uzun Dönem Eşbütünleşme Modeli 

PRODUCTION= -431.8773 -52.2493*D22008Q3   +35.4120*CREDIT 

(-2.080381)             (-1.305542)                  (2.619799) 

Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 

Değişkenler Kat Sayı t-istatistik prob.* 

D(PRODUCTION(-

1)) 0.394663 2.775265 0.0091 

D(PRODUCTION(-

2)) 0.225570 2.065764 0.0470 
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D(PRODUCTION(-

3)) 0.350402 2.671891 0.0118 

D(PRODUCTION(-

4)) 1.237545 11.31753 0.0000 

D(CREDIT) 0.937002 0.629531 0.5335 

D(CREDIT(-1)) 4.681341 2.951536 0.0059 

D(CREDIT(-2)) 4.671202 3.225062 0.0029 

D(D22008Q3) -7.556734 -2.252386 0.0313 

C -1.664765 -2.044056 0.0493 

ECM(-1) -0.665298 -4.034831 0.0003 

 

 

Son olarak kredi genişlemesinin GDP üzerindeki etkisinin incelendiği model test edilmiştir. 

ARDL modeli sonuçları aşağıda özetlenmiştir. Değişkenlere ait kırılma dönemlerinden 2008:4 

dönemi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ve modelde tutulmuştur. Elde edilen ARDL 

modeli sonuçlarına göre F istatistik değeri tablo üst değerinden büyüktür ve mortgage kredileri 

ile GDP üretim endeksi arasında uzun dönem bir eşbütünleşme ilişkisi mevcuttur. İlgili 

denklemin artıklarının ve değişkenlerin gecikmeli değerlerinden oluşturulan hata düzeltme 

modeli sonuçları tablonun devamında verilmiş olup kısa dönem uyarlama katsayısı 0.51’dir ve 

istatistiksel olarak anlamlıdır.  

 

 

 

Tablo 3. Mortgage Kredileri ve GDP Endeksi ARDL (4,3) Sonuçları 

Değişkenler Kat Sayı t-istatistik prob. * 

GDPENDEKS(-1) 0.010761 0.133972 0.8942 

GDPENDEKS(-2) -0.005003 -0.061309 0.9515 

GDPENDEKS(-3) -0.093266 -1.060194 0.2968 

GDPENDEKS(-4) 0.969889 11.15507 0.0000 

CREDIT 0.975674 0.540096 0.5928 

CREDIT(-1) 4.075315 2.266511 0.0301 

CREDIT(-2) 1.654031 0.930962 0.3586 

CREDIT(-3) 3.293921 1.949109 0.0598 

D62008Q4 -10.30208 -2.105357 0.0430 

C -136.3225 -4.350555 0.0001 

K F-statistic I0 Bound (%1) I1 Bound (%1) 

ARDL Sınır Testi 

1 5.162878 4.04 4.78 

Uzun Dönem Eşbütünleşme Modeli 

GDPENDEKS= -1159.0272                  -87.5893*D62008Q4  + 85.0120*CREDIT 

          (-2.985336)*                 (-1.459423)                   (3.257312)* 

Hata Düzeltme Modeli 

Değişkenler Kat Sayı t-istatistik prob.* 

D(GDPENDEKS(-

1)) -0.007284 -0.056423 0.9554 

D(GDPENDEKS(-

2)) 0.046498 0.373306 0.7115 

D(GDPENDEKS(-

3)) -0.063641 -0.507046 0.6157 
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D(GDPENDEKS(-

4)) 1.048283 8.181542 0.0000 

D(CREDIT) 1.146023 0.970562 0.3393 

D(CREDIT(-1)) 3.244479 2.924554 0.0064 

D(CREDIT(-2)) 0.761275 0.732465 0.4694 

D(CREDIT(-3)) 2.651778 2.611586 0.0138 

D62008Q4 -8.806540 -2.637111 0.0130 

C -0.072189 -0.081921 0.9352 

ECM(-1) -0.517431 -2.781316 0.0091 

 

 

Sonuç 

Genel olarak bakıldığında, Türkiye’de son dönemde inşaat sektöründeki yaşanan büyüme de 

daha çok konut talebindeki büyüme ile gerçekleşmiştir. Buna bakılarak, mortgage sisteminin 

inşaat sektörüne teşvik olduğu söylenebilir. Nihayetinde çalışmanın ekonometrik bulguları da 

bu durumu desteklemektedir. Mortgage kredileri ile inşaat sektörü üretim endeksi arasında uzun 

dönem bir eş bütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Mortgage kredilerinin vade yapısı ve faiz 

oranı ekseninde geliştirilmesi sisteme katılımı arttıracaktır ve dolayısıyla da konut talebinde 

yaşanan bu artış inşaat sektörünün büyümesine de katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra; toplam 

nüfusun %7-8’inin inşaat sektöründen gelir sağladığı düşünülürse, sektörde yaşanılan herhangi 

bir olumsuzluk istihdamda daralmaya sebep olacaktır. İnşaat sektörünün başta demir-çelik, 

çimento olmak üzere ekonomideki çoğu sektörle doğrudan ilişkisi düşünüldüğünde inşaat 

sektöründeki bir daralma dolaylı yoldan ekonomideki çoğu sektörde de olumsuz sonuçlar 

doğuracaktır. 

  

Elde edilen bulgularla gösterilmektedir ki mortgage sistemiyle inşaat sektöründe ciddi bir 

genişleme yaşanmıştır. Mortgage sisteminin sektöre olumlu katkılarının yanı sıra 2008 krizi 

göz önüne alındığında, sistemdeki aksaklıkların ciddi sorunlara neden olduğu görülmüştür. 

Mortgage sisteminin güçlendirilerek geliştirilmesi, ödeme koşulları, vade yapısı ve cazip faiz 

oranları ile sisteme katılımın genişletilmesi ile inşaat sektörü ve devamında da etkileşim 

içerisinde olduğu sektörler ve beraberinde de ekonomi gelişecektir.   
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ÖZET 

 

Performans sisteminin bir parçası olan PBÖT Üniversitelerin belirlenen başarı ölçütlerine ve 

kaliteli hizmete ulaşmalarını amaçlamaktadır. PBÖT diğer bütçe sistemlerinin birleşimi olarak 

yetersiz kalınması sonucu ortaya çıkmıştır. Mali saydamlığın arttırılması,kaynakların etkinsiz 

kullanılması,toplumda artan kalite arayışı PBÖT’e geçişin başlıca nedenleridir.Üniversitelerde 

istenilen başarı ölçütlerine ulaşmada performansların artması sağlanacak buda üniversitelerin 

daha iyi çıktı almasını sağlayacaktır.PBÖT, planla bütçenin ortak hazırlanması,kaynak 

tahsisinde devletin katkısının arttırılması,kalitenin artacağı sonuçlarını esas almaktadır.OECD 

ülkelerinin bazılarında da  başarının artması amacıyla performans odaklı çalışılmaya 

başlanmıştır.ABD,İngiltere başta olmak üzere Danimarka,Hollanda gibi uluslar arası ülkelerde 

de uygulanmıştır. 

Çalışmada PBÖT’e geçişin nedenleri ve aşamaları,Üniversiteler ile PBÖT arasındaki ilişki ve 

Üniversiteler üzerinde oluşturacağı sonuçlar,Uluslar arası ülkelerdeki Üniversitelerde 

uygulanma şekillerine değinilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Performans sistemi, mali saydamlık, kaynak etkinliği, kaynak tahsisi,. 

 

1.GİRİŞ 

Dünya’da ve Ülkemizde Yükseköğretime olan önemin giderek artması,Üniversitelerden toplum 

tarafından beklentinin artmasına neden olmuştur.Artan ihtiyaçlara cevap vermek isteyen 

Yükseköğretim için kaynak sıkıntısı en önemli sorunların başında gelmektedir.Devlet artan 

ihtiyaçlara ve kaliteli hizmet sunumunu karşılamak amacıyla üniversitelere aktarılan ödenekte 

performans bütçenin de devamı niteliğinde olan fakat farklı olarak sadece çıktı odaklı 

oluşturulan bir bütçeleme uygulamasına geçilmiştir. 

OECD ülkelerinden bazılarında performansa dayalı ödenek sistemi uygulanmaya başlanmıştır. 

Performansa dayalı ödenek sistemi sadece performans odaklı çalışmaktadır.Uygulanan ülkelere 

bakıldığında tam anlamıyla olumlu yada olumsuz bir sistem olduğu konusunda karara 

varılamamıştır. 

Ülkemizde ise ödenekler henüz üniversiteler üzerinde doğrudan performansla 

ilişkilendirilmemiştir.Ancak performans odaklı ödenek düşünceleri ortaya çıkmaya 

başlamıştır.Bu çalışmada PBÖT’e neden ihtiyaç duyulduğu,uygulamanın üniversiteler ile 

ilişkilendirilmesinden bahsedilecektir.Daha sonra devam eden bölümlerde ise uygulanan 

üniversitelerde ne şekilde ortaya konulduğu ve ülkeler arası farklılıklarından bahsedilecektir. 

 

2.PERFORMANSA DAYALI ÖDENEK SİSTEMİNİN ÜNİVERSİTELERDEKİ 

DURUMU 

Geleneksel bütçe sistemi yaklaşımında kurumlar ödenek isteme durumlarında ihtiyaç 

olunandan fazla yada daha az bir ödeneğe sahip olmaktadırlar.Etkinsizliğin bir nedeni olan bu 

durum ,kurum içinde verim kaybına veya yapılan faaliyetlerde aksaklıklara yol 
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açmaktadır.Kurumlar yaptıkları hizmetlerde kalite durumunu gözetmekten 

kaçınırlar.Geleneksel bütçe sisteminde uygulanan ve bütçe ile hizmetin uyuşmadığı 

verimsizliğe ve etkinsizliğe  yol açması,başarı ile ilişkilendirilmemesi  sonucu bu aksaklıkları 

gidermek amacıyla devlet, bütçe uygulamasında yeni arayışlara yönelmiştir(Demirbaş, 

2009:84). 

Performans bütçe sisteminde performansın tek başına ödenek ayrılmada yeterli olmaması ancak 

Performansa Dayalı Ödenek Sisteminde sadece performans göstergelerine göre ödenek 

aktarımı iki sistem arasındaki farkı göstermektedir.Performansa Dayalı Ödenek Sisteminde 

ödenek ve performans doğrudan ilişkilidir(Demirbaş, 2009:84). 

Performansa dayalı ödenek sistemine geçiş süreci kolay olmasa da faydaları uzun dönemde 

düşünüldüğünde hesap verilebilirliğinde bu sistemde önemli olması faydalarının artacağı 

yönündedir.Performans odaklı sistemde,mali saydamlık,verimlilik,etkinlik sorunları da ortadan 

kalkmış olacaktır(www.bumko.gov.tr). 

Performans esaslı uygulamada geleneksel yaklaşımda görülmeyen kurumsal etkinliğin artması 

için önem arz eden planlamaya da yer verilmesi sistemin artı yanlarındandır(OECD, 2007a) 

2.1.Performansa Dayalı Ödenek Sistemi Uygulanan Kurumlar 

Özel sektörlerde performansın ölçülmesi ile amaçlanan,firmaların daha fazla kar elde etmesini 

sağlamaktır.Özel sektörde kar odaklı işleyen sistem,kamu sektöründe aynı şekilde 

değildir.Çünkü kamu sektörünün amacı kar elde etmek değil insanların ihtiyaçlarını en etkin 

şekilde sağlamaktır.Kamu kurumlarında sağlanacak olan Performans esaslı sistem ile rekabetin 

de artacağı göz önünde olursa verimliliğin artacağını söyleyebiliriz.(M.tarık,Ahmet tozlu, 

2011:40). 

Çıktıların veri alındığı bu sistemde Türkiye’deki her kurumda rastlanmamaktadır.Performansın 

esas alınması için gözle görülebilir veri elimizde bulundurmamız gerekmektedir.Eğitim ve 

Sağlık performansa dayalı bütçe ödenek sisteminin uygulanabileceği en doğru kurumlardır( 

Yenice, 2006:64-65). 

Ancak performans ölçümü verimlilik ve etkinlik açısından ne kadar olumlu sonuç doğursa da 

bazen adil olmayabilir.Kurumlar bütçeden daha fazla ödenek almak için performans 

sonuçlarında adaletli olmayan taraflı davranma konumunda bulunabilirler( Yenice, 2006:66). 

2.2.PBÖT Ve Üniversiteler  

Üniversiteler ülkelerin kalkınmaları ve gelişmesinin sağlanmasında büyük önem arz 

etmektedirler(Akça,2012:93).Yükseköğretimden beklentilerin giderek artması, 

yükseköğretimde reforma  gidilme ihtiyacını doğurmuştur(YÖK, 2007:13).Yükseköğretimin 

verimliliğinde artışın sağlanması için kaynak sıkıntıları giderilmelidir.Finansman 

yöntemlerinden birçoğu denenmesine rağmen istenilen sonuç elde edilememiş ve performans 

yöntemine göre finans yoluna gidilmiştir(Akça, 2012:96). 

PBÖT uygulanmaya başlanırken amacın üniversiteler üzerinde etkinliğin ve verimliliğin 

arttırılması olarak belirtilmiştir.Daha fazla ödenek sahibi olmaları için başarı kriteri ölçüt 

sayılmıştır ki bu durum  üniversiteler arası rekabeti getirmiştir(Demirbaş, 2009:99). 

Performans ölçümü yapılırken öğrencilerin maddi ve manevi durumunun hangi koşulda olduğu 

bilinmeden başarısız sayılması,performans ölçme açısından ne kadar doğru sonuç verebilir 

bilinmez.Bu nedenle ödenek aktarımı sağlanırken tek başına performansa bağlı kılınması doğru 

olmayabilir(Demirbaş, 2009:99). 

PBÖT ile verimlilik ve etkinliğin arttırılması amaçlanırken performansı yüksek olanın daha 

fazla pay alarak ödüllendirilmesi,performansı düşük olanın ise daha az pay alarak 

cezalandırılması amaca uygun bir durum olmayabilir.Daha az ödenek alan üniversitenin 

performansını arttırmaya giderken zorlanması veya performansını arttıramaması başarının 

azalmasına neden olmaktadır(Demirbaş, 2009:100). 

PBÖT uygulaması ile hesap verilebilirlikte artışın olması ve denetimin sağlanması 

uygulamanın yararları arasındadır.(Yüksel, 2014:58). 
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2.3.Performansa Dayalı Ödenek Sisteminin Üniversitelerde Uluslar arası Uygulanma 

Şekilleri 

Performansa Dayalı Bütçe Ödenek sisteminde kurumlara verilen ödenekler,performansları ile 

doğrudan alakalıdırlar.OECD ülkeleri de eskiden beri bu sistem üzerinde 

yoğunlaşmışlardır.Örneğin;yükseköğretim finansmanı için 

Norveç,Danimarka,İsveç,Finlandiya gibi OECD ülkeleri bu sistem üzerinde çalışmışlardır.Ve 

bu sistemi uyguladıklarının göstergesi olarak da,yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler bir 

üniversite için verimlilik açısından önemli bir performans çıktısı konumundadır ve bunu 

sağlayan üniversitelerin bütçeden aldıkları ödeneklerde artış olmaktadır( Yenice, 2006:64-65). 

2.3.1.ABD 

PBÖT uygulaması ABD eyaletlerinde uygulanmadan önce geleneksel yaklaşımın Üniversite 

bütçelerinde esas alınması sonucu öğrencilerin sayısında düşüş olmasına neden 

olmuştur.Dolayısıyla geleneksel yaklaşım terk edilerek PBÖT sistemi esas alınmıştır.PBÖT 

sistemi ile performans ve ödenek ilişkisi doğrudan esas alınıp buna göre ödenek artırımına veya 

azaltmasına gidilmiş ve PBÖT ile verimliliğin arttığı gözlenmiştir.( Yenice, 2006:91-92). 

PBÖT’ün uygulandığı ülkelere bakıldığında ABD  Tennessee  Eyaletinde bu uygulamanın 

geliştiği ve zaman içerisinde de diğer eyaletlerde örnek alınıp uygulanmaya başlandığı 

görülmektedir.ABD Tennessee’de Üniversitelerin en önemli gelir kaynağını devletten 

sağladıkları ödenekler oluşturmaktadır.Ayrıca ABD’de  kurumlar  bütçeden ödenek kazanmak 

için performans faaliyet raporlarını her yıl hazırlamakla sorumludurlar (Yüksel, 2014 :37). 

2.3.2.İngiltere 

İngiltere’de okulların ödenek kazanması için performans esas alınmaktadır.Başarıya ulaşma ve 

çıktılardaki kalitenin artması için hedefler belirlenmiş ve denetim altına alınmıştır(Yüksel, 

2014:37). 

İngiltere’de araştırmada uygulanan fon yöntemi bir PBÖT uygulamasıdır.Araştırmanın kalitesi 

ve uluslar arası statüsü arttıkça,fondan aldıkları pay aynı oranda artmaktadır.Kalitenin 

belirlenmesi ve ödenek miktarının uygulanması amacıyla Araştırma Değerlendirme 

Uygulaması yapılır.İngiltere’de ki üniversitelere verilen ödeneklerin büyük kısmı mükemmel 

sonuç almaya odaklıdır.ADU kapsamında her yayın kalite açısından 

değerlendirilmektedir.Kaliteli çalışmalara bir puanlama sistemi uygulanmaktadır.1 ve 5 arası 

olan bu puanlama sisteminde 4 ve 5 hariç,bir de üst düzey makale çalışmaları yıldızlı olarak 

adlandırılan 5 hariç,diğerlerine bu fondan ödenek aktarılmamaktadır(Demirbaş, 

2009:93).İngiltere araştırma odaklı çalıştığı için dünyada bu şekilde çalışan ülkeler arasında ön 

sıralarda yer almaktadır.İngiltere’nin araştırmaya bu kadar önem vermesi,İngiltere 

üniversitelerinin %50’sinden fazlasının uluslar arası boyutta mükemmel derecede 

sınıflandırılması sonucunu ortaya çıkarmıştır.(www.stepyurtdışıeğitim.com) 

2.3.3.Hollanda 

Hollanda’da PBÖT uygulaması diploma alan öğrencilerin dereceleri hesaba katılarak 

yapılmaktadır.Ancak ödenek dağıtımı sırasındaki önemli farklılık öğrencilerin mezun oldukları 

alanla ilgilidir.Örneğin bir Eğitim Fakültesinden mezun öğrenciler ile Mühendislik 

Fakültesinden mezun olan öğrencilerin ödenek alım payları farklıdır.Mühendislik Fakültesi 

önem derecesine göre daha üst düzey görülüp ödenek alma aşamasında daha fazla paya 

sahiptir(Demirbaş, 2009:95). 

Hollanda’nın Performans Esaslı Bütçelemeye önem verdiğini OECD ülkeleri arasında bu 

uygulama da ön sıralarda yer almasından anlayabilmekteyiz.Bu kadar başarılı olmasını ise 

hesap verilebilirliği uygularken bir yandan da mali saydamlık ile aynı anda yürütmesine 

bağlayabiliriz(Yüksel, 2014:43). 

2.3.4.Danimarka 

Danimarka’da ödenek aktarımında performans doğrudan ele alınır.PBÖT uygulanırken bu 

sistemin rekabetçi etkisi kullanılmamaktadır.Sadece çıktı odaklı çalışan Danimarka’da 

http://www.stepyurtdışıeğitim.com/
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öğrencilerin sınavlarındaki başarı durumları en önemli veridir.Öğrencilerin başarılı olmaları ile 

verimlilik sağlanmış olacaktır(Demirbaş, 2009:94) 

2.4.PBÖT’ün Üniversiteler Üzerinde Ülkeler Açısından Uygulanma Arasındaki 

Farklılıkları 

PBÖT ile üniversiteler arasında rekabetin söz konusu olmamasının nedeni,üniversitelerin 

alacağı ödeneklerin diğer üniversitenin ödeneğine zarar vermesinin engellenmesidir(Demirbaş, 

2009:98). 

Ödenek dağıtımında üniversitelerin başarı göstergeleri farklılık göstermektedir.Hollanda ve 

Danimarka gibi bazı ülkeler ödenek aktarımında sadece performans ölçütünü dikkate 

alırken,bazı ülkelerde ise tek başına performans yeterli olmayıp büyük kısmını 

oluşturmaktadır(Demirbaş, 2009:98). 

 

SONUÇ 

 

PBÖT uygulanma amacı olarak üniversitelerde kalite ve verimliliğin arttırılması esas 

alınmıştır.Uluslararası ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede 

uygulanmaktadır.Ancak giderek uygulanma alanının artmasına rağmen istenilen faydalar 

görülememiştir.Toplumun artan kalite arayışı ve bürokratların oy potansiyelini düşürmek 

istememeleri ile performans esaslı sistemden vazgeçilmemiş,uygulanmaya devam edilmiştir. 

PBÖT ile performansı düşük üniversitelerin cezalandırılması aranan kalite arayışına çözüm 

oluşturmamaktadır.Aksine düşük performanslı üniversitelerin üzerinde daha yapıcı çalışmalar 

sağlanmalıdır.Performanslarının düşük olmalarının gerekçeleri araştırılıp çözüm odaklı 

çalışılmalıdır.Bu durum başarı çıktısı az diye daha az ödenek ile sağlanamaz. 
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ELEKTRONİK TİCARET VE ELEKTRONİK PAZARLAMANIN İŞLETMELERE 

SAĞLAYABİLECEĞİ AVANTAJLAR 

 

Fatih Güray KURŞUN327 

 

       Özet 

           Günümüzde meydana gelen teknolojik gelişmeler sayesinde, internet kullanımının her 

geçen gün artması elektronik ticaret ve elektronik pazarlamanın yaygınlaşmasını sağlamıştır. 

İnternetin gelişmesi işletmeler için inanılmaz fırsatlar ortaya çıkarmıştır. İşletmelerin 

ekonomiye daha fazla katılmalarına yardımcı olmuş ve pazar şartlarının iyileşmesini 

sağlamıştır. 

           Türkiye’deki elektronik ticaret hacmi 2016 yılında ‘’31 milyar TL’’ civarındadır. 

Bankacılık işlemlerinin gelişmesi ve ödeme alternatiflerinin geliştirilmesi; güvenlik 

zafiyetlerinin azalması sayesinde işletmelerin elektronik ticarete katılımının artacağı 

düşünülmektedir. 

           Günümüzde elektronik ticaret uygulamalarına bakıldığında B2C (İşletmeden-Nihai 

tüketiciye), B2B (işletmeden-işletmeye) elektronik ticaret özellikle işletmelere büyük yararlar 

sağladığı bilinmektedir. 

           Bu çalışmada, elektronik müşteri hizmetlerinin özellikleri, elektronik tedarik, e-

Tedariğ’in yararları, E-CRM, E- CRM’in özellikleri, E-CRM’in yararları, Elektronik altyapının 

özelliklerinin işletmelere sağladığı avantajlar incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: E-ticaret, E-pazarlama, E-CRM, E-tedarik. 

Jel Kodu: M13, M15 

 

                 Abstract 

 

            Thanks to the technological developments that have taken place today, the increase in 

the use of the internet has enabled the spread of electronic commerce and electronic marketing. 

Internet development has created incredible opportunities for businesses. Businesses have 

helped the economy get more involved and have improved market conditions. Electronic trade 

volume in Turkey is around 31 billion TL in 2016. Development of banking operations and 

development of payment alternatives; The decrease in security vulnerabilities is expected to 

increase the participation of businesses in electronic trading. 

 

           Today, when looking at electronic commerce practices, it is known that B2C (business-

to-consumer) and B2B (B2B-to-business) e-commerce provide great benefits especially for 

businesses. 

 

          In this study, the characteristics of electronic customer service, electronic procurement,  

Benefits of e-supplier, features of E-CRM, features of E-CRM, benefits of E-CRM, benefits of 

features of electronic infrastructure will be examined. 

 

Keywords: E-commerce, E-marketing, E-CRM, E-procurement 

Jel Code:M13,  M15
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Giriş  

 

           Teknoloji alanında meydana gelen gelişmeler sonucunda, üretim ve tüketim 

anlayışında meydana gelen gelişmeler sayesinde, yerel piyasalardaki işletmeler 

küreselleşmiş ve alışveriş alışkanlıkları büyük oranda değişim yaşamıştır. Sınırların 

ortadan kalkması, internet altyapısının gelişmesi sonucunda dünya uluslararası, 

sınırsız, zaman sınırı olmayan bir pazar alanı özelliği taşıyan elektronik ticaret ve 

elektronik pazarlama alanına sahip olmuştur. 

Gelişim gösteren elektronik ticaret ve pazarlama kavramları dışında bankacılık 

işlemlerinin de çevrimiçi ortama taşınması sayesinde bütün uluslararası ve ulusal 

küçük işletmeler piyasada yer almaya başlamışlardır. 

 

          Sistemlerin gelişmeleri ve yaşanan küreselleşme sayesinde internet ortamında 

yapılan e-ticarette rekabetin artması sonucunda elektronik tedarik anlayışı,  elektronik 

müşteri ilişkileri yönetimi, elektronik müşteri ilişkilerinin yararları ve işletmelerin 

piyasa durumuna göre sağladığı uyum süreci ve işletmelere sağladığı avantajlar 

sonucunda değişimler yaşamaktadır. 

 

E-Ticaret ve E-Pazarlama kavramları 

 

          E-ticaret; ticaret işlemlerinin, internet aracılığıyla gerçekleştirilmesi, mal ve 

hizmetlerin web sitelerinden müşteriye sunulması ve bir alım satım işleminin web 

üzerinden gerçekleştirilmesidir. 

 

E-ticaret; sayısallaştırılmış yazılı metin, ses ve görüntünün islenmesi ve iletilmesine 

dayanan kişileri ve kurumları ilgilendiren tüm ticari işlemlerdir. 

E- pazarlama: pazarlama hedeflerine ulaşmak ve modern pazarlama anlayışını 

(pazar/müşteri yönelimliler) desteklemek için internet ve internete ilişkin dijital 

teknolojilerin kullanımıdır (Tağıyev, 2005). 

 

          E-pazarlama, pazarlama işlemleri yerine getirebilmek için pazarlamanın temel 

amaçlarına ulaşmak için beceriler düzeyinde pazarla iletişim ve dağıtımın ve 

operasyon el düzeydeki görevlerin internet ve bilgi teknolojileri kullanımı ile 

Firmalarda aşamalı olarak uygulandığı bir dizi programdan oluşur. Basitten karmaşığa 

doğru sıralayacak olursak işletmelerin en başından sonuna doğru izlemesi gereken 

adımlar şunlardır(Kaya, 2010) 

 

Pazar araştırması, strateji oluşturma 

E-maille müşteri bulma 

Web sitesi kurma, yaşatma 

Sitenin/firmanın reklamını yapmak 

On-ine pazaryerlerinde, b2b e-pazaryerlerinde bulunmak 

.Kendi satış sitesini açmak, e-perakende sitelerinde satış 

(İyiler, 2009) 

 

 

 

 

 

 

Ülkelerdeki oluşturan nüfusun büyük çoğunluğu internet teknolojilerini kullanmakta 

ve 21 yy. getirdiği kolaylıklar sayesinde internet üzerinden alışveriş yapmaktadır. 
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Tablo 1: Ülkelere göre İnternet Kullanıcı Sayısı ve Toplam Nüfusa Oranı 

  

 
(Usta, 2015) 

 

 

E-Ticaretin Sınıflandırılması 

 

            E-ticaret kullanıcılara göre 4 sınıf altında incelenir: 

 

 B2B(Firma - Firma arası): Şirketlerin, kapalı veya açık bir ağ kullanarak, üreticiden 

mal sipariş etmesi, fatura alması ve ödeme yapması işlemidir.  

 B2C(Firma - Tüketici arası): Genel olarak e-ticaretten söz edildiğinde, kişilerin 

Aklına ilk gelen elektronik ticaretten kast edilen bu işlemdir. Elektronik alışveriş, 

bankacılık işlemleri vb. Bu sınıf, internetin ve kişisel bilgisayarların yaygınlaşması ile 

topluma yayılmıştır. 

  B2G(Firma - Devlet arası): Gelişmiş ülkelerde hemen hemen tüm kamu ihaleleri, 

İnternet üzerinden ayrıntılarıyla şirketlere ilan edilmektedir. Vergi tahsilatları, 

prosedürler, şirketlere dair birçok işlem internet üzerinden yapılmaktadır. 

 C2G(Vatandaş - Devlet arası): Bu sistem yavaş yavaş gelişmektedir. Kişilerin devlete 

ait yükümlülükleri, kişilerin ihtiyaç duydukları işlemler vb. internet üzerinden 

yapılmaktadır. En az gelişim gösteren aşamasıdır (Bulut, Öngören, & Engin, 2006) 

 

         Şirketlerin veya kişilerin internette satış yapmak için bir sayfa oluşturarak 

tanıtımını yapması, satış sonrası işlemleri, tüketicilerin ihtiyaçlarına göre yapılan 

sınıflandırma vb. Sonraki aşamalarda, kredi kartıyla satış işlemleri ve basit ticari 

işlemler internet üzerinden gerçekleştirilebilir. Devamında ise yapılan ticari işlemler 

ülke için ödeme, banka üzerinden havale ve alternatif ödeme sistemleri kullanılarak 

tamimiyle internet üzerinden halledilebilmektedir. Buna ek olarak internet üzerinden 

kişinin işlemlerini gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu, imza, noter işlemleri, 

şifreleme ve e-ticaret için gerek duyulan güvenlik unsurları yer almaktadır. 

  

Elektronik Tedarik 

 

          E-tedarik; kurumsal satın alma işlemlerinin internet üzerinden 

gerçekleştirilmesi olarak 

Tanımlanabilir(Mcafee, 2000, s. 18-19). 
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Firmalar, ürettikleri ürünleri ve hizmetleri kullanıcılara veya diğer firmalara satmak 

için uğraşırlar. Satılan ürün ve hizmetlerin üretilebilmesi için tedarik zinciri içeresinde 

belirli ürün ve hizmetlerin alınması gerekmektedir. 

 

         Yapılan tedarik işlemleri için 2 tür maliyet oluşturmaktadır. Maliyetlerin 

birincisi ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin satın alınması maliyetleridir. İkinci 

maliyet kalemi ise tedarik zinciri fonksiyonda ortaya çıkan maliyetlerdir. Bu ikinci 

maliyetlerin unsuru bu maliyetleri en aza indirebilmeyi hedefleyen internet 

teknolojisi, işletmelerin tedarik fonksiyonlarını internet aracılığıyla yapabilme fırsatı 

sunmaktadır. 

 

 

E-Tedarik Sisteminin Yararları 

 

E-Tedarik sisteminin işletmelere yararları şu noktalarda olabilir. 

İnternet sayesinde ulaşılamayacak pazarlara erişim avantajı ile çok kısa sürede çok 

fazla sayıda üreticiye ulaşma imkânın sağlanması. 

Arama maliyetlerinin internet altyapısı sayesinde minimuma inmesi 

E-tedarik sisteminin standartlaşması sayesinde otomatikleşmiş arama ve ürünün takip 

edilmesi sayesinde üretimin yavaşlamaması. 

E-Tedarik sisteminin kullanılmasıyla dünyanın her hangi bir yerinden tedarik 

işlemlerinin gerçekleştirilmesi. 

Birden fazla alternatifin sağlanması. 

Tedarik akışının kesilmesi durumunda alternatiflerden yararlanarak üretimin sekteye 

uğramasını engeller. 

 (Porter, 2001, s. 63-78) 

 

Tablo 2: Türkiye’de endüstrilere göre e- ticaretin sağladığı tasarruf oranları 

 

ENDÜSTRİ 
TASARRUF 

ORANI (%) 
ENDÜSTRİ 

TASARRUF 

ORANI (%) 

Uzay, Makine Endüstrisi 11 Sağlık 5 

Kimyasal ürünler 10 Hayat Bilimleri 12-19 

Kömür Endüstrisi 2 Metal/Makine Endüstrisi 22 

İletişim 5-15 Medya ve Tanıtım 10-15 

Bilgi Teknolojileri 11-20 İşletme/Bakım/Onarım 10 

Elektronik Parçalar 29-39 Benzin ve Gaz 5-15 

Gıda Katkı Maddeleri 3-5 Kâğıt Endüstrisi 10 

Orman Ürünleri 15-25 Çelik Endüstrisi 11 

Havayolu Taşımacılığı 15-20   

(zengin, 2013) 

 

 

 

E-CRM 

 

         En basit tanımı ile E-CRM; işletmelerin geleneksel ve elektronik kanallar 

aracılığıyla müşterilerle etkileşimli kişiselleştirilmiş ve güvenilir bir iletişim 

kurabilmelerini sağlayan bir yönetim modelidir(Abualsamid,2001,s.143-146). Sistem 

müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının daha hızlı ve daha kolay sağlamak, işletmenin 

ürettiği yeni ürünler hakkında müşterilere bilgi vermek, öneriler ve şikâyetlerin 

incelenmesi ve dağıtım kanallarının faaliyetlerinde yeni bir bakış açısı ortaya 

konmasını sağlar 
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        Özellikle CRM’in ana hedefi müşteri ilişlerinin aktif bir şekilde yönetilmesini, 

müşteri kaybının engellenmesi vb. olayların dikkate alınmasının yanında internet 

teknolojisinin yardımı ile maliyetler üzerinde düşürücü bir etki yapan bir yaklaşım 

modelidir. 

 

E-CRM'in Anahtar Özellikleri 

 

        Müşteri ile ilişkilerde işletmenin hedeflerinden farklı olarak E-CRM cevabı net 

belli özellikler ortaya koymak durumundadır. Müşterileriler ve ürünlerin talepleri 

hakkında önemli veriler bulunması CRM’in en önemli özelliklerindendir. Müşterilerin 

Çeşitli yollarla ve kanallarla elde edilen verilerin müşteriler hakkında ve satın alma 

alışkanlıklarının incelenmesi konusunda yardımcı olur(Uzkurt vd, 2007: 244). 

 

        Veri ambarlarının sağladığı bu bilgiler ışığında müşteriler için en etkili 

pazarlama çalışmaları yapılabilmektedir. En etkin biçimde kullanılır ve doğru 

kanalların seçilebilmesi mümkün olur. Genellikle müşteri ile temas kurulan noktaların 

her birinin farklı bir terminolojisi veya kimlik belirleme sistemi olduğu durumda, 

müşteri iletişimi açısından kanallar arasındaki senkronizasyonun sağlanması son 

derece karmaşık bir hal alacaktır. 

 

Bu tür standartların eksikliği ve uygulama farklılığı kimin, hangi veriyi, ne zaman 

aldığının 

Saptanmasını güçleştirecektir. Etkin bir E-CRM çözümü birden fazla kanal arasındaki 

müşteri iletişimini eşzamanlı olarak uyumlu hale getirebilmelidir. Bu çözüm, farklı 

temas noktalarında meydana gelen işlemleri yakalayarak bu verileri anında 

değerlendirme ve geri dönüş sağlayabilme amacı ile geçici bir veri deposunda 

saklayabilmelidir. (Koçel, 2001) 

 

İnternetin Pazarlamaya ve Firmalara Etkisi 

 

       Genel olarak bakıldığında pazarlamaya ve yönetime etkileri şu şekildedir: 

İnternet sınırsızdır. Bilgi kapsamlı ve dünyanın her yöresinden ağa bağlanabilen 

herkese açıktır. 

Küresel pazarlama ilk kez bir gerçek olmuştur.-(İnternete Dünya Serbest Ticaret 

Bölgesinde denilmektedir.) 

 Firmalar arası ticarette (B2B) kullanımı inanılmaz bir hızla artmaktadır. İnterneti 

yaygınlaştıran bir başka olgu firmaların iş amaçlı yoğun kullanımıdır. 

Segmentasyon/bölümlendirme ve hedefleme için büyük fırsatlar sunmaktadır. 

 İnternette herkes aynı düzeydedir. Küçükle büyük eşit ve herkes birbirine rakiptir. En 

küçük bir firma bile internette büyüklerle eşit görünebilir. 

Rekabetçi araştırma ve iş bilgisi edinmek mümkündür. 

Kişiselleştirilmiş teklif yaratma, işlem ve ilişki sürdürme imkânları çok geniştir. 

Yönetim için video konferans, sanal ofis gibi uygulamalarla iletişimi kolaylaştırır 

Ucuz ve etkili pazarlama bütçeleri (% 60–65 daha ucuz) oluşturulabilir. 

 Yeni bir satış ve dağıtım kanalı ortaya çıkmıştır. Güvenlik sağlandığında internetten 

alım satım daha da yaygınlaşacaktır (Söylemez, 2001). 

 

        Batılı firma yöneticileri ve bilgili, zengin ve güçlü, karar verme konumundaki 

kişiler yeni tedarikçi araştırmasında interneti çok sık kullanmaktadırlar. 

 

 

 

 

 

Sonuç 
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      Tedarik zincirlerinin içerisinde yer alan üretici işletmeler e-tedarik uygulamaları 

ile tasarruf etme imkânı bulmuşturlar. Bu zincirin bir parçası olarak ihtiyaç duydukları 

hizmet, mamul ve yarı mamulden daha uygun ve kolay yollarla faydalanabilmektedir. 

Ülkeleri oluşturan nüfusun 

Büyük çoğunluğu teknolojik gelişmeler sayesinde interneti kullanmakta ve bu büyük 

bir Pazar oluşmasını sebebiyet vermektedir. 

 

      Dünyada başarılı büyük uluslararası firmalar işletmelere destek olarak 

güçlendirmeleri gerekmektedir. Temel amaç birbirleriyle bağlantılı birbirine güvenen 

bir zincirde tüm ara mamullerin yüksek kalitede ve verimlilikte üretilebileceği, bunun 

yanında kalitenin yüksek, fiyatları rekabet edilebilir düzeyde tutulduğu bir piyasa 

oluşturabilmektir. Ülkemizde, fiyatların ucuz tutularak tedarik yönlü işlem yapan 

işletmeler rekabet güçlerinin düşük seviyelerde olduğu bilinmektedir.  Ülkemizdeki 

işletmelerde kalitenin düşük olması göz ardı edilerek düşük fiyatlı mal ve hizmet 

üretiminden vazgeçmeleri gerekmektedir. Bu sayede uluslararası nihai tüketicilerin 

bulunduğu pazarlarda rekabet edilebilir seviyeye gelinebilir. 

 

     Ülkemizdeki işletmelerin gelişim sağlayabilmeleri için E-Tedarik, E-CRM, 

rekabet edilebilir kalite ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek için gerekli 

unsurlara dikkat etmesi gerekmektedir. İşletmeler karlarını maksimize edebilmek için, 

sattıkları mal ve hizmetleri; müşterileriyle ilişkilerini iyileştirmek ve önerileri dikkate 

almak için elektronik ortamda yer almalılardır. Bu amaçla, müşteri veri tabanlarını, 

sevk makbuzlarını ve müşteriden sipariş alma sistemlerini elektronik ortamda 

gerçekleştirebilirler. 
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ÖZET: 20. yüzyılın ilk yarısında ülkelerin hızla sanayileşmesi, endüstriyel üretimin 

artması ve genişlemesi bunun yanı sıra artan kentleşme oranları ekonomik büyümenin 

ve gelişmenin göstergesidir. Fakat artan sanayileşme ve kentleşme ile birlikte negatif 

dışsallık olarak hava kalitesinde yaşanan bozulmalar endişe verici boyutlara 

ulaşmıştır. Ekonomik büyüme hava kalitesinin bozulmasına neden olurken, artan gelir 

ile zenginleşen toplumlarda birey ve firmaların daha temiz üretime olan talepleri de 

artmaktadır. Ekonomik büyüme sürecinde gelirleri artarken ülkelerin çevresel kaliteye 

önem vermedikleri görülmüştür ve bu durum çevresel bozulmaya neden olmaktadır. 

Çevresel bozulma olarak hava, su ve gürültü kirliliği, ormansızlaşma ele alınabilir. 

Çalışma boyunca çevresel bozulma hava kirliliği altında incelenecektir. Ekonomik 

büyüme sürecinde artan emisyonların bireylerin sağlığı üzerine olumsuz etkileri 

olduğu yapılan birçok epidemiyolojik çalışma ile gösterilmiştir. Hava kalitesindeki 

azalmalar nedeniyle bireylerin sağlıklarının bozulması, iktisadi olarak işgücü kaybına 

neden olmakta ve bireylerin yaşam kalitesindeki azalmaları tetiklemektedir. Ayrıca 

artan hava kirliliği, çevreyi koruma amaçlı yapılan harcamaların ve sağlık etkileri 

nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesi için yapılan sağlık harcamalarının 

artmasına neden olmaktadır. Çalışmanın amacı, iktisat literatüründe teorik ve ampirik 

çalışmalar ışığında hava kirliliği, sağlık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin 

gösterilmesidir. Ekonomik büyüme ve hava kirliliği arasındaki ilişki Çevresel Kuznets 

Eğrisi yaklaşımı kullanılarak açıklanırken, hava kirliliği ve sağlık arasındaki ilişki 

yapılan epidemiyolojik çalışmalar ile gösterilecektir. Çalışmada, ekonomik büyüme, 

hava kirliliği ve sağlık ilişkisi panel veri yöntemi kullanılarak ampirik olarak 

gösterilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada kullanılacak olan panel veri analizi OECD 

ülkelerini kapsayacak şekilde ve 1990-2014 yılları arasında elde edilen veriler ışığında 

yapılacaktır. 

ANATAR KELIMELER: Ekonomik Büyüme, Hava Kalitesi, Sağlık, Çevresel 

Kuznets Eğrisi 

1. Giriş 

Ekonomik büyümeyi sağlamak ve kişi başına geliri artırmak tüm ülkelerin makro 

iktisadi hedefidir. Bu hedefin gerçekleşmesi için üretimin artması gerekmektedir. 

Sanayi Devrimi sonrasında üretim teknolojisinin gelişmesi ülke ekonomilerinin hızla 

büyümesini sağlamıştır. 

Üretimin sanayileşmesi ve hacminin genişlemesi hızlı ekonomik büyümeyi sağlamış 

ve artan gelir düzeyleri refahı geliştirmiştir. Bu artan refah düzeyiyle bireyler tarım 

kesiminden uzaklaşarak daha sanayi kesiminde yer almaya başlamıştır. Bu durum 

toplumun kentli nüfusunu artırmış ve tüm ülkelerde kentleşme oranları hızla 

yükselmiştir.  

                                                                 
328 Sorumlu Yazar: Janberk OKAN 
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Sanayileşme ve kentleşme oranlarının artması ekonomik büyüme ile emisyon 

miktarlarını artırmaya ve hava kirliliğinin yükselmesine neden olmuştur. Ekonomik 

büyümenin yarattığı bu dışsallık hava kalitesinin bozulmasına ve canlıların 

yaşamlarına zarar vermeye başlamıştır. 

Çalışmanın amacı, ekonomik büyüme sonucunda oluşan hava kirliliğinin insan 

sağlığını olumsuz etkilediğini göstermek ve bu durumun politika yapıcılar tarafından 

dikkate alınması gerektiğine vurgu yapmaktır.  

Bunun için çalışmanın ilk aşamasında ekonomik büyüme ve hava kirliliği arasındaki 

ilişki iktisat literatüründe yer alan Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezi ile tartışılacaktır. 

Daha sonrasında emisyonların sağlık üzerine olumsuz etkilerine yapılan 

epidemiyolojik çalışmalar kanıt gösterilecek ve yapılan iktisadi çalışmalarda 

emisyonların sağlık üzerine olumsuz etkilerin iktisadi olarak nasıl yorumlandığı 

tartışılacaktır. 

Son olarak, 1990-2014 yılları arasında OECD ülkelerinden elde edilen verilerle 

Çevresel Kuznets Eğrisi’nin varlığı gösterilmesi amaçlanmakta ve çeşitli emisyon 

değerleri ile akciğer kanseri ve solunum yolları hastalıklarından ölümlerin ilişkisi 

kurulmaya çalışılacaktır. 

2. Büyüme ve Hava Kirliliği  

Ülke ekonomilerinin performansları değerlendirilirken ilk olarak büyüme oranlarına 

dikkat çekilmektedir. Ülkelerin büyüme oranları, üretim hacimlerinin değişimi olarak 

görülmektedir. Üretimin parasal değeri ise gelir seviyesiyle belirlenmekte ve büyüme 

oranları gelir seviyesi ile gösterilmektedir.  

Sanayi Devrimi sonrasında üretim endüstriyelleşmesi, II. Dünya Savaşı sonrasında 

üretim ölçeğinin oldukça artması ve nüfusun kentleşmesi büyümeyi hızlandırırken ve 

genişletirken hava kalitesinin de bozulmasına neden olmuştur.  

Ekonomik büyüme performansının dünya genelinde arttığı 1950-70 yılları sonrasında 

emisyon değerlerinin yükselmesinin ciddi sorunlara yol açtığı görülmeye başlamıştır. 

Özellikle birey sağlığının artan emisyon değerlerinden olumsuz etkilendiği 

gözlemlenmiştir. 

Dünya genelinde yaşanan bu altın çağın sona ermesi ve yaşanan krizler, büyümenin 

sürdürülebilirliği ve sınırlayıcıları üzerine tartışmaların başlamasına neden olmuştur. 

Uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik tartışmalarının gündeme gelmesi ve büyümenin 

sınırları tartışmaları hammadde ve enerji üretimi için doğanın kıt kaynak olması 

üzerine yoğunlaşmıştır.329 

1990’lı yıllara gelindiğinde çevrenin büyümeyi sınırlayıcı etkileri yerine büyümenin 

çevresel bozulmaya neden olduğu görüşü ön plana çıkmaya başlamıştır. Artan sanayi 

üretiminin çevresel bozulma olarak adlandırabileceğimiz ormansızlaşma, hava, su ve 

gürültü kirliliği gibi negatif etkileri hissedilmeye başlanmıştır. 1991 yılında Grossman 

ve Krueger’in330 NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması)’nın çevre 

üzerine olası etkilerini araştırdıkları çalışmalarının yayınlanması ile literatürde yeni 

bir adım atılmış ve Panayotou’nun331 1993 yılındaki çalışması ile ilk kez Çevresel 

Kuznets Eğrisi332 adıyla anılan gelir seviyesi ve çevresel bozulma arasındaki ilişki 

tanımlanmıştır. 

Neoklasik iktisada göre, artan kişi başına gelirin çevresel kaliteye olan talebi 

arttıracağı şeklinde bir görüş vardır. Ekonomik büyüme sağlanırken çevresel 

bozulmaya neden olabilir fakat daha sonra artan gelirle çevresel kalitenin 

arttırılabilmesi için daha çok harcama yapılmasıyla ekonomik büyümenin çevre 

üzerine olumlu etkisi ortaya çıkacaktır.333  

                                                                 
329 Donnela Meadows ve diğ. The Limits to Growth (Now York: Universe Books, 1972) 
330 Gene Grossman ve Alan Krueger, “Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement”, NBER Working 
Papers Series, Working Paper No:3914, (Cambridge:1991) 
331 Thedore Panayotou, “Emprical Test and Policy Analysis of Environmental Degradation at Different Stages of Economic 
Development”, World Employment Programe Research Working Paper, Working Paper No:238, (Geneva: 1993) 
332 Çevresel Kuznets Eğrisi, Simon Kuznets’in 1956 çalışmasından esinlenilerek gelir seviyesi ve çevresel bozulma arasındaki 
ilişkinin gösterilmesi için oluşturulmuştur. Gelir seviyesi yükselirken (ekonomik büyüme artarken) ilk önce çevresel bozulmanın 
artacağı daha sonra gelir seviyesindeki artışla tekrar çevresel kalitenin iyileşeceği hipotezine dayanmaktadır. 
333 Ahmed M. Hussen, Principles of Environmental Economics, 2. bs. (London ve New York: Routledge, 2004), s.230 
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Ekonomik büyümenin çevre üzerine etkileri ölçek etkisiyle üretimi artırmak için daha 

fazla atık ve emisyon salınımına neden olan girdilerin kullanılmasıyla kalitenin 

düşmesine neden olmaktadır. İlerleyen süreçte gelir seviyesi arttıkça önce bileşim 

etkisiyle daha temiz ürünlere olan talebin artmasıyla ve teknik etkiyle de teknolojik 

gelişmelerin daha temiz üretim yapılmasına imkan vermesiyle çevresel kalitenin 

artacağı savunulmaktadır.334 Tüm bu etkiler çerçevesinde gelir seviyesi ile çevresel 

bozulma arasındaki ilişki “ters-U” şeklinde olacaktır. 

Çevresel Kuznets Eğrisi’ni ampirik olarak test eden çalışmalarda genel olarak 

ormansızlaşma, hava ve su kirliliği baz alınarak yapılmıştır. Çalışmada çevresel 

bozulmayı hava kirliliği olarak analiz edecek ve gelir seviyesi ile hava kirliliği 

arasındaki ilişki incelenecektir. 

2.1.Hava Kirliliğinin Belirleyicileri 

Hava kalitesini bozucu gaz ve parçacıkların konsantrasyonunun artması hava kirliliği 

olarak gösterilmektedir. Çevresel Kuznets Eğrisi’nin ampirik olarak test edilmesinde 

farklı değişkenler kullanılmaktadır. Grossman ve Krueger çalışmalarında kükürt oksit 

(SO) ve asılı partikül madde (SPM) konsantrasyonlarını baz alırken, 1992 yılında 

Dünya Bankası’nın Gelişme ve Çevre başlıklı Dünya Gelişme Raporu’ndan335 

hareketle Shafik ve Bandyopadhyay’ın336 yaptıkları çalışmada SO, karbon dioksit 

(CO2) ve SPM kullanılmışlardır. Panayotou ise SO, azot oksit (NO) ve SPM 

konsantrasyonlarından hareketle gelir seviyesi ve hava kirliliği arasındaki ilişkiyi 

analiz etmiştir. Daha sonraki yapılan çalışmalar da bu ana değişkenler çerçevesinde 

eklenen kontrol değişkenleri ile genişletilmiştir. 

1997 yılında imzalanan fakat 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolü’nce337 

küresel ısınmaya ve sera etkisine neden olan gazların konsantrasyonun artması da 

hava kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. Bu gazlar Ek-A bölümünden 

tanımlanmış karbon dioksit (CO2), metan (CH4), nitröz oksit (N2O), hidroflorür 

karbonlar (HFCs), perfloro karbonlar (PFCs), sülfürhekza florid (SF6) altı sera gazı 

bulunmaktadır.  

2.2.Çevresel Kuznets Eğrisi Çalışmalarının Sonuçları 

Çevresel bozulma ile büyüme arasındaki ilişkinin gösterildiği ampirik çalışmalarda 

farklı değişkenler için farklı dönüm noktaları elde edilmiştir. Bu dönüm noktaları 

çevresel kalitedeki iyileşmenin başladığı gelir seviyelerini göstermektedir. Yapılan 

çalışmalarda bu dönüm noktasına denk gelen gelir seviyeleri tahmin edilmeye 

çalışılmaktadır. Ekonomik büyümenin hangi evresinde çevresel kalitede iyileşmenin 

başlayacağının bulunması amaçlanmıştır. 

Grossman ve Krueger çalışmalarında NAFTA’nın çevre üzerine olası etkilerini 

incelerken SO, SPM ve duman konsantrasyonlarını kübik regresyon içerisinde satın 

alma gücü paritesine göre ayarlanmış kişi başı gelir seviyesi ile ilişkilendirmişlerdir. 

SO ve duman konsantrasyonları kişi başına gelir 4.000-5.000 $ seviyesindeyken 

dönüm noktasında olduğu ve artan gelir seviyesiyle konsantrasyonların azalmaya 

başladığını bulgulamışlardır.  

Shafik ve Bandyopadhyay Dünya Bankası Gelişme raporundan hareketle 

oluşturdukları çalışmalarında on farklı değişken için üç farklı formda regresyon 

analizi yapmışlardır. Analizlerinde, temiz su eksikliği ve şehir temizliği eksikliği gelir 

artışı ve zamana bağlı olarak azaldığını tespit etmişlerdir. Kullandıkları iki 

ormansızlaşma regresyonu için de gelir seviyesi ile ormansızlaşma arasında anlamlı 

ilişki kurulamamıştır. İlginç olarak nehirlerin kalitesinin gelir seviyesindeki artışlarla 

bozulmaya devam ettiği görülmüştür. Hava kirleticileri konsantrasyonlarının Çevresel 

Kuznets Eğrisi’ne uyumlu bir şekilde olduğu ve dönüm noktalarının 3.000-4.000 $ 

arasında değişmektedir.  

                                                                 
334 Soumyananda Dinda, “Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey”, Ecological Economics, s.49 (2004):431-455 
335 World Bank Development Report, Development and the Environment, (New York, 1992) 
336 Nemat Shafik ve Sushenjit Bandyopadhyay, “Economic Growth and the Environmental Quality”, Policy Research Working 
Papers, Woeking Paper No:904, (Washington, 1992) 
337 United Nations, Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, (1998) 
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Genel olarak SO emisyonunu esas alan çalışmaların konsantrasyon tabanlı çalışmalara 

göre tahmini dönüm noktaları daha yüksek çıkmaktadır. Emisyon esaslı çalışmalarda 

OECD ülkeleri baz alınmakta ve OECD ülkeleri verileri kullanılmaktadır. Bu 

çalışmalara örnek olarak Selden ve Song, Cole ve diğerlleri örnek gösterilebilir. 

Selden ve Song çalışmalarında uzun dönem verileri ile Çevresel Kuznets Eğrisi’ni 

hesaplamışlardır. Tahmini dönüm noktaları 1990 yılı baz fiyatları ile SO için 10.400$ 

seviyesindedir. Ekonomik büyümenin ilk aşamalarında kentsel ve endüstriyel 

gelişmenin yaşandığı ve nüfus yoğunluğunun görüldüğü belirli yerlerde 

konsantrasyonlar artarken daha sonraki aşamalarda tersine dönecektir. Dolayısıyla 

toplam ulusal emisyonlar artacak olsa bile gelir arttıkça çevre kirliliği konsantrasyonu 

düşebilir.338 Cole ve diğerleri çalışmalarında SO için 8.300$ seviyesinde tahmini 

dönüm noktası belirlemişlerdir. 339 Stern ve Common340 çalışmalarında SO için 

78.700$ gibi çok yüksek bir dönüm noktası tahmini yapmışlardır. 

Son zamanlarda yapılan çalışmalarda SO emisyonları ile gelir arasındaki ilişki CO ve 

gelir arasında olduğu gibi monoton bir ilişki olduğunu göstermektedir. Çevresel 

Kuznets Eğrisi tahmini yapılan ampirik çalışmalarda farklı gelir seviyelerinde dönüm 

noktalarının bulunması; çalışmaların farklı zaman periyodları içerisinde farklı 

değişkenlerin farklı ülkeler üzerinde yapılmasından kaynaklanmaktadır. Tüm 

değişkenler için aynı zaman periyodunda tüm ülkelerin veri setine sahip olunamaması 

çalışmaların sonuçları arasında farklılık çıkmasına neden olmaktadır. 

Çevresel bozulmanın sadece gelirle açıklanamayacağını, farklı faktörlerin çevresel 

bozulma üzerinde etkisi olabileceğini gösteren çalışmalar da mevcuttur. Gelir dışında, 

çevresel bozulmayı açıklayan farklı kontrol değişkenlerini kullanan çalışmalardan ilki 

Boyce ve Torras341 çalışmasıdır. Kontrol değişkenleri gelir eşitsizliği, okur-yazarlık, 

politik haklar ve sivil özgürlükler, kentleşmedir. Agras ve Chapman342 çalışmalarında 

enerji fiyatlarını kontrol değişkeni olarak kullanmıştır. Borghesi kişi başına gelir, 

nüfus yoğunluğu, sanayi katma değeri ve GINI kat sayısıdır.343 Magnani kamu çevre 

politikası kararlarını analiz ederek kişi başı gelir, GINI katsayısı, çevresel koruma için 

kamunun AR-GE harcamaları ve gelirin yüzde yirmisine sahip nüfusun kalanına oranı 

açıklayıcı değişken olarak alınmıştır. 344 

3. Emisyon ve Sağlık 

Hava kirliliğinden kaynaklanan emisyon artışları günümüzde sağlık açısından ciddi 

problemler yaratmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çeşitli sebeplerle 

artan emisyon oranlarından kaynaklana hava kirliliği insan sağlığını olumsuz olarak 

etkilemektedir. Emisyonlar ile sağlık arasındaki ilişkinin varlığını ve nedenselliğini 

gösteren çalışmalar epidemiyoloji dalı altında tıbbi araştırmalardır. Bu araştırmalar 

artan emisyonların sağlık üzerine etkilerini gösteren ve hava kirliliğinin sağlık üzerine 

olumsuz etkileri olduğunu ispatlama amacı güden çalışmalardır. 

İktisadi olarak ise hava kirliliği ve sağlık arasındaki ilişki daha artan emisyonların 

yarattığı negatif dışsallıklar üzerinden tartışılmaktadır. Örneğin, işgücünde olumsuz 

etkileri, artan hava kirliliğinin ile iktisadi kalkınmanın sürdürülebilirliği, çevresel 

bozulmanın maliyetleri ve sağlık harcamalarını artırması gibi nedenlerle hava 

kirliliğinin sağlık üzerine etkileri araştırılmaktadır. Özellikle hava kirliliğinin veya 

sağlık üzerine etkilerinin önlenmesinin maliyeti gibi fayda maliyet analizleri ile 

politika yapıcılara yol gösterici çalışmalar yapılmıştır.  

                                                                 
338 Thomas Selden ve Daqing Song, “Environmental Quality and Development: Is There a Kuznets Curve for Air Pollution 
Emissions?”, Journal of Environmental Economics and Managment, s.27, (1994): 147-162 
339 M.A. Cole, A.J. Rayner ve J.M. Bates, “The Environmental Kuznets Curve: An Empirical Analysis”, Environment and 
Development Economics, c.2 (1997): 401-416 
340 David Stern ve Micheal Common, “Is There an Environmental Kuznets Curve for Sulfur?”, Journal of Environmental 
Economics and Managment, s.41 (2001):162-178 
341 Marianno Torras ve James Boyce, “Income, Inequality and Pollution: A Ressessment of the Environmental Kuznets Curve”, 
Ecological Economics, s.25 (1998):147-160 
342 Jean Agras ve Duane Chapman, “A Dynamic Approach to the Environmental Kuznets Curve Hypothesis”, Ecological 
Economics, s.28 (1999):267-277 
343 Simone Borghesi, “Income, Inequality and the Environmental Kuznets Curve”, FEEM Working Papers, WP No: 83 (2000) 
344 Elisebetta Magnani, “The Environmental Kuznets Curve, Environmental Protection Policy and Income Distribution”, 
Ecological Economics, s.32 (2000):431-443 
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3.1.Epidemiyolojik Olarak 

Epidemiyolojik çalışmalar ile sağlık probleminin ne olduğu ve ne sıklıkla görüldüğü, 

kimlerde, nerede ve ne zaman ortaya çıktığı saptanması amaçlanır. Hastalığın 

görüldüğü kişi, yer ve zaman özellikleri saptanması hastalığa neden olan etkenin 

anlaşılması için önemlidir. Daha sonraki evrede ise amaç, herhangi bir sağlık problemi 

ile bu sağlık problemine neden olduğu düşünülen sebep arasında ilişki kurulması ve 

bu ilişkinin varlığının ispatlanmasıdır.345 

Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda, artan emisyonlar kaynaklı hava kirliliğinin 

neden olduğu hastalıklar incelenmektedir. Hava kirliliği ile ilgili hastalıkların 

arasındaki ilişki kurulmakta ve hava kirliliğinin bu hastalıkların oluşmasına ne kadar 

etki ettiği araştırılmaktadır. Özellikle salonum yolları rahatsızlıkları ve çeşitli kanser 

vakaları hava kirliliği nedeniyle ortaya çıktığı gözlemlenmiştir.  

Hava kirliliği gibi çevresel bir koşulun olumsuz etkileri ile sağlık arasındaki ilişki 

epidemiyolojik olarak incelendiğinde bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalınacaktır. 

Örneğin, hava kirliliğinin etkileri daha önceki yılların maruz kalmaları ile ilgilidir. Bu 

durum mevcut maruz kalmaların hastalık riskinin yorumlanmasını engellemektedir. 

Bir başka kısıtlama ise hastalık risklerinin mevcut epidemiyolojik yöntemler ile tespit 

edilememesinden dolayı önyargılara açık olmasıdır. Örneğin bazı mesleki maruz 

kalmalar sonucunda kanser hatalığının görüldüğü hipotezi araştırılırken, maruz 

kalınan kirlilik tam olarak belirlenemediği için tahmini bir miktar olarak belirlenmesi 

kanser riskinin önyargılı olmasına neden olacaktır.346 

Farklı yöntemlerle yapılan epidemiyolojik çalışmalarda artan emisyonlar ile oluşan 

hava kirliliği ile sağlık arasındaki ilişki ortaya konması amaçlanmıştır. Bunun için 

araştırmacılar zaman serisi, panel çalışma, vaka kontrolleri ve kohort347 çalışmalar 

yürütmüş ve hava kirliliğinin insan sağlığına etkilerini ve boyutlarını ortaya 

koymuşlardır.  

Farklı yöntemlerle yapılan çalışmalar erken dönemlerde gelişmiş Avrupa ülkelerini 

ve A.B.D.’yi kapsamaktadır. Avrupa ve A.B.D. için yapılan çalışmalarda hava 

kirleticilerinin solunum yolları hastalıklarına ve kalp damar hastalıklarına neden 

olduğu ya da olumsuz etki ettiği ortaya konmuştur. Örneğin, Avrupa’da Hava Kirliliği 

ve Sağlık: Bir Avrupa Yaklaşımı projeleri kapsamında 29 farklı şehir için yapılan 

çalışmada, Katsouyanni ve diğerleri348 farklı kirletici gaz ve parçacıkların ölümler 

üzerine kısa süreli etkileri incelenmiş ve farklı koşullarda etkileri hesaplanmıştır. 

Örneğin düşük NO seviyesinde SPM’de görülen 10 g/m3 artış ölüm oranlarını 0.19% 

artırdığı, fakat daha yüksek seviyedeki NO değerleri için bu artışın ölümleri 0.8% 

artırdığı saptanmıştır. 

A.B.D. için yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Ulusal Hastalık, 

Ölüm ve Hava Kirliliği Araştırmaları349 kapsamında yapılan çalışmada, ülkenin en 

büyük 20 metropol alanına odaklanılmıştır. Yapılan çalışmada SPM10 ile kalp ve 

akciğer rahatsızlıklarından hastaneye başvurular arasındaki ilişki araştırılmıştır. 

Zanobetti ve diğerleri350 yaptıkları bu çalışmada SPM10’daki her 10 g/m3 artış tüm 

nedenlere bağlı olarak ölüm oranını 0.5% artırdığı ve ayrıca SPM10’daki her 10 g/m3 

artışın kalp ve damar hastalıkları ve solunum yolu hastalıkları nedeniyle ölümlerin 

göreceli ölüm oranındaki tahmini artışın 0.7% olduğu bulunmuştur. Ek olarak SPM 

artışlarının etkileri olarak hastane başvurularının kalp damar hastalıkları şikayeti ile 

1.3%, solunum yolları şikayeti ile gelenlerin 2.5% arttığı görülmüştür.  
                                                                 
345 World Health Organization, “Environmental Health Critea 216”, Disinfectants and Disinfectant By-Products, (Geneva: 2000) 
346 Kari Hemminki ve Göran Pershagen, Cancer Risk of Air Pollution: Epidemiological Evidence, Environmental Health 
Perspectives, c. 102, Ek 4: Risk Assessment of Urban Air: Emission, Exposure, Risk Identification, and Risk Quantitation (1994): 
187-192 
347 Kohort çalışmalar, epidemiyolojik olarak hastalık ile neden olan etkenler arasında ilişki olup olmadığının değerlendirildiği 
çalışmalardır. İlgili çalışmalarda hastalığın görülmediği bireyler denek grup olarak alınır ve maruz kalma durumu gözlenerek 
hastalığın düşünülen etkenlerle ilişkisi araştırılır. 
348 Klea Katsouyanni ve diğerleri, “Confounding and Effect Modification in the Short-Term Effects of Ambient Particles on Total 
Mortality: Result from 29 European Cities within the APHEA2 Project”, Air Pollution and Health: a European Approach, 
European Commission Environment and Climate 1994–1998 Programme, (2000) 
349 National Morbidity, Mortality and Air Pollution Studies – NMMAPS 
350 Antonella Zanobetti, Joel Schwartz ve Douglas Dockery, “Airborne Particles Are a Risk Factor for Hospital Admission for 
Heart and Lung Disease”, Envirionmental Health Perspectives, c. 109 s. 11, (2000): 1071-1077 
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Dominici ve diğerleri351 SPM2.5’un yarattığı hava kirliliği ve hastaneye yatışlar 

arasındaki kısa süreli ilişki incelemiş ve SPM2.5 maruz kalmalarının kalp ve damar 

hastalıkları ile solunum yolu hastalıkları nedeniyle hastaneye yatma riskini artırdığı 

ayrıca SPM2.5’da her 10 g/m3 artışın kalp yetmezliği ile hastaneye kaldırılan hastalarda 

1.3% artış gözlemlenmiştir. 

Ayrıca yapılan farklı epidemiyolojik çalışmalarda hava kirliliğinin sadece solunum 

yolları ve kalp damar hastalıklarına neden olmadığı ayrıca erken ve prematüre 

doğumlara neden olduğu da ortaya konmuştur. Liu ve diğerleri352 Kanada’nın 

Vancouver şehri için yaptıkları çalışmada SO artışının, erken doğumu 9% artırdığı ve 

2,5 kg altındaki doğumları 11% artırdığı saptanmıştır. Ayrıca, gebeliğin son ayı 

içerisinde CO değerlerindeki artışa maruz kalmanın doğumların 8%’inde erken 

doğuma neden olduğu bulunmuştur.  

3.2.İktisadi Olarak 

İktisadi kalkınma ile artan emisyon oranları hava kirliliğine neden olurken bunun 

sağlık üzerine olumsuz etkileri artmakta fakat artan gelir ile birey ve firmaların daha 

temiz mal ve hizmet talebi de artmaktadır. Yapılan iktisadi araştırmalar genel olarak 

hava kirliliğine maruz kalmanın ölümcül etkilerini veri olarak kabul etmekte ve hava 

kirliliğinin sosyo-ekonomik değerlemesi ve maliyetleri üzerine durmaktadır. 

İlk olarak yapılan çalışmalarda öne çıkan konu bireylerin hava kirliliğinin sağlık 

üzerine etkilerini önlemek için gönüllü oldukları harcamaların modellenmesi 

olmuştur. Öncelikle, hastalığın maliyetinin ölçülmesi ile yapılmaktadır. Hava 

kirliliğinin neden olduğu hastalığın doğrudan (tıbbi maliyetler, bakım maliyetleri ve 

ilaç maliyetleri gibi) ve dolaylı (fırsat maliyetleri) maliyetlerin ölçülmesi ve hastalığın 

önlenmesi veya ortadan kaldırılması durumunda elde edilecek potansiyel tasarrufların 

tahmin edilmesidir. Bu tür çalışmalar fayda-maliyet analizleri ile yapılmaktadır.  

Ayrıca, beşeri sermaye üzerine yapılan çalışmalarda hastalık nedeniyle çalışma günü 

kayıplarının ve hava kirliliği kaynaklı sağlık problemlerinin emeğin etkinliğini 

azalttığı vurgulanmaktadır. Fiziksel sermayenin yıpranma payına karşılık yapılan 

yatırımlarla birikiminin sağlanması gibi beşeri sermayenin de fiziksel ve ruhsal olarak 

sağlıklı olması beşeri sermayeye yapılan bir yatırım olarak görülmektedir.353 

Bireylerin hastalık nedeniyle katlanmak zorunda oldukları maliyet ile hastalığın 

önlenmesi durumunda elde edecekleri kazançlar ölçülmekte ve buradan hareketle 

insanların hastalığın önlenmesi için ödemeye gönüllü olacakları maliyet tahmin 

edilmektedir. Fayda-maliyet analizleri, makro iktisadi genel denge modellemeleri ile 

çevresel bozulmalardan kaynaklanan maliyetlerinin tahmin edilmesi için de 

kullanılmaktadır. Bu tür çalışmalar ekonomideki tüm sektörleri incelemekte, gelir ve 

tüketim üzerindeki çevresel sağlık etkilerini tahmin ederek ulusal veya uluslararası 

düzeyde refah kayıplarını değerlendirmektedir.  

Bireylerin hava kirliliği nedeniyle ortaya çıkan hastalıkları önlemek üzere gönüllü 

olarak yapacakları ödeme isteklerini analiz eden çalışmalarda, Alberini ve diğerleri354 

bireylerin hastalıktan kaçınmak için yapacakları gönüllü ödeme tercihlerini, hastalığın 

süresi, yaşanan belirtiler sayısı, eğitim ve gelir seviyesindeki artışlara bağlı olarak 

arttığı göstermişlerdir.  

Gönüllü ödeme yapma isteklerini analiz eden ve modelleyen çalışmalar genel olarak 

anket sonuçlarına dayanmaktadır. Alberini ve Krupnick355 ortak çalışmalarında 

Tayvan’da üç farklı şehir için yaptıkları anketlerden elde ettikleri sonuçlar, hava 

                                                                 
351 Francesca Dominici ve diğerleri, “Fine Particulate Air Pollution and Hospital Admission for Cardiovascular and Respiratory 
Diseases”, JAMA, c.295 s.10, (2006): 1127-1134 
352 Shiliang Liu ve diğerleri, “Association Between Gaseous Ambient Air Pollutants and Adverse Pregnancy Outcomes in 
Vancouver, Canada”, Environmental Health Perspectives, c. 111 s. 14, (2003): 1773-1778 
353 Gary Becker, Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, 3. Baskı, (Chicago: 

The University of Chicago Press, 1994) 
354 Anna Alberini ve diğerleri, “Valuing Health Effects of Air Pollution in Developing Countries: The Case of Taiwan”, Journal of 
Environmental Economics and Managment, s. 34 (1997): 107-126 
355 Anna Alberini ve Alan Krupnick, “Air Quality and Episodes of Acute Respiratory Illness in Taiwan Cities: Evidence from 
Survey Data”, Jurnal of Urban Economics, s. 44 (1998): 68-92 
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kirliliğinin ekonomik büyüme ile arttığını ve WHO356 verilerine göre dünyanın büyük 

şehirlerinin çoğunda bireylerin hava kirliliğine maruz kaldıkları belirtilmektedir. 

Sonuç olarak, hesaplarına göre SPM10 değerini 150 g/m3 seviyesinden 10% düşürmek 

265.476$, 20% düşürmekse 519.177$’lık sağlık kazancı yaratacağını bulmuşlardır. 

Aynı üç şehir içinse SPM10 miktarını 300 g/m3 seviyesinden 50% düşürmek 

3.393.938$’lık bir sağlık kazancı sağlayacağını çıkarsamışlardır.  

Norveç üzerine yapılan anket çalışmasında Navrud, astım ve yedi farklı hafif solunum 

yolu belirtilerini araştırmıştır. Çalışma, değerlerin hem zamanda hem de mekanda 

karşılaştırılmasına imkan tanıyan çalışmada tüketici artığının iki sağlık durumu 

arasındaki faydanın değişimini ölçmek için nasıl kullanılabileceğini 

göstermektedir.357 

Chay ve Greenstone, hava kirliliğinin bebek ölümleri üzerine etkilerini coğrafi ve 

ekonomik farklılıkları dikkate alarak incelemişlerdir.358 Çalışmalarında, bebek 

ölümleri üzerine etkisi olmayan fakat kirlilikteki değişikliklere neden olabilecek 

1980-1982 arası dönemi baz almışlardır. 1980’li yıllarda yaşanan ekonomik 

durgunluk hava kirliliğinde farklılık yaratabilecek fakat bebek sağlığının 

gözlemlenemeyen değişkenleri ile ilgisiz bir olaydır. Ekonomik durgunluk nedeniyle 

ağır sanayi üretiminin olduğu yerlerde üretim düşmekte ve buna bağlı olarak havadaki 

gaz ve toz konsantrasyonu azalmakta, fakat sanayi üretiminin az veya olmadığı 

bölgelerde hava kalitesinde önemli değişiklikler olmamaktadır. Bu durum doğal bir 

kontrol grubu oluşturmaktadır.  

Sonuç olarak, bulguları epidemiyolojik çalışmalara benzer sonuçlar vermiştir. 

Kirlilikteki azalmanın bebek ölüm hızını önemli ölçüde düşürdüğü gözlemlenmiştir. 

SPM’deki 1 mg/m3 azalmanın 100.000 bebekte 4-8 daha az bebek ölümüne etki ettiği 

bulunmuştur. Kirlilik değişimlerinin bebek doğum ağırlığı üzerine etkileri ise yapılan 

epidemiyolojik çalışmalarla tutarlıdır. Genel olarak sonuçlar, hava kalitesinde 

yaşanan iyileşmelerin bebek ölümlerini azaltacağı yönündedir. 1980-1982 yılları 

arasında hava kirliliğindeki iyileşme 2.500 bebek ölümünü engellemiş görünmektedir. 

Yaşanan sağlık kayıpları sonucunda oluşan maliyetlerin değerlendirilmesi üzerine 

yapılan çalışmalarda, maliyetler iki farklı yöntem kullanılmaktadır. İlk yöntem, riskin 

ortadan kaldırılması için gönüllü ödemenin belirlenmesidir. Bir diğer yöntem ise tıbbi 

maliyetlerin ele alınması ve erken ölümler nedeniyle karşılaşılan gelir kayıpları, 

üretim ve tüketim kayıpları tahminlerini ele alan beşeri sermaye kayıplarının 

değerlendirildiği kısmi maliyet analizleridir.  

Seethaler ve diğerleri Avusturya, Fransa ve İsviçre’nin sağlık harcamaları üzerine 

yapılan bir araştırmada trafik nedeniyle oluşan hava kirliliğine ilişkin sağlık 

maliyetlerinin hesaplanması göstermiştir.359. Fransa ve İsviçre’de bireylerin 

çoğunluğu 20 mg/m3’ten az SPM10’na maruz kalırken, Avusturya’da daha fazla birey 

20 mg/m3’ten fazla SPM10’na maruz kalmaktadır. Sağlık göstergesi olarak; uzun 

dönemli maruz kalma kaynaklı yetişkinlerde toplam ölüm sayısı, solunum ve kalp 

damar sorunları ile hastaneye yapılan başvurular, yetişkinlerde kronik bronşit ve 

çocuklarda şiddetli bronşit vakaları, yetişkinlerde kısıtlı gün360 sayısı, çocuklarda 

astım atakları geçirilen gün sayısı ve yetişkinlerde astım atakları geçirilen gün sayısı 

kullanılmıştır. Son olarak, toplam hava kirliliğinden kaynaklı vakaların sayısı ve 

trafikle ilgili hava kirliliğinin sağlık üzerine etkilerinin maliyeti değerlendirilmiştir. 

Bireysel tercihlere dayalı olarak oluşturulan gönüllü ödeme yaklaşımı ile maliyet 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Bunun nedeni sadece maddi maliyetleri değil aynı 

zamanda yaşam kalitesinin azalmasından kaynaklanan maddi olmayan maliyetlerin de 

değerlendirilebilmesidir. 

                                                                 
356 World Health Organization – Dünya Sağlık Örgütü 
357 Stale Navrud, “Valuing Health Impacts From Air Pollution in Europe New Empirical Evidence on Morbidity”, World Congress 
of Environmental and Resource Economists, 25-27 Haziran 1998 (Venedik: 1998) 
358 Kenneth Chay ve Micheal Greenstone, “The Impact of Air Pollution on Infant Mortalitty: Evidence From Geographic 
Variation in Pollution Shocks Induced by a Recession”, The Quaterly Journal of Economics, c. 118 s. 3, (2003): 1121-1167 
359 Rita Seethaler ve diğerleri, “Economic Costs of Air Pollution-Related Health Impacts” Clean Air and Environmental Quality, 
c. 37 s. 1, (2003): 35-43 
360 Kısıtlı gün sayısı, hastalık kaynaklı çalışamadığı gün sayısı anlamındadır. Çalışamadığı ve izinli olduğu için işgücü kaybı 
olarak değerlendirilmektedir. 
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Çalışmalarının sonucunda elde edilen bulgular, bu üç ülkenin 1996 yılı verilerine göre 

trafikle ilgili hava kirliliği nedeniyle sağlık harcamaları 27 milyar Euro civarında 

olduğunu göstermektedir. Bu miktar GSYH’nin yaklaşık 1.7%’sine denk gelmekte ve 

yıllık kişi başına ortalama 360 Euro olduğu anlamına gelmektedir. Her üç ülkede de 

erken ölümler baskındır ve maliyetlerin yaklaşık 70%’ni oluşturmaktadır. Bu durum 

toplumun algılanan refah kaybı olarak görülebilir. Kısmi maliyet analizi (tıbbi tedavi 

maliyetleri ve üretim ya da tüketim kayıpları) ile elde edilen sonuçlar ise 3.5 milyar 

Euro olarak bulunmuştur ve bu gönüllü ödeme yaklaşımına göre daha düşüktür. 

Örneğin, Avusturya için insanların hayatlarından eksilen bir yıl için brüt üretim kaybı 

20.600 Euro civarındadır ve insanların hayatlarından ortalama 9.5 yıl kaybettikleri 

hesaplanmıştır. Her bir birey için bu 195.700 Euro’ya denk gelmektedir. 

Neidell361 hava kirliliği etkilerinin sosyo-ekonomik statüsü düşük gruplarda, çocuk 

sağlığı için daha fazla risk içerdiğini düşünmektedir. Düşük gelirli bireyler daha temiz 

hava koşullarına sahip alanlarda yaşama imkanı elde edemediğinden sosyo-ekonomik 

statünün sağlığı etkileyen potansiyel bir faktör olduğunu düşünmektedir. Mevcut 

kirlilik standartlarının yetişkin bireyler göz önüne alınarak belirlenmesi kirlilik ve 

çocuk sağlığı arasındaki ilişkinin kurulması açısından yapılan çalışma önemlidir. 

Hava kirliliğinin kısa dönemli ve direkt etkilerini görmek için bebek ölümleri üzerine 

yapılan çalışmada Currie ve Neidell,362, hava kirliliğinin üç farklı belirleyicisi için 

doğum sonrası maruz kalmanın yüksek düzeyde olması bebek ölümlerini belirgin bir 

şekilde etkilediğini bulmuşlardır. Kaliforniya’da 1990’larda CO düzeylerinin 

azalması 1000 kadar bebeğin hayatını kurtardığını tespit etmişlerdir. Ayrıca CO ve 

SPM10 değerleri arasında yüksek bir korelasyon olduğu ve birinin azaltılmasına 

yönelik politikaların çevre düzeyleri üzerinde önemli etkileri olacağını tahmin 

etmektedirler.  

Çin’in üç farklı bölgesi için yapılan çalışmada Hammit ve Zhou,363 hava kirliliği ile 

ilişkili olumsuz sağlık etkilerinin önlenmesinin ekonomik değerini tahmin etmişlerdir. 

Bireylerin soğuk algınlık riskine karşı gönüllü ödeme isteği 3-6 $ iken, kronik bronşit 

için bu 500-1.000 $ çıkmakta ve son olarak ölüm riskine karşı ise 4.000-17.000 $ 

arasındadır. Ayrıca yapılan tahminlerin düşük çıkması bireylerin gelirlerindeki 

değişikliklerin yanı sıra Çin’e ait kültür, sağlık sistemi, piyasa ekonomisi deneyimi 

gibi özellikler ve anketlerdeki farklılıklar gibi diğer faktörler nedeniyle olduğu 

düşünülebilir.  

Ekonomik büyüme ile hava kirliliğinin arttığı ve bunun sağlık üzerine olumsuz etkileri 

olduğu endişesi ile Danimarka, Finlandiya ve İsveç için yapılan 2000 yılından 2020’ye 

kadar olan süreçte hava kirliliği kaynaklı ölümlerin nasıl değişeceği 

incelenmektedir.364 Bu üç ülke için ekonomik büyümenin artacağı ve emisyon 

yoğunluklarının azalacağını bunun da ölümleri azaltacağını Çevresel Kuznets Eğrisi 

hipotezi göstermişlerdir. 

4. Tahmin Edilen Sonuçlar 

Hava kirliliği ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin Çevresel Kuznets Eğrisi 

hipotezi ile sınandığı tahminlerde, çeşitli değişkenlerin toplam emisyon oranları ile 

kişi başına gelir birlikte analiz edilmiştir. Değişken verileri OECD ülkeleri365 için 

hazırlanmış ve 1990-2014 yılları arasını kapsamaktadır. Hava kirliliği değişkenleri 

olarak toplam CO, SO, NO ve sera gazı emisyonları kullanılmaktadır. Ekonomik 

büyüme değişkeni ise kişi başına gelir olarak alınmıştır.  

                                                                 
361 Matthew Neidell, “Air Pollution, Health, and Socio-Economic Status: The Effect of Outdoor Air Quality on Childhood 
Asthma”, Journal of Health Economics, c. 23 s. 6, (2004):1209-1236 
362 Janet Currie ve Matthew Neidell, “Air Pllution and Infant Health: What We Can Learn from California’s Recent 
Experience?”, The Quaterly Journal of Economics, c. 120 s. 3, (2005): 1003-1030 
363 James Hammit ve Ying Zhou, “The Economic Value of Air-Pollution-Related Health Risks in China: A Contingent Valuation 
Study”, Envitonmental & Resource Economics, s.33, (2006): 399-423 
364 Ulla Lehmijoki ve Elena Rovenskaya, “Air Pollution Mortality in Denmark, Finland, and Sweden”, Finnish Yearbook of 
Population Research, (2009): 97-107 
365 OECD – Organization for Economic Co-Operation and Development (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü). Çalışmada 
toplam 35 ülkden 31’nin verileri kullanılmıştır. Dışarıda bırakılan ülkeler; İsrail, Letonya, Meksika ve Şili’dir. Dışarıda 
bırakılmalarının nedeni verilerdeki eksikliklerdir. 
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Bu dört değişken için ayrı ayrı Çevresel Kuznets Eğrisi tahmin edilmiştir. Kullanılan 

dört değişken toplam emisyon oranlarının doğal logaritması alınarak kullanılmıştır. 

Tüm değişkenler için Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezine benzer ve uygun sonuçlar 

elde edilmiştir. SO değişkeni için tam olarak ters-U şekli elde edilememesine rağmen 

kişi başına gelir artarken azalan bir şekildedir. Beklenen eğrinin elde edilememesi 

1990-2014 yılları arasının verilerinin kullanılması ve 1950 sonrasında fosil yakıtlar 

yerine doğal gaz kullanımının yaygınlaşması nedeniyle SO için 1990 sonrası sadece 

azalan seyri yansımaktadır. Diğer değişkenler için de benzer bir yorum yapılabilir 

fakat ülkeler arası sanayileşme ve kentleşme farklılıkları daha ters-U şekline benzer 

grafikler elde edilmesini sağlamaktadır.  

Şekil 1: Tahmin Edilen Çevresel Kuznets Eğrileri 

 
Verilerden elde edilen sonuçlarda sera gazı, CO ve NO değişkenleri için dönüm 

noktaları tahminen sırasıyla 29.500$, 27.000$ ve 28.000$ civarında çıkmaktadır. 

Farklı değişkenlerin benzer dönüm noktalarına sahip olması OECD ülkelerinin 

sanayileşmelerinin bir birine yakınlaştığı emisyonların benzer sebeplerden ortaya 

çıktığı fikrini oluşturmaktadır. 

Emisyon oranları ve sağlık arasındaki ilişkiyi temsil etmesi açısından değikenler ile 

akciğer kanseri ve solunum yolları rahatsızlıklarından kaynaklanan ölümlerin sayısını 

gösteren grafikler aşağıdaki gibidir. Emisyonlar arttıkça ölümlerin arttığı grafikte 

görülmektedir. Hava kirliliği değişkenlerinden CO ve NO artışlarından kaynaklı 

ölümler azalarak artarken, SO kaynaklı ölümler daha hızlı artışlara neden olmaktadır. 

Bunun nedeni olarak SO’daki ani artışların kısa süreli etkilerinin daha ciddi olduğu 

tıbbi çalışmalarca gösterilmiştir. CO ve NO değişkenlerinin etkilerinin daha uzun 

süreli olması ve olası sağlık sistemindeki iyileşmelerde etkilerin azalmasına neden 

olduğu düşünülmektedir. 

 

Şekil 2: Hava Kirliliği Kaynaklı Ölümler 
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Bu iki grafikte görüldüğü gibi ilk olarak gelir seviyeleri artarken hava kalitesinin genel 

olarak iyileşmekte olduğu görülmektedir. Fakat yine de artan emisyonlar nedeniyle 

olumsuz sağlık etkilerinin devam ettiği düşündürücüdür. Bu üç değişken göz önüne 

alındığında solunum yolları ve akciğer kanseri nedeniyle ölümlerin doğru orantılı 

olduğu görülmektedir.   

5. Sonuç 

Ekonomik büyüme, hava kirliliği ve sağlık arasındaki ilişkisinin bir arada 

incelendiğinde, ekonomik büyüme gerçekleşirken emisyonların arttığı görülmektedir. 

Artan emisyonlarınsa sağlık üzerine olumsuz etkileri olduğu görülmektedir.  

Bu amaçla ilk önce ekonomik büyüme ve hava kirliliği arasındaki tahmin edilen ilişki 

iktisat literatüründeki çalışmalar ile temelleri oturtulmuştur. İlk olarak 1991 yılında 

yapılan çalışmada ekonomik büyüme ile ilk önce hava kirliliğinin artacağı daha 

sonrasında artan gelir seviyesinin hava kirliliğini azalttığı gözlemlenmiştir. Tahmin 

ettiğimiz sonuçlar da benzer şekildedir. 

Hava kirliliğinin sağlık üzerine olumsuz etkileri epidemiyolojik çalışmalarda 

gösterilmiş ve nedenselliği ispatlanmıştır. Buna ek olarak yapılan iktisadi çalışmalarla 

gösterildiği gibi farklı analizlerle bu ilişki ele alınmıştır. Yaptığımız tahminlerde de 

görüldüğü gibi hava kirliliğinin sağlık üzerine olumsuz etkileri olduğu görülmektedir.  

Sonuç olarak, artan gelir seviyesi hava kirliliğini azaltmasına rağmen hava kirliliğinin 

insanların hayatlarına mal olduğu görülmektedir. Bu nedenle, politika yapıcılar 

büyüme stratejilerini ve iktisadi politikalarını planlarken bu doğrultuda hareket 

etmeleri refah düzeyinin artması açısından elzem bir konudur.  
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TÜRKİYE’DE 2000-2016 YILLARI ARASINDA KISA VADELİ 

SERMAYE HAREKETLERİ’NİN FAİZ,  REEL DÖVİZ KURU ve 

EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ  

 

Bingül ARTAN366 

 

Özet 

Bu çalışmada Türkiye’de 2003-Q1 dönemi ile 2016-Q4 dönemi arasında kısa 

vadeli sermaye hareketlerinin Net Hata Noksan kalemi ile birlikte faiz, ekonomik 

büyüme ve reel döviz kuru ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuçta, kısa vadeli 

sermaye hareketlerinden GSYH’ya doğru çift yönlü nedensellik ilişkisi ve kısa vadeli 

sermaye hareketlerinden reel döviz kuruna doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi 

bulunmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri, Ekonomik Büyüme, 

Reel Döviz Kuru,  Nedensellik Testi,  Etki-Tepki Analizi. 

 

RELATIONSHIPS BETWEEN SHORT TERM CAPITAL FLOWS, İNTEREST 

RATE,  REAL EXCHANGE RATE AND ECONOMIC GROWTH AT 2000-Q1 

BETWEEN 2016-Q4 THE CASE OF TURKEY 

Abstract 

This paper analyzes the casuality relationships among the short term capital 

flows with Net Errors and Omission, economic growth, and real exchange rate,  

between 2003-Q1  to 2016- Q4  in Turkey. Rresults show that there exists bi-direc-

tional casuality between short term capital flows with Net Errors and Omission,  

economic growth and there exists uni-directional casuality between short term capital 

flows with real exchange rate. 

Keywords: Short Term Capital Flows, Economic Growth, Real Exchange 

Rate, Granger Causality Test, Impulse-Response Analyses.  

 

1. Giriş  

1990’lı yıllarda, finansal piyasalara ve döviz kuru işlemlerine yönelik daha liberal 

politikaların benimsenmesi ve uygulanması nedeniyle, uluslararası sermaye akışı 

artan bir şekilde daha çok gelişmekte olan ülkelere yönelmiştir (Çimenoğlu ve 

Yentürk, 2002, s.2). Gelişmekte olan ülkelere yönelen sermaye akımlarında hem 

nitelik hem de nicelik yönünden önemli değişiklikler olmuş; sermaye üzerindeki 

kontroller azaltılmış, iletişim teknolojisindeki gelişmeler finansal piyasaların 

küreselleşmesini hızlandırmış, uluslararası ticaretin hacmi artmış ve finansal 

piyasaların işlem hacmi ticaret hacmine göre daha çok artarken ülkelerin büyümeye 

etkisi de artmıştır. Gelişmiş ülkelerin para politikaları, gelişen ve büyüyen finansal 

piyasalar, yatırımcıların spekülatif beklentileri, gelişmekte olan ülkelerin kaynak 

ihtiyacı kısa vadeli sermaye akımları üzerinde etken olmuştur.  
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Kısa vadeli sermaye hareketleri, tasarruf imkânlarını artırarak firmaların işletme 

sermayesine, yatırım ve istihdam üzerinde olumlu etki yaratabilmekte ve ülkenin refah 

düzeyinin yükselmesini sağlayabilmektedir. Ancak ekonomik, siyasal ve jeopolitik 

istikrarsız dönemlerde gelişmekte olan ülkelerde sığ piyasalara yoğun işlem hacmi ve 

büyük fon birikimi ile anlık giriş çıkışlar,  oynaklıklar ve büyük dalgalanmalar 

finansal krizlere yol açabilmektedir. Kısa vadeli sermaye, son yıllarda net hata noksan 

kalemi içerisinde ülkeye giren sıcak para ile döviz rezervleri ve diğer değişkenler ile 

de finansal piyasalarda para politikası aracı olarak Merkez Bankası tarafından 

benimsenmektedir.      

Bu çalışmada 2003-2016 yılları arasında Türkiye’de kısa vadeli sermaye 

hareketlerinin faiz, döviz kuru ve ekonomik büyüme arasında ilişkisi belirlenmeye 

çalışılmıştır. Öncelikle,  kısa vadeli sermaye hareketleri literatür çalışması ile genel 

bir değerlendirilme yapılmış,  sonraki bölümde kısa vadeli sermaye hareketlerinin 

Türkiye’de gelişimi, son bölümde, kısa vadeli sermaye hareketlerinin ekonomik 

büyüme ile reel döviz kuru arasındaki ilişkisi ekonometrik bir çalışma ile analiz 

edilerek değerlendirilmiştir.  

2. Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ve Net Hata Noksan  

Vadesi bir yıla kadar sermaye hareketleri, kısa vadeli sermaye hareketleri olarak 

adlandırılmaktadır, Faiz farkının yaratacağı arbitraj imkânından yararlanmak 

amacıyla ülkeler arasında hareket etmesi ve ani giriş çıkış yapabilmesi nedeniyle de 

“sıcak para” olarak bilinmekte,  bir ülkeden diğerine hareket ederken kur ve faiz 

değişimlerinden etkilenmektedir. Yabancı tasarruflara ihtiyacı olan ülkeler, faiz 

oranları üzerinde etkili para politikaları ile sermayenin ülkeye girişini özendirerek cari 

açığın finansmanı ve ödemeler dengesizliklerinin giderilmesi sağlar. Ancak sermaye 

girişleri ile döviz kurunun değerlenmesi ithalatı artırıcı etki yaratarak dış ticaret 

dengesini olumsuz etkileyebilir.   

Sermaye hareketleri çekici ve itici faktörler ile açıklanabilir. Sermaye 

hareketlerinin yönelmiş olduğu ülkelerdeki olumlu ve istikrarlı makroekonomik 

şartlar çekici faktörlerdir. Güneydoğu Asya krizi öncesi bu ülkelere yönelen yabancı 

sermaye çekici faktörlere örnek olarak gösterilebilir. Özellikle kriz öncesinde bu 

ülkelerde gözlemlenen yüksek getirili borsa, yüksek reel faiz ve düşük kur ya da sabit 

kurlar yabancı sermayenin bu ülkelere yönelmesini sağlamıştır (Akdiş, 2012,12).  

Sermayenin getirisinin düşmesine neden olan ve bu nedenden daha yüksek getiri 

imkânlarından yararlanmak amacıyla ülkeyi terk etmesine yol açan faktörler ise itici 

faktörlerdir. Özellikle gelişmiş ülkelerde gözlenen ekonomik durgunluk, düşük faiz 

oranları, iş dünyasında oluşan olumsuz şartlar, ülke borçlularınca ihraç edilen 

varlıkların risk-getiri niteliklerindeki bozulma ve politik gerginlikler sermayenin 

gelişmekte olan ülkelere yönelmesine sebep olan itici faktörlerdir. Japonya’da 

durgunluk sonucu gerçekleşen düşük varlık fiyatları, Eylül 1992 krizi sonrası 

İngiltere’nin Avrupa Para Sisteminin dışına çıkması, ABD’de 1990 – 1991 yıllarında 

durgunluğa tepki olarak uygulanan para politikası sonrasında ortaya çıkan düşük faiz 

oranları yüksek getiri arayan sermayenin bu ülkeleri terk etmesine yol açan önemli 

sebeplerdir (İnandım, 2005,20).  

Sıkı maliye politikaları ile yapısal reformların uygulanabildiği, kısa vadeli 

sermaye ile desteklenen sıkı para politikaları ile finansal istikrar ortamında,  sermaye 

akımı üretimde artışa yol açabilmekte, ülkeye sermaye girişinin arzı ve talebi artırıcı 
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etkisi olabilmekte, yatırımları finanse ederek,  ihracatı artırmakta ve ekonomik 

büyümeye katkı sağlayabilmektedir.  

Ülkeye giren sermaye, türüne göre reel kurdaki oynaklık üzerinde de etkili 

olabilmektedir. Sermaye doğrudan yatırım şeklinde girdiden meydana geldiyse reel 

kurdaki oynaklık daha düşük seviyede olmaktadır. Sermaye eğer kısa vadeli sermaye 

hareketi olarak ülkeye girdiyse, kar olanakları ortadan kalktığında ani bir çıkışın 

başlama ihtimali yüksek olmaktadır. Daha fazla likiditenin işlem maliyetini 

düşürmesi, asimetrik bilgi ve sürü hareketleri oynaklığı arttıran sebepler arasında 

gösterilmektedir. Tersine dönülebilirlik ve değişkenlik, sermaye akımlarını 

belirleyicisine karşı aşırı duyarlı duruma getirmektir. Meydana gelen bu durum, 

finansman kaynaklarında ve maliyetlerinde beklenmedik değişiklikler oluşturarak 

yatırım yapılmasını engellemekte, ithalatı ve ihracatı olumsuz etkilemekte ve bu 

nedenlerle büyüme ve kalkınmayı güçleştirebilmektedir (Caşkurlu, 2012,229).  

İstikrarlı bir sermaye piyasası için yurtiçi finansal piyasaların derinliği önemlidir.  

Gelişen ülkelerde sığ finansal piyasada, ülkeye gelen sermaye, sıcak para,  ekonomi 

üzerinde olumsuz etkiler bırakarak çıkabilir. Ulusal tasarruflar ile derinleşmiş finansal 

sistemden ani çıkışlar ülkenin finansal istikrarını daha az etkilemektedir.  

Gelişen ülkelere yönelik sermaye akımının fiyatlara etkisinin genel olarak 

düşürücü yönde olduğu görülmektedir. Ancak, sermaye akımının hızlı bir şekilde 

artması, yüksek enflasyona sahip ülkelerin amaçladıkları enflasyon oranlarına 

dönmelerinin tam olarak gerçekleşmesini engelleyebilir. Bu bağlamda, sermaye 

akımlarının enflasyon üzerinde yarattığı etki, yurt içi para arzındaki genişleme 

etkisine ve para- maliye politikalarına bağlı olarak değişecektir (Uzunoğlu, Alkın ve 

Gürlesel, 1995,72).  

Ödemeler dengesi metodolojisi çerçevesinde, her işlemin alacak ve borç şeklinde 

kaydedilmesi ve teorik olarak “Cari İşlemler Hesabı”nın mutlak değer olarak 

“Sermaye ve Finans Hesapları” kalemine eşitlenmesi gerekmektedir. Söz konusu 

teorik gerekliliğe karşın, verilerin değişik kaynaklardan elde edilmesi değerleme, 

ölçme ve kayıt zamanı farklılıkları yaratmakta, ilgili alacak ve borç kayıtları 

arasındaki farklılıklar bir “kalıntı” kalem olan “Net Hata ve Noksan (NHN)” altında 

ödemeler dengesi istatistiklerine yansıtılmaktadır. Diğer taraftan, giriş ya da çıkış 

yönlü kaydı gerçekleşen NHN kaleminin, zaman içinde birbirini dengelemesi 

beklenmektedir (TCMB,2013,26).  

 

3. Türkiye’de Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri  

Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de uluslararası sermaye 

hareketleri 1980’li yılların sonlarında hız kazanmış ve aynı zamanda sermayenin türü 

ve nitelikleri değişme göstererek kısa vadeli, borç kökenli ve spekülatif bir niteliğe 

bürünmüştür (Berksoy ve Saltoğlu, 1998, 3).  Türkiye’de finansal piyasaların 

serbestleşmesi 24 Ocak 1980 kararları ile başlamıştır. Resmi Gazete ’de 11 Ağustos 

1989 tarihinde yayınlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı 

Karar ile uluslararası kısa vadeli sermayenin Türk mali piyasalarına serbestçe girme 

imkânı tanımıştır. 32 Sayılı Karar ile döviz işlemleri ve sermaye hareketleri tamamıyla 

serbest duruma getirilmiştir. Bu karar ile Türk finans piyasası kısa vadeli sermayeye 

açılmış ve Türkiye’ye yönelik uluslararası sermaye hareketleri üzerindeki bütün 

kontroller ve denetimler kaldırılmıştır (Aslan ve Terzi, 2013,404). Kısa vadeli 

sermaye girişi, tüketimi ve/veya yatırımı finanse eden tasarrufların artmasını 
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sağlayarak makroekonomiyi etkilemektedir. Türkiye için yapılan çalışmalara göre 

sermaye girişi tüketimi finanse etmiştir (Uluengin ve Yentürk, 2001; Çimenoğlu ve 

Yentürk, 2002). Ayrıca, kısa vadeli sermaye girişi, ülke parasının değerlenmesine 

neden olarak sürdürülemeyen bir cari açığa neden olmaktadır (Çeviş ve Kadılar, 2001, 

s.2).  

1990’lı yıllarda ülkemize giren kısa vadeli sermaye akımlarında artışlar meydana 

gelmiş ancak 1991 Körfez Savaşı ve 1994 ve 2001’de meydana gelen ekonomik krizle 

beraber büyük miktarda kısa vadeli çıkışlar olmuştur. Kısa vadeli sermaye hareketleri 

1994, 2000-2001 ve 2008 gibi kriz dönemlerinde negatif bir seyir izlemiştir. Kısa 

vadeli sermaye hareketleri kriz öncesi yükselme eğilimine girmekte ve krizde hızla 

yön değiştirerek ekonomi üzerinde olumsuz bir etki yaratabilmektedir. Nitekim Tür-

kiye’de kriz sonrasında makroekonomik politikalar uygulanmak zorunda kalınmıştır. 

Ancak kısa vadeli sermayedeki çıkışlar uzun döneme yayılmamakta, uygulanan 

makroekonomik politikalar ile birlikte kriz öncesi seviyelerine tekrar yaklaşmaktadır 

(Terzi,2013,601).  

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da yapılan değişiklikle, 

2008 yılından başlayarak ihracat bedellerinin tasarrufu serbest bırakılmış ve bunun 

sonucunda söz konusu bedellerin yurda getirilerek Türk lirasına çevrilmesi 

zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu durum, bankalar hariç yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 

tuttukları mevduatların miktar olarak artmasına neden olmuş ve ilgili verilerin takibini 

önemli kılmıştır.  Bu kapsamda, Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for 

International Settlements, BIS) ile yürütülen ortak çalışma ile BIS tarafından derlenen 

Yerel Bankacılık İstatistikleri (Locational Banking Statistics) 2008 yılından 

başlayarak Türkiye’nin ödemeler dengesi istatistiklerinde, söz konusu hareketleri 

ölçmek amaçlı kullanılmaya başlanmıştır(TCMB,2013,26) 

 

Grafik 1. Yurtiçi Yerleşiklerin Yurtdışı Mevduatları ile Net Hata Noksan Kalemi 

 
Grafik 1’de Yurt içi yerleşiklerin yurt dışı mevduatları ile NHN kaleminin paralel 

bir seyir izlediği göze çarpmaktadır. Yurt dışı mevduatların azaldığı/arttığı ve sermaye 

girişlerini artırdığı/azalttığı dönemlerde NHN kaleminin de giriş/çıkış yönlü yükseliş 

gösterdiği görülmektedir. Bu paralel seyir dikkatle alındığında, ödemeler dengesi 

istatistiklerine 2008 yılından itibaren yansıtılmakta olan ve BIS tarafından derlenen 

yurt içi yerleşiklerin yurt dışı mevduat verisinin NHN kaleminin temel eğilimini 

açıklamakta BIS verisinin kapsamadığı dolayısıyla Ödemeler Dengesi Tablosuna 

yansıtılamayan ülkeler kaynaklı yurt içi yerleşiklerin mevduat hareketlerinin, NHN’de 
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dönem dönem ortaya çıkabilen yüksek giriş veya yüksek çıkış yönlü hareketlerin 

önemli bir nedeni olduğu TCMB kaynaklarında açıklanmaktadır. Yurt içi yerleşiklerin 

yurt dışındaki varlıklarını kısa vadeli sermaye hareketi olarak kullanmaları, ekonomik 

konjonktürün düzeldiği dönemlerde bu varlıklarını güçlendirme davranışı, ödemeler 

dengesinde dönemsel olarak ortaya çıkan yüksek (artı veya eksi yönlü) NHN 

hareketlerinin önemli bir nedenini oluşturmaktadır.  

  

Grafik 2. Net Hata Noksan dâhil Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Zamana Göre 
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4.Ampirik literatür; 

İnsel ve Sungur (2003,5), kısa vadeli sermaye akımlarının büyüme üzerindeki 

etkilerini analiz eden bir çalışmada, 1989–1999 döneminde Türkiye’de büyüme 

üzerindeki etkisinin girişte pozitif; çıkışında ise negatif olduğu sonucuna varmıştır. 

Kısa vadeli sermaye akımları, ekonomi pozitif büyüme trendinde iken ülkeye 

gelmekte, ancak ekonomi negatif büyüme trendi içine girdiğinde ise ülkeden 

çıkmaktadır.  

Berument ve Dinçer (2004, 20), 1992,01-2001,06 döneminde VAR modeli ile 

sermaye akımlarının Türkiye’nin makroekonomik performansı üzerinde etkilerini 

analiz ettikleri araştırmalarında, sermaye miktarındaki artışın kısa dönemde para 

arzını ve ekonomik büyümeyi artırıcı, fiyatlar ve faiz oranlarını düşürücü yönde etkide 

bulunduğu ve ulusal paranın reel olarak değerlenmesine neden olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır.  

 Örnek (2008,215) VAR analizi uygulanarak gerçekleştirilen bir başka çalışmada,  

kısa vadeli sermaye akımlarının kısa ve uzun vadede yurtiçi tasarruflar üzerinde 

negatif bir etki yarattığı ortaya konulmuştur.  

Yentürk ve Çimenoğlu (2002, 1) tarafından 1987:1-2001:4 dönemleri için 

yapılmış, çalışma sonucunda uluslararası sermaye akımlarının tüketim harcamalarını 

olumlu yönde etkilediği ortaya konulmuştur.  

Şengönül ve Değirmen (2012,12), 1992.01-2005.06 dönemi bankacılık ve 

sermaye piyasası üzerinden Portföy kanalı ile gelen kısa süreli yabancı sermayenin 

sanayi üretimindeki büyüme oranına kısa süreli etkisinin nedenleri; firmaların bu yeni 
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kaynaktan faydalanarak yatırımlarını ve üretimlerini kalıcı olarak artırmasından daha 

çok, kapasite kullanım oranlarını artırmaları ve hisse senedi fiyatlarındaki yükselişin, 

tüketicilerin servetlerini ve dolayısı ile yoğunlukla talebi artırarak üretimi 

artırabileceği sonucunu çıkarmış.  

Apak, Uçak ve Uzunoğlu (2006), 1991:1-2005:4 dönemi için Türkiye’de sıcak 

para girişleri, GSYH ve reel döviz kuru arasındaki etkileşimi VAR ve Granger 

nedensellik testi yöntemini kullanarak araştırmışlar ve bu araştırma sonucunda sıcak 

para girişlerinin GSYH ve reel döviz kuru üzerinde etkili olduğu sonucuna 

varmışlardır. 

Akbaş, Şentürk (2012),  1990,1 – 2010,4 dönemi için Türkiye’de cari açık, kısa 

vadeli sermaye akımları ve ekonomik büyüme arasında uzun dönem ilişkisi olup 

olmadığı ARDL testiyle analiz edilmiş,  üç değişken arasında uzun dönemli ilişki 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

Terzi ve Sarıdoğan (2007,155) (1998,01-2011,04) Türkiye’de kısa vadeli 

sermaye hareketleri ile cari açık arasında kısa dönemde iki yönlü bir ilişki olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Çıplak (2005); net hata ve noksan kalemin son yıllardaki pozitif yönlü eğilimin, 

istatistiksel hataların yanı sıra, özel sektörün yurt dışında veya yastık altında tuttukları 

yabancı varlıkları, ekonomide görülen istikrar ve buna paralel artan güven neticesinde 

yurtiçine getirmelerini teyit eder nitelikte olduğu, bu durum, para ikamesi ile NHN 

arasındaki paralellik ile desteklendiğini, ayrıca, NHN kaleminin cari işlemler 

hesabından ziyade sermaye hesabı ile bağlantısının daha kuvvetli olduğunun 

görülmesi görüsü destekler nitelikte olduğu sonucuna ulaşmıştır.   

Uçak ve Uzunoğlu (2006, 62) 1991:1-2005:4 dönemi için VAR ve Granger 

nedensellik testi yöntemini kullanarak yaptıkları çalışmada sıcak para girişlerinin 

büyüme ve reel döviz kuru üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Kaya (1998,112) Türkiye’yi baz aldığı Granger nedensellik testini kullandığı 

çalışmasında sermaye girişlerinin reel döviz kuru değişimlerini açıklayıcılık gücünün 

yüksek, reel döviz kurunun sermaye girişlerindeki değişimi açıklama gücünün ise 

zayıf olduğu sonucuna varmıştır.  

Agenor vd (1997, 14) sermaye girişlerinin mali dengede çarpıcı kötüleşmeler, 

yüksek faiz oranları ve ulusal paradaki reel değerlenme ile eş zamanlı gerçekleştiği ve 

reel döviz kurunun beklendiği gibi faiz oranlarındaki pozitif şoklara ve sermaye 

hareketlerine anlamlı bir tepki verdiği sonucuna ulaşmışlardır.  

5.Türkiye’de 2003 ile 2016 yıllar arasında Kısa Vadeli Sermaye 

Hareketlerinin Faiz, Ekonomik Büyüme ve Reel Döviz Kuru İlişkisi  

5.1.Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Faiz ile İlişkisi 

Türkiye’de 2001 krizi ile ülkeden çıkan, 2003 yılından itibaren kısa vadeli 

sermaye girişleri bir yandan krediye erişimi kolaylaştırarak tüketimi hızlandırırken 

diğer yandan Türk lirasının değerlenmesine yol açarak iç ve dış talep arasındaki 

ayrışmayı daha da belirginleştirmiştir. Cari dengenin hızla bozulması ve 

finansmanında kısa vadeli sermaye girişleri ile portföy yatırımlarının payının giderek 

artması, küresel risk iştahındaki ani değişimlere karşı ekonominin kırılganlığını 

artırarak makroekonomik ve finansal istikrara dair kaygıları gündeme getirmiş ve 
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alternatif bir politika yaklaşımını gerekli kılmıştır.  Merkez Bankası, uyguladığı yeni 

politika çerçevesinde politika araçlarını sermaye girişlerinin hızlı olduğu 

dönemdekinin tersi yönde kullanmıştır. Bu doğrultuda, gecelik borç alma faizi 

yükseltilerek faiz koridoru daraltarak ve bankacılık sisteminin likidite ihtiyacını 

azaltmaya yönelik olarak Türk lirası zorunlu karşılıklarda bazı düzenlemeler 

yapmaktadır. Ayrıca, döviz piyasasındaki dalgalanmaları sınırlamak amacıyla bir dizi 

likidite tedbiri almaktadır. Küresel ekonomiye dair giderek artan sorunların yurt içi 

iktisadi faaliyet üzerinde durgunluğa yol açma riskini azaltmak için de politika 

faizinde düzenleme yapmaktadır.  Gelişmiş ülkelerin genişletici para politikaları ile 

gelişmekte olan ülkelere ve Türkiye’ye gelen kısa vadeli sermayenin volatil ve  ani 

hareketleri riskine karşı kontrol mekanizması olarak Faiz Koridoru uygulaması ile faiz 

ve kur riskine karşı önlem almaktadır.  

Grafik 3. TCMB Politika Faizi ve Faiz Koridoru 

 

 
Koridorun alt bandı ve üst bandı arasında günün koşullarına uygun piyasayı 

fonlayarak para arzını kontrol etmektedir. Son dönemde geç likidite penceresi faizini 

ile bankaları fonlamaktadır.  

5.2. Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme ile İlişkisi  

Ekonomik büyüme, bir ülkedeki mal ve hizmet üretim kapasitesinde oluşan artış 

şeklinde ifade edilebilir. Sermaye hareketleriyle makroekonomik yapı karşılıklı bir 

etkileşime sahiptir ve birbirlerini değişik bakımlardan etkilemektedirler. Örneğin 

GSYİH’daki yüksek büyüme oranı ve özel tüketim harcamalarının devamlı olarak 

artışı altında yatan unsur dış finansman ve dolayısıyla ithal mal girişleridir. Diğer 

taraftan ulusal krediler ve finansal sistem üzerindeki borç verilebilir fon tutarındaki 

artış, toplam talepte artış meydana getirerek finansal gelişmeye ve sermaye giriş-

lerindeki artışlara neden olabilmektedir (Arslan vd., 2014,20). 

 

 

Grafik 4. Çin ve Hindistan dışında Gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye’nin Büyüme 

Grafiği. 
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Grafik 4’ de görüldüğü gibi, ekonomik büyüme oranı açısından Türkiye, Çin 

ve Hindistan dışında gelişmekte olan ülke ekonomilerinden daha iyi bir performans 

gösterirken 2016 yılının 2. Yarısından sonra büyüme oranı hızla düşmüştür.  

 

 

 

Grafik 5. Türkiye’de 2010 – 2016 yıllar arasında Ödemeler Dengesi ve Büyüme 

 
Grafik 6. Cari Açık ve Uzun ve Kısa Vadeli Sermaye Akımları Grafiği 
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Grafik 6, Türkiye’de kısa vadeli sermaye,   2008 küresel krizi ile ülkeden çıkmış, 2009 

yılından 2013 yılına gelişmiş ülkelerin genişleyici para politikaları ile artış ivmesinde 

olmuş ve yine uluslararası ve ulusal ekonomik ve siyasi istikrarsızlardan etkilenerek 

2013 yılından sonra tekrar çıkış trendine girmiştir.  

 

5.2.1.Ekonometrik Analiz 

Bu çalışmada da Türkiye’de kısa vadeli sermaye hareketlerinin ekonomik 

büyüme ile ilişkisi 2003,01-2016,04 yılları itibariyle üç aylık veriler ile incelenmiştir. 

Bu ilişki, ekonomik büyümenin GSYİH ve kısa vadeli sermaye hareketlerinin KVSH 

ile gösterildiği aşağıdaki model yardımı ile etki tahmin edilmiştir:  

Ödemeler Bilançosu Net Hata Noksan kaleminin kısa vadeli oluşu ve cari 

işlemler hesabından çok sermaye hesabı ile bağlantısının daha kuvvetli olduğu dikkate 

alınarak KSVH içinde değerlendirilmiştir.  

GSYİHt = α0 + α1 KVSHt + ut  

Modelde kullanılan serilerin 2003-2016 yılları arasındaki çeyrek dönemler 

itibariyle gelişimi, ayrıca Ödemeler Bilançosu Net Hata Noksan kalemi 2003-2016 

yılları arasında çeyrek dönemler itibariyle gelişimi de aşağıda grafikte yer almaktadır.  

 

 

Grafik 7. Kısa Vadeli Sermaye, Net Hata Noksan ve Büyüme Grafiği 

Grafik 7a. Ödemeler bilançosu C11 Portföy Yatırımları ve  

C13 Bankalar ve diğer adı altında KVSH 
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Kısa vadeli sermaye hareketleri 2001 ve 2008 gibi kriz dönemlerinde negatif bir 

seyir izlemiştir. Kriz öncesi yükselme eğilimine giren ve krizde hızla yön değiştiren 

kısa vadeli sermaye,  ekonomik büyüme üzerine olumsuz etkiler gösterebilmektedir.  

Türkiye’de kriz sonrasında makroekonomik politikalar ile kriz öncesi seviyelerine 

tekrar yaklaşmakta olduğu grafikte izlenmektedir. .  

 

 

 

Grafik 7 b. 2003-Q1 den 2016-Q4’ e kadar  Gayri Safi Yurtiçi Hasıla  
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Ödemeler Bilançosu Net Hata Noksan Kalemi, Sermaye hesabına daha yakın ve 2009 

yılından itibaren yüksek miktarlarda bakiyesi ile kısa vadeli sermaye hareketi 

hesaplamasına alınmıştır.  

 

Grafik 7 c. 2003Q1 den 2016-Q42 e kadar Ödemeler Bilançosu  

Net Hata Noksan Kalemi 

 



 
                               I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             
 

710 
 

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16  
 

 

 

Analizler neticesinde GSYİH’nın yukarı doğru bir salınım gerçekleştirdiği ve 

trende sahip olduğu, ancak kısa süreli sermaye hareketleri yukarı doğru bir salınım 

halinde olmadığından dolayı trende sahip olmadığı, Net Hata ve Noksan’ın trende 

sahip olmadığı görülmüştür. 

 Değişkenlerin durağanlık mertebelerinin belirlenmesi için, Dickey-Fuller 

tarafından önerilen her bir zaman serisinin durağanlığını araştırmak için ADF birim 

kök testi uygulanmıştır. Söz konusu ADF ve t istatistiklerinin MacKinnon kritik 

değerlerinden mutlak olarak yüksek çıkması serinin durağan olduğunu gösterir. 

Durağanlık koşulu sağlanıncaya kadar farkının alınması gerekmektedir. Durağanlık 

belirlendikten sonraki aşamada, oto korelasyon sorununu düzeltmek için modelde 

kullanılacak gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekir. Bu amaçla değişkenlerin 

birlikte gecikme uzunlukları belirlenmiştir.  

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

 

 ADF Test 

İstatistiği 

Kritik Değerler* F test için P değeri 

GSYİH** 0.024320 -3.179617 0.9956 

DGSYİH** -3.128425 -3.179617 0.1109 

D2GSYİH** -3.464640 -3.189732 0.0562 

T.KVSH*** -5.046057 -2.595565 0.0001 

* (%10’luk kritik değer)  

** GSYİH, sabit ve trende sahip,  

***KSSH, sabite sahip 

MacKinnon’ın verdiği τ istatistiği %10 (-3.179617) anlamlılık düzeyleri 

hesaplanan t (0.024320) değeri %10 anlamlılık seviyesine göre mutlak değer olarak 

küçük olduğu için GSYİH birim kök taşır. Durağan hale getirmek için farkı alınarak 

durağanlık incelenmiştir. DGSYİH, % 10 (-3.179617) anlamlılık düzeyleri hesaplanan 

t (-3.128425) değeri %10 anlamlılık seviyesine göre mutlak değer olarak küçük 

olduğu için DGSYİH birim kök taşır. İkinci farkını almamız gerekmektedir. 

D2GSYİH %10 (-3.189732) anlamlılık düzeyleri hesaplanan t (-3.464640) değeri 

%10 anlamlılık seviyesine göre mutlak değer olarak büyük olduğu için GSYİH serisi 

durağanlaşmıştır. Görüldüğü gibi ikinci farkı durağanlaştırmıştır. Sabit katsayı ve 
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trende sahip olan GSYİH serisi, ikinci dereceden farkı durağan bir seri I(2) olduğuna 

karar verilir.  

MacKinnon’ın verdiği τ istatistiği %1, %5, %10 (-3.555, -2.915, -2.595) 

anlamlılık düzeyleri hesaplanan t (-5.046057) değeri %10 anlamlılık seviyesine göre 

mutlak değer olarak büyüktür, KVSH serisi durağandır. Modelde; GSYİH→ I(2), 

KVSH→ I(0) bulunmuştur.  

Gecikme uzunluğu Schwarz bilgi kriteri (SIC), Akaike Bilgi Kriteri(AIC), 

Hannan‐ Quinn Bilgi Kriteri(HQ), Düzenlenmiş Sırasal Test İstatistiği (LR) ve Son 

Tahmin Hatası (FPE) kullanılarak belirlenmiştir. Gecikme uzunluğu incelendiğinde 

LR’a ve SIC’a göre 4, FPE, AIC, HQ, yöntemlerine göre ise uygun gecikme sayısı 5 

olarak bulunmuştur. Çalışmamızda SC testi esas alınarak, uygun gecikme sayısı 4 

olarak belirlenmiştir.  

Değişkenler arasında meydana gelen ilişkinin yönünün belirlenmesi amacıyla 

Todo Yamomato Nedensellik Testi kullanılmıştır.  

Tablo 2. Todo Yamomato Nedensellik Analizi  

VAR Lag Order Selection Criteria 

 

Endogenous variables: GSYH_H_YUZDE 

TOPLAM_KVSH     

Exogenous variables: C      

Date: 05/16/17   Time: 16:25     

Sample: 2003Q1 2016Q4     

Included observations: 51     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0 -710.6201 NA   4.70e+09  27.94589  28.02164  27.97484 

1 -702.0107  16.20582  3.92e+09  27.76513  27.99240  27.85198 

2 -683.0257  34.24757  2.18e+09  27.17748  27.55627  27.32222 

3 -652.2962  53.02336  7.66e+08  26.12926  26.65957  26.33191 

4 -632.2950  32.94317  4.11e+08  25.50177 

  26.18359

*  25.76231 

5 -625.0600   11.34910*   3.64e+08*   25.37490*  26.20824   25.69334* 

       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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VAR Residual Serial Correlation LM Tests 

 

Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h 

Date: 05/16/17   Time: 17:02 

Sample: 2003Q1 2016Q4 

Included observations: 51 

   
   Lags LM-Stat Prob 

   
   1  1.640652  0.8015 

2  4.379051  0.3571 

3  8.102748  0.0879 

4  8.763688  0.0673 

5  6.168853  0.1869 

6  8.168130  0.0856 

   
   Probs from chi-square with 4 df. 

 

 

 

Tablo 3. Todo Yamomato Nedensellik Analizi Sonuçları 

 

 

 

Date: 05/16/17   Time: 17:09  

Sample: 2003Q1 2016Q4  

Included observations: 52  

    
        

Dependent variable: GSYH_H  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    TOPLAM_KVSH  19.88771 4  0.0005 

    
    All  19.88771 4  0.0005 

    
        

Dependent variable: TOPLAM_KVSH  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    GSYH_H  12.33475 4  0.0150 

    
    All  12.33475 4  0.0150 

    
    

 

Ho: KVSH  GSYİH nedeni değildir.  

Ha: KVSH   GSYİH nedenidir.  

Probability değeri 0.005 anlamlılık düzeyinden (<0,10) küçük olduğu için Ho 

hipotezi reddedilir. Kısa süreli sermaye hareketleri gayri safi yurt içi hasılanın tek 

yönlü nedenidir. 
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Buna karşılık;  

Ho: GSYİH               KVSH nedeni değildir.  

Ha: GSYİH                KVSH nedenidir.  

Probability değeri 0,0150 anlamlılık düzeyinden (<0,10) küçük olduğu için Ho 

reddedilir. Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla, Kısa Vadeli Sermaye Hareketinin çift yönlü 

nedenidir.  

 

Analizimizde Net Hata Noksan kalemi ile birlikte KVSH’den GSYİH’e ve 

GSYİH’dan KVSH’lerine doğru çift yönlü bir ilişki bulunmuştur.  

Değişkenler için aynı zamanda etki-tepki fonksiyonları kullanılmıştır. Etki-Tepki 

fonksiyonları, modeldeki değişkenlerin birine bir standart sapmalık şok 

uygulandığında diğer değişkenlerin bu şoka nasıl tepki verdiğini ölçmeye 

yaramaktadır. Tahmin edilen etki-tepki katsayıları çerçevesi içinde güven sınırlarının 

da yer alması, etki-tepki fonksiyonlarının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığının 

analiz edilebilmesi açısından gerekli olup, bu çalışmayla ilgili olarak da gayri safi 

yurtiçi hasılanın kısa süreli sermaye hareketleri üzerinde ve dolayısı ile kısa süreli 

sermaye hareketlerinin gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde üzerindeki etkinliğini test 

etmek açısından önem taşımaktadır. Grafiklerdeki düz çizgi nokta tahminlerini, 

kesikli çizgiler ise bir standart hatalık güven sınırlarını ifade etmektedir.  

 

Grafik 8. Etki- Tepki Analizi  
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Modelin şoka gösterdiği tepki ise grafiklerden görülebilir (Grafik 6). 

Grafiklerden de izleneceği üzere net hata ve noksan ile birlikte kısa süreli sermaye 

hareketlerine verilen şoklara, kısa dönemlerde büyük bir etki yaratırken 2.ve 6. 

dönemden itibaren bu etkiye gösterilen tepki giderek azalmaktadır. Gayri safi yurt içi 
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hasılaya verilecek şok, kısa süreli sermaye hareketlerinde 3.,7. ve 9.   dönemden 

itibaren bu etkiye gösterilen tepki uzun dönemde  azalmaktadır.  

 

Son olarak değişkenler için varyans ayrıştırması yapılmıştır. Varyans 

ayrıştırmasının amacı, her bir rassal şokun, gelecek dönemler için öngörünün hata 

varyansına olan etkisini ortaya çıkarmaktır. Varyans ayrıştırması, değişkenlerin 

kendilerinde ve diğer değişkenlerden birinde meydana gelecek olan bir değişmenin 

yüzde kaçının kendisinden, yüzde kaçının da diğer değişkenlerden kaynaklandığını 

göstermektedir. Bir değişkende meydana gelen değişmelerin büyük bölümü 

kendisindeki şoklardan kaynaklanıyorsa bu durum, söz konusu değişkenin dışsal 

olarak hareket ettiğini, modeldeki diğer değişkenlerden kaynaklanıyorsa değişkenin 

içsel olduğunu ifade eder. Ayrıca varyans ayrıştırması, değişkenler arası nedensellik 

ilişkilerinin derecesi konusunda da bilgi vermektedir.  

 

Tablo 4. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla İçin Varyans Ayrıştırması  

Variance Decomposition of GSYH_H 

 Period S.E. GSYH_H NHNKVSH 

    
 

    
     1  12822847  100.0000  0.000000 

 2  14656758  79.46083  20.53917 

 3  15596219  73.54639  26.45361 

 4  15883045  70.92957  29.07043 

 5  21793944  84.15735  15.84265 

 6  23156716  75.81935  24.18065 

 7  24074763  73.96230  26.03770 

 8  24393440  72.47846  27.52154 

 9  29455790  81.05385  18.94615 

 10  30539120  75.92983  24.07017 

    
     

 

       
 1  12822847  100.0000  0.000000 

 2  14656758  79.46083  20.53917 

 3  15596219  73.54639  26.45361 

 4  15883045  70.92957  29.07043 

 5  21793944  84.15735  15.84265 

 6  23156716  75.81935  24.18065 

 7  24074763  73.96230  26.03770 

 8  24393440  72.47846  27.52154 

 9  29455790  81.05385  18.94615 

 10  30539120  75.92983  24.07017 

    
    
 

Tablo’da yer alan varvans ayrıştırma sonuçlarına bakıldığında, gayri safi yurt içi 

hasılanın 1. dönem varyansında meydana gelen değişmenin tamamı kendisi tarafından 

açıklanmıştır. Bu oranın dönem arttıkça açıklanma oranı düşmektedir. Son dönemde 

GSYIH değişkeninin varyansının %24’ünün kısa vadeli sermaye hareketleri 

tarafından açıklandığı görülmüştür.  

 

Tablo 5. Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri İçin Varyans Ayrıştırması 

Variance Decomposition of TOPLAM_KVSH: 

 Period S.E. GSYH_H NHNKVSH 

    
     1  5494.517  9.931186  90.06881 

 2  5819.808  8.884603  91.11540 

 3  6192.562  13.29006  86.70994 

 4  6406.025  13.12452  86.87548 

 5  6414.674  13.13543  86.86457 

 6  6458.607  14.23745  85.76255 

 7  6519.447  15.17935  84.82065 

 8  6520.944  15.20757  84.79243 

 9  6523.573  15.26838  84.73162 

 10  6604.809  17.33768  82.66232 
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Tablo 5’te yer alan varyans ayrıştırma sonuçlarına bakıldığında, kısa süreli sermaye 

hareketlerinin 1. dönem varyansında meydana gelen değişmenin %90,69’u kendisi 

tarafından açıklanmıştır. Bu oran KVSH değişkeninin en dışsal değişken olduğunun 

göstergesidir. Bu oranının daha sonra dönem arttıkça açıklanma oranı düşmektedir. 

Daha sonraki dönemlerde GSYIH’nın etkisinin artış gösterdiği görülmektedir. 10. 

döneme gelindiğinde ise kısa süreli sermaye hareketleri varyansının % 17.34’ü 

GSYIH tarafından açıklandığı görülmüştür  

 

5.3. Türkiye’de Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Reel Döviz Kuru ile İlişkisi  

Bu çalışmada da kısa vadeli sermaye hareketleri ile reel döviz kuru ilişkisi granger 

nedensellik testine ek olarak, etki-tepki analizi ve varyans ayrıştırma analizi ile 

incelenmiştir. Türkiye’de kısa süreli sermaye hareketleri ve reel döviz kurunun 

gelişimi aşağıdaki Grafik 4’de görülebilir. Kısa süreli sermaye hareketleri yukarıda da 

bahsedildiği üzere 1992-2010 yılları arasında istikrarsız bir büyüme göstermiş, 1994, 

2000-2001 ve 2008 dönemlerinde negatif bir seyir izlemiştir. Reel döviz kuru da 

benzer şekilde kriz dönemlerinde azalmış, diğer dönemlerde artma eğilimine girmiştir. 

Grafik 9. Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ve Reel Döviz Kuru Grafiği  
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Reel döviz kuru (RDK) ve kısa vadeli sermaye hareketleri (KSSH) arasındaki 

ilişki aşağıdaki model yardımı ile tahmin edilmiştir:  

 

RDKt = β0 + β1 NHNKVSHt + ut  

Değişkenler arasında meydana gelen ilişkinin yönünün belirlenmesi amacıyla 

Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Yukarıda belirtildiği üzere önce durağanlık 

sınaması yapılmış, sonra da gecikme uzunluğu belirlenmiştir.  

 

 

 



 
                               I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS)             
 

716 
 

Tablo 6. ADF Birim Kök Testi  

ADF Test İstatistiği  Kritik Değerler*  F testi için p değeri  

RDK**  -3.340532  -3176618 0.0707 

NHN ve KVSH***  -5.046057 -2.595565 0.0001 

* (%10’lik kritik değer)  

** RDK, sabit ve trende sahip,  

** KSSH, sabite sahip  

Tablo’ya göre Sabit katsayı ve trende sahip RDK I(0)’dır. Sabit katsayıya sahip 

olan KVSH serisi I(0) olduğuna karar verilir. Modelde; RDK→ I(0), KVSH→ I(0) 

bulunmuştur. Yani RDK ve KVSH serileri durağan olarak saptanmıştır. Çalışmamızda 

SIC testi esas alınarak, uygun gecikme sayısı 2 olarak belirlenmiştir. 

  

Tablo 7. Granger Nedensellik Analizi Sonuçları  

 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 05/16/17   Time: 18:09  

Sample: 2003Q1 2016Q4  

Included observations: 53  

    
    Dependent variable: RDK  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    TOPLAM_KVSH  5.709739 2  0.0576 

    
    All  5.709739 2  0.0576 

    
    Dependent variable: TOPLAM_KVSH  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    RDK  0.211440 2  0.8997 

    
    All  0.211440 2  0.8997 

    
     

Ho: TKVSH   RDK Granger nedeni değildir.   

Ha: TKVSH   RDK Granger nedenidir.  

 Olasılık değeri 0.0576 anlamlılık düzeyinden (>0,10) küçük olduğu için Ho 

hipotezi reddedilir. Kısa süreli sermaye hareketleri reel döviz kurunun tek yönlü 

granger nedenidir. 

 Buna karşılık,  

Ho: RDK   TKVSH Granger nedeni değildir.  

Ha: RDK   TKVSH Granger nedenidir.  

Olasılık değeri 0.8997 anlamlılık düzeyinden (<0,10) büyük olduğu için Ho 

hipotezi kabul edilir.  Reel döviz kuru, kısa vadeli sermaye hareketinin tek yönlü 

granger nedeni değildir.  

 

Grafik 9. Modelin Etki-Tepki Analizi 
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Grafiklere göre, kısa süreli sermaye hareketlerine verilecek şok, kısa süreli sermaye 

hareketlerinde kısa dönemde negatif etki yaratırken, dördüncü dönemin sonunda 

itibaren bu etkiye gösterilen tepki uzun dönemde yok denilecek kadar artmaktadır. 

Benzer biçimde reel döviz kuruna verilecek şok, reel döviz kurunda kısa ve uzun 

dönemde azalmaktadır.  

 

 

Tablo 8. Modelin Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri İçin Varyans Ayrıştırması 

Variance Decomposition of TOPLAM_KVSH: 

 Period S.E. RDK NHN ve KVSH 

    
     1  5964.471  14.77176  85.22824 

 2  6343.891  15.69866  84.30134 

 3  6466.371  16.33667  83.66333 

 4  6495.134  16.67677  83.32323 

 5  6503.221  16.84584  83.15416 

 6  6506.267  16.92346  83.07654 

 7  6507.993  16.95737  83.04263 

 8  6509.162  16.97152  83.02848 

 9  6509.959  16.97717  83.02283 

 10  6510.482  16.97929  83.02071 

    
    
 

Tablo 7’de yer alan varyans ayrıştırma sonuçlarına bakıldığında ise, kısa süreli 

sermaye hareketlerinin 1. dönem varyansında meydana gelen değişmenin % 85,23’ü 

kendisi tarafından açıklanmıştır. Daha sonraki dönemlerde reel döviz kurunun 

etkisinin de artış gösterdiği görülmektedir. 10. döneme gelindiğinde ise kısa süreli 

sermaye hareketleri varyansının % 17’si reel döviz kuru tarafından açıklandığı 

görülmüştür.  
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Tablo 9. Modelin Reel Döviz Kuru İçin Varyans Ayrıştırması 

 Variance Decomposition of RDK: 

 Period S.E. RDK NHN ve KVSH 

    
     1  4.702665  100.0000  0.000000 

 2  6.094305  95.70477  4.295232 

 3  6.870342  88.97827  11.02173 

 4  7.356935  83.35321  16.64679 

 5  7.664000  79.41361  20.58639 

 6  7.853475  76.87111  23.12889 

 7  7.967559  75.30046  24.69954 

 8  8.034794  74.35760  25.64240 

 9  8.073732  73.80338  26.19662 

 10  8.095970  73.48292  26.51708 

    
    

Tablo’da yer alan varvans ayrıştırma sonuçlarına bakıldığında, reel döviz 

kurunun 1. dönem varyansında meydana gelen değişmenin tamamı kendisi tarafından 

açıklanmıştır. 10. döneme gelindiğinde ise. Reel döviz kuru varyansının %26.52’si 

kısa vadeli sermaye hareketleri tarafından açıklandığı görülmüştür.  

6. SONUÇ 

Bu çalışma ile Ödemeler Bilançosu Net Hata Noksan kalemi ile birlikte, kısa 

vadeli sermaye hareketlerinin Türkiye’de faiz, reel döviz kuru ve ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkisi ele alınmıştır.  

Faiz oranları, kısa vadeli sermaye hareketleri üzerinde etkili olduğu sebeple 

finansal piyasalarda TCMB sıkı para politikası ve faiz koridoru uygulaması ile 

finansal istikrarı sağlama çabası içindedir.  Faiz koridoru içerisinde arz ve talep 

koşullarına uygun piyasayı fonlayan TCMB, para kurulu kararlarıyla politika faizi, 

faiz koridoru alt bandı, üst bandı, gecelik ve haftalık repo faizi ve geç likidite penceresi 

faiz oranlarını belirleyerek ve uyguladığı diğer politika araçları ile piyasadaki 

likiditeyi uygun seviyede tutmaya çalışmaktadır.  

Çalışmamda yapılan ekonometrik analiz sonucunda kısa vadeli sermaye 

hareketleri ile GSYİH arasında karşılıklı nedensellik bulunmuştur. Gelişmekte olan 

ülkelerin ekonomik büyümeleri KVSH’nden oldukça etkilenmekte, Türkiye 

ekonomisi de bu etkiden payını almaktadır. Son yıllarda ekonomik büyüme 

oranlarının oldukça düştüğü dünya ekonomisinde, ticarete kıyasla gelişen ve büyüyen 

finans sektörü içerisinde kısa vadeli sermaye hareketleri, gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülke ekonomilerinin büyüme beklentileri yönünde hareket etme eğilimindedir. 

Büyüme beklentileri daha iyi olan ülkelerde gerçekleşen GSYİH, kısa vadeli sermaye 

hareketinin artma nedeni olmaktadır. Türkiye ekonomisinde GSYİH’nın etkisi KVSH 

üzerinde çekici etki yaratırken,   KVSH’leri de Net Hata Noksan kalemi ile birlikte 

GSYİH’nın büyüme nedenidir. 

  Kısa vadeli sermaye hareketleri ile reel döviz kuru arasında tek yönlü bir 

nedensellik ilişkisi mevcuttur. Kısa vadeli sermaye hareketleri reel döviz kuru 
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üzerinde etkilidir. Reel döviz kuru kısa vadeli sermaye hareketleri üzerinde etkili 

olmamaktadır.  

Yabancı tasarruf ihtiyacı içinde gelişmekte olan ülke ekonomilerinde olduğu gibi 

Türkiye’nin büyüme beklentileri,  Türkiye’ye ilişkin alınacak makroekonomik 

kararlarda ve kısa vadeli sermaye hareketlerinin faiz,  reel döviz kuru ve büyüme 

üzerine etkisinin dikkate alınması önem arz etmektedir.  
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ÖZET  
Küresel finans krizi sonrası dönem, dünyada merkez bankacılığı uygulamaları 

çerçevesinde dönüm noktası olarak öne çıkmaktadır. Kriz öncesi dönemde merkez 

bankacılığı uygulamaları düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını sürdürmek 

çerçevesinde birleşmekteydi. Ancak krizle birlikte küresel olarak yaşanan güven 

bunalımı ve yükselen işsizlik oranları dolayısıyla yaşanan deflasyonist süreç, gelişmiş 

ülkelerde faizlerin sıfır düzeyine çekilmesine ek olarak, doğrudan parasal 

genişlemeyle ekonomilerin toparlanmaya çalışıldığı bir dönemi beraberinde 

getirmiştir. Dolayısıyla krizden çıkış politikaları çerçevesinde; merkez bankacılığı 

uygulamaları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında ciddi ölçüde farklılaşmıştır. 

Gelişmiş ülkelerde enflasyon amaç haline gelirken, gelişmekte olan ülkeler parasal 

genişlemeyle artan sermaye akımlarına karşı ülkelerinde fiyat istikrarının yanında 

finansal istikrarı da sağlayıcı tedbirler almaya yönelmişlerdir. Bunun sonucunda, tüm 

dünyadaki merkez bankaları geleneksel para politikası araçlarına ek olarak heterodoks 

para politikası araçlarının da bulunduğu politika setleri oluşturmaya, uygulamaya 

başlamıştır. 

Bu bağlamda; bu çalışmada, Türkiye’de heterodoks para politikası 

uygulamalarının etkinliğini analiz etmek amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, dünyadaki 

heteredoks para politikası uygulamaları ülkeden ülkeye incelenmiş, politikaların 

dizaynı ve uygulanması konusunda ülkeler arasında ciddi farklılıklar oluştuğu 

görülmüştür. Türkiye’de hetorodoks para politikası uygulamalarının reel aktivite 

üzerinde etkinliği yapısal vektör otoregresyon (SVAR) metodolojisi çerçevesinde 

ampirik olarak sorgulanmış, model bulguları ışığında Türkiye’de uygulanan 

heterodoks para politikalarının ekonomide doğrudan reel etkiler oluşturmaktan uzak 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır 

ANATAR KELIMELER: Para Politikası, Yapısal Vektör Otoregresyon 

 

 

1. Giriş 

Küresel finans krizi sonrası dönem, dünyada merkez bankacılığı uygulamaları 

çerçevesinde dönüm noktası olarak öne çıkmaktadır. Kriz öncesi dönemde merkez 

bankacılığı uygulamaları düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını sürdürmek 

çerçevesinde birleşmekteydi. Ancak krizle birlikte küresel olarak yaşanan güven 

bunalımı ve yükselen işsizlik oranları dolayısıyla yaşanan deflasyonist süreç, gelişmiş 

ülkelerde faizlerin sıfır düzeyine çekilmesine ek olarak, doğrudan parasal 

genişlemeyle ekonomilerin toparlanmaya çalışıldığı bir dönemi beraberinde 

getirmiştir. Dolayısıyla krizden çıkış politikaları çerçevesinde; merkez bankacılığı 

uygulamaları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında ciddi ölçüde farklılaşmıştır. 

Gelişmiş ülkelerde enflasyon amaç haline gelirken, gelişmekte olan ülkeler parasal 

genişlemeyle artan sermaye akımlarına karşı ülkelerinde fiyat istikrarının yanında 

finansal istikrarı da sağlayıcı tedbirler almaya yönelmişlerdir. Bunun sonucunda, tüm 

dünyadaki merkez bankaları geleneksel para politikası araçlarına ek olarak heterodoks 
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para politikası araçlarının da bulunduğu politika setleri oluşturmaya, uygulamaya 

başlamıştır. 

Ülke tecrübelerine gelişmiş ve gelişmekte olan ülke olarak ayrıntılı şekilde 

bakacak olursak, krizin çıkmış olduğu ülke olarak ABD, öncelikle faizleri indirerek 

ekonomik toparlanmayı teşvik etmek istemiştir. Ancak bu noktada, krizin çıkış 

noktası finans piyasası olduğu için, klasik parasal aktarım mekanizması başarılı 

işleyememiştir. Şöyle ki kriz zaten büyük ölçekli finans kurumlarının batması veya 

devlet tarafından el konulmak zorunda kalınması ile ortaya çıktığı için faizlerin inmesi 

ile hanehalkı ve firmaların finansmana ulaşımı kolaylaşamamıştır. Dolayısıyla ABD, 

geleneksel politika araçlarının dışına çıkarak ekonomide finansal sektörü tekrar 

yapılandırarak parasal aktarım mekanizmasını onarmak ve doğrudan parasal 

genişleme ile reel aktiviteyi canlandırmayı amaçlamıştır. 

 Bu doğrultuda faizler sıfır seviyesine düşürülmüş, FED’in son kredi mercii 

rolü pekiştirilerek batma noktasında olan finansal kuruluşlara kredi sağlanmıştır, 

Ayrıca tahvil satın alma programları (QE) ile piyasaya sürekli likidite olanağı 

sağlanmış, likidite kolaylığı ve özel varlıkların satın alınmasıyla ekonomide özel 

sektörün üzerinde olan risk FED bilançosuna aktarılmıştır. Özel sektör varlık alımları 

ve şirket kurtarmalarıyla ortaya çıkabilecek ahlaki risk teminat karşılığında sınırsız 

likidite sistemi olarak özetlenebilecek araçlarla aşılmaya çalışılmıştır. Doğrudan 

kullanılan bu araçların yanında, FED açıklamaları ve güçlü para politikası iletişimi368 

ile piyasada beklentilerin etkin bir şekilde yönetilerek, iktisadi aktörlere güven 

verilmesi de başlı başına bir araç olarak kullanılmıştır. 

 Aynı şekilde, ABD’den doğrudan kendi finans sektörlerine sirayet etmesiyle 

benzer durumlarla karşılaşılan diğer gelişmiş ülkeler İngiltere, Japonya ve avrupa 

ortak para bölgesinde de benzer politikalarla krizin üstesinden gelinmeye çalışılmıştır. 

Bu bağlamda hemen hemen, bütün gelişmiş ülkelerde faiz oranları sıfır düzeyine 

çekilmiş, gelişmiş ülkelerin merkez bankaları piyasada likidite sıkışıklığını gidermek 

adına büyük ölçekli parasal genişleme programları başlatmıştır. 

Grafik 1. Seçilmiş Ülkelerde Parasal Taban 

Kaynak: IMF, International Financial Statistics Database’den elde edilen verilerle 

oluşturulmuştur. 

 Gelişmekte olan ülkelerde ise krize verilen tepkiler ilk olarak gelişmiş 

ülkelerde olduğu gibi faiz oranlarının düşürülmesi ve parasal tabanın genişletilmesi 

ile piyasaya likidite sağlanması şeklinde olmuştur. Ancak hem faizin indirilebildiği 

seviye hem de parasal genişlemenin miktarı gelişmiş ülkelerdeki gibi küresel etkiler 

yaratacak seviyede olmayıp, genel hatlarıyla dış talep eksikliği yüzünden yavaşlayan 

ekonomilere destek sağlamaktan ileri gitmemiştir.  
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Grafik 2. Seçilmiş Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Politika Faizi 

Kaynak: IMF, International Financial Statistics Database’den elde edilen verilerle 

oluşturulmuştur. 

 Bu noktada, Küresel Finans Krizi’yle birlikte gelişmekte olan ülkelerde 

meydana gelen esas sorun gelişmiş ülkelerde uygulanan parasal genişleme 

politikalarından sonra ortaya çıkmıştır. Bu politikalar sonrasında oluşan likidite 

bolluğu ile artan sermaye akımları görece yüksek olan faiz oranları dolayısıyla 

gelişmekte olan ülkelere doğru hızlanmıştır. Bu durumda, sermaye girişleri ile 

kurlarında değerlenme baskısı oluşan gelişmekte olan ülkelerde zaten yapısal 

sorunlar369 gereği ulaşılması güç bir amaç olan fiyat istikrarının yanında finansal 

istikrar sorunu da ortaya çıkmıştır. Gelişmiş ülkeler geleneksel olmayan araçlarla 

deflasyonist baskıyı kırmayı amaçlarken, azalan dış talep, değerlenen kur ve düşük 

maliyetli likidite gelişmekte olan ülkelerde iç talebi körükleyerek, varlık fiyatlarında 

balonlar oluşmasına ve ekonomide enflasyonist baskılar ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerde ise geleneksel olmayan politikalarla 

enflasyonist baskılar kırılmaya çalışılmış, kriz öncesi dönemin merkez bankacılığı 

uygulamalarında ortaya çıkan ana akım uzlaşı yerini karmaşık politika setlerine 

bırakmıştır. 

                                                                 
369 Merkez Bankası Bağımsızlığı, Problemli Mali Disiplin, Gelişmemiş Finansal Piyasalar vb. 
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Tablo 1. Kriz Sonrası Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Alınan Politika 

Tedbirleri 

Kaynak : (TEPAV, 2008) 

Yukarıda ki tabloda kriz sonrasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

alınan politika tedbirleri gösterilmektedir. Ülkelerin hemen hemen hepsi politika 

faizlerini düşürmüş, bankacılık sektörü üzerinden ekonomilerine likidite kolaylığı 

sağlama yoluna gitmişlerdir. Aynı zamanda uluslararası kuruluşlar üzerinden döviz 

swap anlaşmaları da en çok başvurulan politika tedbirlerinden biri olarak öne 

çıkmıştır. Buna ek olarak bazı gelişmekte olan ülkelerde döviz müdahaleleri 

gerçekleştirilmiş, bazılarında ise IMF gibi uluslararası kuruluşlara başvurulmuştur. 

2. Türkiye’de Heterodoks Para Politikaları 

Küresel Finans Krizi öncesi dönemde, küresel ölçekte yaşanan 

makroekonomik istikar, ekonomi politikalarının teoride ve uygulamada kolay 

anlaşılabilir ve tahmin edilebilir çıktılar doğurmasına yol açmıştır. Bu dönemde 

geleneksel para politikası çerçevesinde, enflasyon hedeflemesi rejimiyle tek amaç 

fiyat istikrarı, tek araç ise faizler olarak öne çıkmıştır. Parasal aktarım mekanizması 

olarak tanımlanan bu süreç merkez bankalarının kısa vadede faiz oranları üzerinden 

piyasada likiditeyi sıkılaştırarak veya genişleterek çıktı ve enflasyon üzerinde etki 

yaratabilmesini sağlamıştır. 

Ancak kriz sonrası dönemde, global olarak çöken piyasalar dolayısıyla reel 

faiz oranları sıfıra gelmesine rağmen merkez bankalarının geleneksel yöntemlerle 

ekonomik aktiviteyi canlandırmayı sağlayamadığı görülmüştür. Bu durum dünya 

genelinde merkez bankacılığında miktarsal genişleme, kredi genişlemesi, faiz 
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koridoru hatta zorunlu karşılık oranlarının etkin olarak kullanılması gibi yeni 

uygulamaların benimsenmesi sonucunu doğurmuştur.  

Bu çerçevede; bu bölümde TCMB’nin kriz döneminde ve sonrasında 

uyguladığı politikalar açıklanacaktır.  

2.1. Kriz Dönemi TCMB Uygulamaları  

TCMB, Eylül 2008’de Kara Pazartesi olarak adlandırılan günün hemen 

ertesinde FED’in kurtarma paketi açıklamasına paralel olarak Kasım 2008’de 

ivedilikle parasal genişleme sürecini başlatmıştır.  

TCMB tarafından, piyasalarda belirsizliği ortadan kaldırmak, likidite 

sıkışıklığının önüne geçmek adına bir dizi politika seti kullanıma sunulmuştur. Bu 

çerçevede,  belirsizlik dolayısıyla piyasa faizlerinde oluşabilicek oynaklığa karşı faiz 

koridoru daraltılmış, piyasaya güven vermek adına piyasanın ihtiyacından fazla 

fonlamaya gidilmiştir. Diğer taraftan kredi piyasasını desteklemek amacıyla, 2009’da 

üç ay vadeli repo işlemlerine başlanmış, zorunlu karşılık oranları indirilmiştir. 

Enflasyonda düşüşün önüne geçmek adına da, politika faizinde hızlı bir düşüş dönemi 

yaşanmıştır. Bu süreç içerisinde Kasım 2008 – Eylül 2012 arası dönemde TCMB 

tarafından 10 yüzde puan faiz indirimi gerçekleştirilmiştir. 

Grafik 3. Politika Faizi ve Faiz Koridoru 

Kaynak : TCMB, EVDS veritabanından elde edilen verilerle hazırlanmıştır. 

Grafikten de görüleceği üzere politika faiz oranı yüzde 16’dan yüzde 6’ya kadar 

düşürülmüştür. Gecelik borç verme faiz oranı ise oluşabilecek likidite sıkışıklıklarını 

gidermek için daha sert indirilmiştir. 

2.2. Kriz Dönemi Sonrası TCMB Uygulamaları 

TCMB’nin kriz sırasında ivedilikle uyguladığı piyasaya güven verici 

politikalar ve krize güçlü sermaye rasyolarıyla yakalanan bankacılık sektörü 

dolayısıyla Türkiye ekonomisi iç talep öncülüğünde hızlı bir toparlanma dönemi 

yaşamıştır. Ne var ki, gelişmiş ülkelerde uygulanan genişlemeci politikaların sonucu 

gelişmekte olan ülkelere doğru yoğunlaşan sermaye akımlarının etkisiyle ülke 

parasının değerlenmesi ithalatı arttırmış, bunun yanında dış talebin zayıf olması 

sebebiyle ihracat aynı oranda gelişme gösterememiştir.  
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Grafik 4. Dış Ticaret (Mevsimsellikten Arındırılmış, milyon ABD $) 

Kaynak: TUİK’den elde edilen verilerle hazırlanmıştır. (Mevsimsellikten 

arınıdırlmıştır) 

Grafik 5. Cari Açık ve Finansman Kaynakları 

Kaynak : TCMB veritabanından elde edilen verilerle hazırlanmıştır. 

İthalat-İhracat büyümesindeki farklılaşmanın sonucu cari dengenin hızla 

bozulması ve finansmanında uzun vadeli doğrudan yatırımdan ziyade Grafik 5.’ten de 

görüleceği üzere kısa vadeli portföy yatırımlarının belirgin hale gelmesi, ekonomiyi 

finansal şoklara açık hale getirmiştir. Bu sebeple, 2010 yılına gelindiğinde TCMB’nin 

yayınladığı politika metinlerinde finansal istikrar vurgusu  ön plana çıkmış, sermaye 

akımlarının hızlanmasının beraberinde getirdiği küresel risk iştahı ve kredi 

genişlemesinin ülkede finansal kırılganlık yaratabileceği vurgulanmıştır. Bu 

doğrultuda TCMB, 2010 yılından itibaren araç çeşitlendirmesine giderek ekonominin 

maruz kalabileceği finansal şoklara karşı zorunlu karşılıklar ve faiz koridorunun 

birlikte kullanıldığı yeni politika setini uygulamaya koymuştur. 

Bu bağlamda, TCMB ilk olarak, 2010 Nisan ayında kriz süresince uygulanan 

likidite desteklerini kademeli olarak geri çekeceğini, kriz sırasında indirilen zorunlu 

karşılık oranlarının kademeli olarak eski seviyelerine çıkarılacağını ve para 

politikasının operasyonel çerçevesinde normalleşmeye gidileceğini açıklamıştır. 2010 

yılınının son çeyreğinden itibaren de iki ayaklı bir strateji olarak, bir yandan politika 

faizini düşük tutarak kısa vadeli sermaye girişlerini azaltmayı amaçlayan, diğer 
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taraftan ise zorunlu karşılık oranlarını arttırarak düşük faiz ortamının kredi 

büyümesine neden olarak ekonomide enflasyonist bir ortam oluşturmasını engelleyen 

bir politika izlemeye başlamıştır. (Başçı E., Kara H., 2011) 

Yeni politka setinin ilk ayağını oluşturan düşük faiz amacı doğrultusunda 2011 

başında politika faizi 7’den 6.25’e düşürülmüş, gecelik borç verme ve borçlanma faizi 

arasındaki fark olarak oluşturulan faiz koridoru genişletilmiştir. Düşük faiz ve geniş 

koridor sisteminin sermaye hareketleri üzerinde iki etkisi bulunmaktadır. Düşük faiz 

doğrudan, spekülatif pozisyonların getirisini azaltırken, geniş ve politika faizi 

etrafında asimetrik olan koridor sistemi ise hem TCMB’nin konjonktürel gelişmelere 

daha esnek cevap verebilmesini hem de piyasada oluşacak olan faizin tahmin 

edilebilirliğini azaltmak suretiyle spekülatif pozisyonların riskinin arttırılmasını 

sağlamaktadır.  

Grafik 6. Politika Faizi, Faiz Koridoru ve Piyasa Faizleri 

Kaynak: TCMB veritabanından elde edilen verilerle hazırlanmıştır. 

Grafik 6.’dan da görüleceği üzere TCMB, faiz koridoru uygulaması ile piyasa 

fonlamasını konjonktüre göre esnek bir şekilde gerçekleştirmektedir. Merkez Bankası 

piyasa fonlamasını, politika faizi olan bir haftalık repo ihaleleri ile yapmaktadır. 

Ancak TCMB ek sıkılaştırma yapması gerektiği dönemlerde fonlama 

kompozisyonunu gecelik ve haftalık fonlama ile değiştirerek “de facto” faiz artışı 

gerçekleştirebilmektedir. Buna göre genelde politika faizi ile paralel ilerleyen ağırlıklı 

ortalama fonlama faizi bazı dönemlerde politika faizinde değişikliğe gitmeden 

TCMB’nin piyasadaki gelişmelere ani cevap verebilmesine imkan tanımaktadır.  

Yeni politika setinin ikinci ayağını ise düşük faiz ortamının krediler üzerine 

yansımasını engellemek üzere zorunlu karşılıkların devreye sokulması 

oluşturmaktadır.  Bu bağlamda, öncelikle Eylül 2010 itibariyle zorunlu karşılıklara 

faiz ödenmesi uygulamasına son verilmiştir. Aralık 2010’da ise bankacılık sektörünün 

borç-alacak vade uyumsuzluğunun giderilmesi amacıyla zorunlu karşılık oranlarında 

vadeye göre farklılaşmaya gidilmiş ve zorunlu karşılığa tabi olan fonların kapsamı 

genişletilmiştir. 

Zorunlu karşılıkların arttırılması doğrudan bankaların mevduat maliyetini 

arttırmakta ve dolayısıyla kredileri azaltıcı etki yapmaktadır. Buna karşın bankalar, 

zorunlu karşılıkların arttırılmasıyla yaşadıkları likidite açığını merkez bankasından 

borçlanarak kapatabilme yoluna gidip bu aracın etkinliğini düşürebilirler. Ancak bu 

durum, merkez bankasının fonlamasının bir hafta vadeli fakat mevduatın ortalama 

vadesinin 50 gün olması sebebiyle vade uyumsuzluğu sorununu ortaya çıkaracak, 

bankalar ilave faiz riski yaşayacaklardır. (Başçı E., Kara H., 2011) TCMB’nin politka 
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setinin bir diğer unsuru olan faizin oynaklığının arttırılması ise bu noktada bankaların 

maruz kalabileceği faiz riskini daha da arttırıcı bir etki yapacaktır. 

Bu gelişmelere ek olarak; TCMB, Eylül 2011’de 2011/10 sayılı Zorunlu 

Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bankalara, TL 

yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 10’una kadar 

olan kısmının ABD Doları ve/veya Euro cinsinden tutulmasına olanak tanımıştır. Aynı 

tebliğ ile, kıymetli maden depo hesapları için tutulması gereken zorunlu karşılıkların 

tamamı için ve kıymetli maden depo hesapları hariç yabancı para yükümlülükler için 

tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 10’una kadar olan kısmının standart 

altın olarak tutulmasına imkan sağlanmıştır. (TCMB, 2011) Rezerv Opsiyon 

Mekanizması (ROM) olarak tanımlanan bu olanaklar ile bankalar TL 

yükümlülüklerini belirli bir kısmını altın ve döviz olarak tutabilme olanağına sahip 

olmuşlardır.   

TCMB, ROM’u temelde sermaye hareketlerinde yaşanabilecek oynaklıklara 

karşı otomatik dengeleyici olarak kullanabilmeyi amaçlamıştır. Şöyle ki, sermaye 

girişinin fazla olduğu ve TL’nin değerlendiği dönemlerde bankalar bu opsiyona daha 

fazla başvuracak, böylece ülkeye giren dövizin bir kısmı zorunlu karşılık olarak 

TCMB hesaplarına geçecektir. Bu durumda normal şartlarda daha fazla değerlenmesi 

gereken TL üzerindeki baskı azalacaktır. Aynı şekilde sermaye çıkışlarının fazlalaştığı 

bir dönemde bankalar bu opsiyonu daha az kullanarak TCMB’deki rezervlerini 

azaltacak piyasada döviz likiditesi sağlanmış olacaktır. Özetle ROM’un otomatik 

dengeleyici özelliği ile kastedilen kura merkez bankası müdahelesi olmaksızın 

piyasaya döviz giriş-çıkışının sağlanabilmesidir. Ancak ROM ile birlikte merkez 

bankası ihalelerinden farklı olarak piyasadan birim TL başına daha fazla döviz 

çekilmekte, aynı şekilde birim TL başına daha fazla döviz sağlanmaktadır (Alper K., 

Kara H., Yörükoğlu M., 2012). Bu açıdan daha etkin bir araç olarak öne çıkmaktadır.  

ROM’un yeni bir araç olması ve koordinasyonun sağlanması sebebiyle aşamalı 

bir inşa süreci gerçekleştirilmiştir. Eylül’den Aralık’a kadar ki süreçte yüzde 10 olarak 

başlatılan opsiyon imkanı yüzde 40’a çıkartılmış ve daha sonraki dönemde yüzde 60’a 

kadar çıkartılarak bundan sonraki dilimler için farklı rezerv opsiyon katsayıları 

belirlenmiştir. Buna göre temel prensip yüksek düzeylerde kullanım için daha fazla 

döviz tesis edilmesi şeklinde işlemektedir. Yukarıda bahsedilen birim başına TL için 

daha fazla döviz çekilmesi veya sağlanması dolayısıyla merkez bankası ihalelerinden 

daha etkin bir araç olması da bu sebepledir.  

Aşağıdaki Grafik 8. ve 9. ‘da döviz ve altın için rezerv opsiyon dilimleri ve bu 

dilimlere karşılık gelen rezerv opsiyon katsayıları bulunmaktadır. Buna göre ROM’un 

kullanıma sunulduğu ilk günden bugüne katsayılarda önemli bir artış yaşanmıştır.  

Grafik 7. TL Zorunlu Karşılıkların Döviz Olarak Tesis Edilebilmesine İlişkin 

Rezerv Opsiyon Katsayıları 
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Kaynak : TCMB basın duyurularından elde edilen veriler üzerinden oluşturulmuştur. 

 

Grafik 8. TL Zorunlu Karşılıkların Altın Olarak Tesis Edilebilmesine İlişkin 

Rezerv Opsiyon Katsayıları 

Kaynak : TCMB basın duyurularından elde edilen veriler üzerinden oluşturulmuştur. 

Bununla birlikte bu mekanizmanın ne ölçüde etkin olarak işleyeceği 

bankaların bu imkanı kullanmasıyla doğrudan ilişkilidir. 2012 tarihli TCMB 

duyurularına göre, bankaların bu imkanı kullanma oranı yüzde 89 ile yüzde 92 

arasında değişmektedir. Aralık 2015 itibariyle ise yüzde 89’dur. 

Sonuç olarak TCMB, daha önce tek araç olarak kısa vadeli faiz oranları ile tek 

amacı  olan fiyat istikrarına ulaşmaya çalıştığı geleneksel politika setini terkederek, 

yeni dönemde fiyat istikararının yanında finansal istikrarın da temel amaç olarak öne 

çıktığı, içinde birden fazla geleneksel ve geleneksel olmayan para politikası aracını 

bulunduran yeni politika setine geçiş yapmıştır. Aşağıdaki Şekil 1. TCMB’nin yeni 

politika setinin sade bir görselleştirmesidir. 

 

 

Şekil 1. TCMB’nin Yeni Politika Çerçevesi 

Kaynak : (TCMB, 2013)’den yararlanılarak oluşturulmuştur. 

 Kriz sonrası dönemde uygulanan bu politikalar çerçevesinde Türkiye’nin 

2011-2015 yılı arasında yaşadığı gelişmeler aşağıdaki grafiklerde özetlenmiştir. 
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Grafik 9. Spesifik ve Toplam Kredi Büyüme Oranları 

Kaynak : BDDK veritabanından elde edilen veriler üzerinden oluşturulmuştur. 

 TCMB’nin uygulamaya soktuğu yeni politka setiyle birlikte amaçladığı kredi 

büyümesinde ciddi bir azalma görülmüştür. Yeni politika setinin efektif olarak 

uygulamaya konduğu 2011 başı dönemde azalma eğilimine giren kredi büyüme 

oranları, 2013 yılının ortalarından hem TCMB politikaları hem de gelişmiş ülkelerden 

gelen heterodoks para politikalarından çıkış sinyalleriyle birlikte daha da 

yavaşlamıştır. Özellikle kısa vadeli kredilerin büyümesi çok daha fazla yavaşlamıştır. 

Spesifik olarak iç talebi gösteren taşıt kredileri ve bireysel kredi kartlarındaki büyüme 

negatif seviyelere inmiştir. 

 Grafik 9.’dan görüleceği üzere kriz döneminde global durgunluk dolayısıyla 

dip seviyesine inen cari açık, 2011 yılında sermaye akımlarının yarattığı iç talep 

patlamasıyla tepe noktasına ulaşmıştır. Bu aşamada uygulamaya konulan yeni politka 

sepetiyle cari açık 2015 itibariyle kriz öncesi seviyelerine düşürülmüştür. Büyüme 

oranları ise kriz sonrası 2011 sıçramasından sonra yüzde 3-4 patikasına oturmuştur.  

Grafik 10. Cari Açık ve Büyüme 

Kaynak: TCMB veritabanından elde edilen veriler üzerinden oluşturulmuştur. 
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Grafik 11. Enflasyon ve Enflasyon Beklentileri 

Kaynak : TCMB veritabanından elde edilen veriler üzerinden oluşturulmuştur. 

Son olarak gerçekleşen ve hedeflenen enflasyon oranlarını gösteren Grafik 

10’da hedeflenen fiyat istikararından ciddi ölçüde sapmalar olduğu görülmektedir. 

3. Türkiye’de Heterodoks Para Politikalarının Etkinliği 

 Bu bölümde, Türkiye'de uygulanan heterodoks para politikalarının ekonomide 

yarattığı reel etkiler ölçülmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda öncelikle, daha önce 

yapılmış olan çalışmalarla ilgili literatür taramasına yer verilecek, daha sonra 

kullanılan metodolojinin açıklaması yapılarak model sonuçlarına yer verilecektir. 

3.1. Literatür Taraması 

Geleneksel para politikası uygulamalarının ekonomide yarattığı etkilerin 

ölçülmesi için hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke bağlamında bir çok çalışma 

bulunmaktadır. Ancak kriz sonrası dönemde uygulanan heterodoks politikaların 

etkilerinin ölçülmesi adına özellikle gelişmekte olan ülke kapsamında yapılmış çok 

çalışma bulunmamaktadır. Bunun sebebi, önceki bölümlerde belirtildiği gibi bu 

dönemde gelişmekte olan ülkelerde uygulanan politikaların ve ulaşılmaya çalışılan 

hedeflerin karmaşık hale gelmesi gösterilebilir. Bunun yanında, analiz için  literatürde 

Dinamik Stokastik Denge Modelleri (DSGE)  ve ekonometrik VAR modelleri olmak 

üzere iki apayrı yöntem öne çıkmaktadır.370  

Gelişmiş ülkeler için yapılan çalışmaların ise bir çoğu heterodoks para 

politikalarının finansal piyasalar üzerine etkisini ölçmektedir. Heterodoks 

politikaların reel aktivite üzerine etkisini ölçmek adına yapılan çalışmalardan  bazıları 

Peersmann vd. (2012), Lenza vd. (2010), Kızıltan (2012)’ın çalışmalarıdır. Peersman 

vd. (2012) sekiz gelişmiş ülkeyi içeren panel SVAR metodolojisi ile yaptıkları 

çalışmada heterodoks politikaların reel aktiviteyi arttımakta başarılı olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Kızıltan (2012) ise İngiltere, Japonya, ABD ve Brezilya olmak üzere 

dört ülke için SVAR metodolojisi ile yaptığı çalışmada, heterodoks para 

politikalarının İngiltere ve ABD’de reel aktiviteyi etkilemekte başarılı olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Aynı çalışmada heterodoks para politikalarının reel aktivite 

üzerinde etkisi Japonya için kısmen anlamlı olmakla birlikte, Brezilya için anlamlı bir 

etkiye ulaşılamamıştır. 

Bu çalışmada da heterodoks para politikalarının reel aktivite üzerinde etkisini 

ölçmek adına Peersman vd.(2012) ve Kızıltan(2012)’daki gibi SVAR metodolojisi 

kullanılacaktır. 

                                                                 
370 Bu çalışmada yöntem olarak VAR modelleri kullanıldığı için DSGE modelleri çerçevesinde yapılan çalışmalara 

literatür taramasında yer verilmemiştir. 
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3.2. Metodoloji ve Veri 

Klasik VAR modeli aşağıdaki gibidir; 

𝑌𝑡 =  𝛼 + 𝐴(𝐿)𝑌𝑡−1 + 𝐵𝑡            (1) 
Buna göre Yt modele dahil edilen değişkenleri içeren vektörü, A(L) 

değişkenlerin gecikmelerini içeren vektörü, Bt ise eşanlı etki matrisini temsil 

etmektedir. 

Geleneksel olmayan para politikası şokunu modelde parasal taban değişkeni 

ile göstermekteyiz. Bu nedenle; SVAR literatürü çerçevesinde parasal taban ve 

politika faiz oranı değişkenleri politika değişkenleri olarak, diğer değişkenler olan 

enflasyon (TÜFE), Reel Efektif Döviz Kuru ve Sanayi Üretim Endeksi371 ise çıktı 

değişkenleri olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda, para tabanı ve politika faiz oranı 

değişkenlerinin enflasyon, reel efektif döviz kuru ve sanayi üretimi değişkenleri 

üzerinde eşanlı etkisi olmayacak şekilde kısıtlanmıştır. Ancak enflasyon, reel efektif 

döviz kuru ve sanayi üretimi değişkenleri politika değişkenlerini eşanlı olarak 

etkileyebilmektedir. 

Kısaca ifade etmek gerekirse politika değişkenlerinin çıktı değişkenleri 

üzerinde etkisi gecikmelerde ortaya çıkmaktayken, çıktı değişkenleri politika 

değişkenlerini eşanlı olarak etkileyebilmektedir, buna bir kısıt koyulmamıştır. Bunun 

sebebi, politika belirleyiciler hedefleri doğrultusunda ekonomideki gelişmeleri takip 

ederek politika kararlarını oluşturmaktadır.  

Çalışmada Ocak 2008 ile Aralık 2015 arası aylık veriler kullanılmış ve ilgili 

veriler IMF (International Financial Statistics) veritabanı ve Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Bankasının veritabanından temin edilmiştir. Bu bağlamda; para tabanı “m” , 

politika faiz oranı “i”, TÜFE “p”, Reel Efektif Döviz Kuru “x” ve GSYİH'nın 

göstergesi olarak Sanayi Üretim Endeksi “y” olmak üzere modele beş değişken dahil 

edilmiştir. Ekonometrik model E-views 8 paket programı ile tahmin edilmiş olup, 

politika faiz oranı ve döviz kuru dışındaki diğer değişkenlerin hepsi doğal logaritma 

dönüştürmesi yapılarak modele dahil edilmiştir. Uygun gecikme uzunluğunun 

belirlenebilmesi için AIC ve Schwarz enformasyon kriterleri hesaplanmış, bu 

kriterlere göre model iki gecikme uzunuluğuna sahip olarak tahmin edilmiştir. Son 

olarak değişkenler modele dahil edilmeden birim kök içerip içermediği incelenmiştir, 

I(1) olan seriler birinci farkta durağan hale getirilerek model tahmin edilmiştir. Birim 

kök testi sonuçları aşağıdaki gibidir. 

Tablo 2. ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

3.3. Ampirik Sonuçlar 

  

                                                                 
371 Aylık frekansta Reel GSYİH verisi bulunmadığı ve literatürde aylık frekansta yapılan çalışmalarda Reel GSYİH yerine 

kullanıldığı için çıktıyı temsil etmesi adına Sanayi Üretim Endeksi kullanılmıştır. 

Değişken Adı Değişken Açıklaması Düzey (p-değeri) Birinci Fark (p-değeri)

m Parasal Taban 0.8394 0.0000

i Politika Faiz Oranı 0.2349 0.0000

p TÜFE 0.9201 0.0000

x Reel Efektif Döviz Kuru 0.0375 -

y Sanayi Üretim Endeksi 0.8803 0.0000
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Bu bilgiler çerçevesinde, heterodoks para politikası şokunun enflasyon, döviz 

kuru ve sanayi üretim endeksi üzerindeki etkisini gösteren etki-tepki fonksiyonu 

sonuçları aşağıdaki gibidir. Grafiklerde yer alan ortadaki kesiksiz çizgi tahmin edilen 

tepki fonksiyonunu göstermektedir. Üst ve alt bantlarda yer alan kesikli çizgiler ise, 

tahmin edilen tepki fonksiyonunun iki standart sapmalık güven aralığını 

göstermektedir. 

Grafik 11. Para Politikası Şoku için Etki-Tepki Fonksiyonu Sonuçları 

Grafikten elde edilen bilgiler doğrultusunda, heterodoks para politikası 

şokunun, SVAR çerçevesinde döviz kuru haricinde herhangi bir değişken üzerinde 

istatistiki olarak anlamlı bir etkisi gözlenememiştir. Bunun sebebi yukarıda da 

belirttiğimiz gibi, Türkiye'de uygulanan politika setinin bir hayli karışık olması ve 

etkilerinin ölçülmesi bakımından parasal tabanın tek bir gösterge olarak ele alınması 

olarak gösterilebilir. Ancak modele göre reel etikler ortaya çıkmasa da, TCMB 

uyguladığı politikalar ile döviz kuru üzerinde etkili olabilmektedir. Buna göre parasal 

tabanda meydana gelen bir standart sapmalık şok döviz kurunu %0.1 düşürmekte ve 

bu şok 10. gecikmeye kadar etkisini sürdürmektedir. Bu durum TCMB’nin kriz 

sonrası oluşturduğu para politikası setinin döviz kurunda ki oynaklık üzerinde başarılı 

olduğunu göstermektedir. 

4. Sonuç 

Küresel finans krizi sonrası dönem, dünyada merkez bankacılığı uygulamaları 

çerçevesinde dönüm noktası olarak öne çıkmıştır. Kriz öncesi dönemde dünya 

genelinde merkez bankacılığı uygulamaları düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını 

sürdürmek çerçevesinde birleşmekteyken. krizle birlikte yaşanan mali çöküntü ve 

küresel güven bunalımı, gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ekonomileri olumsuz 

etkilemiştir. Bu durumun atlatılması adına gelişmiş ülkelerde uygulanan geleneksel 

olmayan para politikalarıyla birlikte global ölçekte likidite bolluğu oluşmuş, bu durum 

gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarını hızlandırmıştır. 

Dolayısıyla krizden çıkış politikaları çerçevesinde; merkez bankacılığı uygulamaları 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında ciddi ölçüde farklılaşmıştır. Gelişmiş 

ülkelerde enflasyon yaratarak ekonomide canlanmayı sağlamak amaç haline gelirken, 

gelişmekte olan ülkeler parasal genişlemeyle artan sermaye akımlarına karşı 

ülkelerinde fiyat istikrarının yanında finansal istikrarı da sağlayıcı tedbirler almaya 

yönelmişlerdir.  
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Türkiye’de gelişmekte olan ülke olarak güçlü sermaye girişleriyle karşılaşmış, 

bol ve ucuz likidite ile varlık fiyatlarında ve kredilerde artış, iç talep patlamasına sebep 

olarak fiyat istikrarını ve finansal istikrarı bozucu sonuçlar doğurmuştur. TCMB bu 

sebeple 2010 sonu, 2011 başından itibaren fiyat istikrarı temel amacının yanında 

finansal istikrarı da sağlayıcı yeni politika setini oluşturmuştur. Yeni politika setiyle 

birlikte kredilerde artış sınırlanmış, cari açıktaki yükselişin önüne geçilmiştir. 

Bu çalışmada Türkiye’de hetorodoks para politikası uygulamalarının reel 

aktivite üzerinde etkisi Ocak 2008-Aralık 2015 arası oluşturulan aylık veri seti 

üzerinden yapısal vektör otoregresyon (SVAR) metodolojisi çerçevesinde ampirik 

olarak ölçülmeye çalışılmıştır. Model bulguları ışığında Türkiye’de uygulanan 

heterodoks para politikalarının ekonomide doğrudan reel etkiler oluşturamadığı, 

ancak döviz kurunu etkilemekte başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Ancak TCMB’nin yeni politka setinin sadece ölçülebilir değişkenlerden 

oluşmadığı unutulmamalıdır, Rezerv Opsiyon Mekanizması’nın ölçülememesi, 

politika setinin karmaşıklığı, güvenin ölçülmesindeki problemler gibi etkenler 

dolayısıyla çalışmanın sonuçları da gerçeği yansıtmakta sınırlı kalmaktadır. 
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ÖZET 

Küreselleşmenin; Yatırımların Arttırılması, Kültürel Alışveriş, Ekonominin 

İlerlemesi Gibi Olumlu Etkilerinin Yanı Sıra Çevre Sorunları, Gelir Dağılımındaki 

Eşitsizler Gibi Olumsuz Etkileri De Söz Konusudur. İşletmeler Olumsuz Etkilerin 

Önüne Geçebilmek Adına Sosyal Sorumluluk Ve Etik Kavramına Dikkat 

Çekmişlerdir. Bu Noktada Tüm Kesimler Üzerlerine Düşen Sorumlulukları Yerine 

Getirmelidirler. Sosyal Sorumluluk Hemen Hemen Her Sektörde Karşımıza Çıkan Bir 

Kavram Haline Gelmiştir. İşletmelerin En Büyük Amacı Kar Elde Etmek Ve 

Sürekliliği Sağlamaktır. Bu Amaçları Gerçekleştirirken De Örgüt İçinde Ve Dışında 

Yer Alan Kişilere Karşı Sorumluluklarını Da Yerine Getirmelidirler. Bir Mesleğin 

Saygın Olabilmesinde Etik Kurallara Ne Denli Uyulduğu Önemlidir. Ekonomik 

Açıdan Sağlıklı Bir Yaşamın Olabilmesi İçin De Muhasebe Mesleğinde Etik Kurallara 

Dikkat Edilmesi Gerekir. Bu Kurallara Dikkat Edildiği Taktirde İşletmeler 

Faaliyetlerini Daha Sağlıklı Bir Şekilde Sürdürebilirler. Bu Çalışma Sosyal 

Sorumluluk Kavramının Konaklama İşletmeleri Açısından Ne Derece Önemli Olduğu 

Hakkında Bilgi Vermeyi Amaçlarken, Etik Kuralların Konaklama İşletmeleri 

Üzerindeki Etkilerini İncelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk, Etik, Konaklama İşletmeleri 

 

ABSTRACT 

Globalization; As well As The Positive Effects Of İncreasing İnvestment, Cultural 

Exchange, And The Advancement Of The Economy Environmental Problems, 

İnequalities İn İncome Distribution, And So On., Businesses Have Pointed Out The 

Concept Of Social Responsibility And Ethics İn Order To Avoid Adverse Effects At 

This Point, All Segments Must Fulfill Their Responsibilities. Social Responsibility 

Has Become A Concept Emerging İn Almost Every Sector The Most Profitable 

Business İs Getting Profit And Continuity. While Carrying Out These Aims, They 

Should Also Fulfill Their Responsibilities Towards People Who Are İnside And 

Outside The Organization. It İs İmportant That You Comply With Ethical Rules İn 

Order For A Profession To Be Respected. In Order To Have A Healthy Life İn Terms 

Of Economy, Ethics Rules Should Be Taken İnto Account İn Accounting Profession. 

If These Rules Are Observed, Businesses Can Continue Their Activities İn A 

Healthier Way This Study Aims To Give İnformation About How İmportant The 

Concept Of Social Responsibility İs İn Terms Of Accommodation Management, 

While Examining The Effects Of Ethical Rules On Accommodation Operations. 

 

Keywords: Social Responsibility, Ethics, Accommodation Operations 

 

1. GİRİŞ    

Küreselleşme ile birlikte önemi artan bir kavram haline gelen sosyal sorumluluk 

hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Gerek toplumdaki birey ve grupların 
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gerekse işletmelerin iletişim içinde bulundukları kişilere karşı sorumlulukları vardır. 

İşletmelerin en büyük amaçları kar elde etmektir ancak bunu gerçekleştirirken 

çalışanlarına ve topluma karşı olan sorumluluklarını da yerine getirmek 

durumundadırlar. Sosyal sorumluluk kavramı işletmelerin toplumda yaşayan bireyleri 

düşünerek çalışmalarını sürdürmesi ihtiyacından kaynaklanmaktadır (Tak, 2009, s. 5). 

Konaklama işletmelerinde ise sosyal sorumluluk özellikle müşterilerine karşı daha 

sağlıklı, hijyenik ve konforlu bir hizmet sunmakla ilgidir.  

        Muhasebe Meslek Mensuplarının da işlerini gerçekleştirirken uymaları 

gereken sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukları yerine getirmedikleri taktirde 

toplum tarafından hoş karşılanmamakla birlikte mesleki itibarları da 

zedelenebilmektedir. Muhasebe Meslek Mensuplarının en önemli sorumluluğu 

çalışmakta olduğu kurumun ve devletin zarara uğramaması için çaba sarf etmeleri 

gerekir. 

Etik kavramı kişilerin toplum içerinde göstermiş oldukları iyi ya da kötü diye 

nitelendirebileceğimiz davranışlar bütünüdür. Etik, insanın kendi zihninde 

oluşturduğu soyut kurallar çerçevesinde hareketler sergilemesidir. Etik ve ahlak 

kavramı birbirlerine çok benzemektedir. Ahlak isteklerimizi ve davranışlarımıza yön 

veren bir kavramdır. Bazen kişi davranışlarında neyin doğru neyin yanlış olduğuna 

karar veremez burada ise etik kavramı ön plana çıkmaktadır.  

Etik kavramı birçok meslekte olduğu gibi muhasebe mesleğinde de önemli bir yere 

sahiptir. İşletmelerin devamlılığın sağlayabilmesi için en temel etkenlerden biri de etik 

kurallara uygun davranışlar sergilenmesidir. Muhasebe mesleğinde kurumlarla olan 

ilişkiler de   mükellefleri ile olan iletişimler de iyi olmalıdır. Mesleğin kendini ön 

planda tutması için çalışanlar etik kavramı hakkında bilgilendirilmelidir. Böylelikle 

mükelleflerle olan ilişkiler güçlenecektir ve meslek saygınlığı her zaman üst düzeyde 

tutabilecektir. 

2. SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI 

Sorumluluk; gerektiğinde hesap verilebilen, üzerine alınmış olan görevi, işi, vazifeyi 

sonuna kadar en iyi şekilde yürütebilme durumudur. 

“Adam Smith (1863), pazardaki görülmez elin işletmelerin nasıl kâr elde edecekleri 

konusunda yönlendirici bir rolü olduğunu ve bu sayede de işletmelerin toplum için en 

iyi ürünü üreteceğini ileri sürmektedir. Ancak, pazarda haksız rekabet koşullarının 

bulunduğu, tüketicinin yetersiz bilgiye sahip olduğu durumlarda, görülmez elin 

düzenleyici rolü, etkisini kaybetmektedir. Bu da sosyal sorumluluk kavramının 

önemini arttırmaktadır” (Bayraktaroğlu ve Özgen, 2008, s. 324). 

İşletmeler faaliyetlerini gerçekleştirirken birçok kişi ile iletişim içerisindedirler ve 

iletişime geçtiği kişilere karşı sorumluluklarını yerine getirmelidir. İşletmelerin 

sorumlulukları müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarına uygun ürünler sunma, doğayı 

koruma, çalışanlarının haklarına saygı şeklinde sıralanabilir.  

Sosyal sorumluluk kavramı işletmelerin ekonomik kurallara, iş ahlakına ve işletme içi 

ya da dışı bireylerin isteklerine uyun olan çalışma yönteminin ve politikasının 

izlemesini, örgütün içi ya da dışındaki bireylerin mutlu olmasını sağlayan bir 

kavramdır (Pelit vd., 2009, s. 20). 

Sosyal sorumluluk, işletmelerin ve çalışan yöneticilerin, toplumu ve çevreyi etkileyen 

çalışmalarından kaynaklı hesap verme durumudur. İşletmeler faaliyetlerini 

sürdürebilmek toplum tarafından menfi tepkilere maruz kalmamak için sosyal 

sorumlulukla ilgili gereken şartları sağlamalıdırlar (Uğur, 2009, s. 30). 

Sosyal sorumluluk kavramının topluma karşı fayda sağlamak, toplumun huzur 

seviyesini arttırmak, insanlar arasındaki birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek, 

bireylerin sorumluluk bilincini arttırmak ve ayrıca kaynaşmaya yardımcı olmak gibi 

amaçları da vardır. 

Sosyal sorumluluk işletmelerin ekonomik ve yasal olan koşullara, iş etiğine, örgüt 

içerisinde ya da dışarısında bulunan birey ya da grupların isteklerine uygun bir çalışma 

stratejisi ve politikası sürdürmeye yönelik olmakla birlikte ayrıca insanların mutlu 

olmasını sağlayan bir kavramdır (Halıcı, 2001, s. 12). 
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Bir başka ifadeyle sosyal sorumluluk bir örgütün kendi çıkarlarının yanı sıra 

toplumdaki insanların refahını sağlamak ve bu refahı arttırmak için çaba gösterme 

zorunluluğu şeklinde de ifade edilmektedir (Top ve Öner, 2008, s. 98).  

Dünya üzerinde yaşayan herkes başta ailesine olmak üzere çevresindekilere ve 

topluma karşı bir takım sorumluluk içerisindedir. Bu sorumluluklar kişilerin 

bulunduğu konumlara göre değişiklik göstermektedir.  

Yaşanan bazı olaylar sosyal sorumluluk kavramını son zamanlarda önemli bir hale 

getirmiştir. Bu olaylar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır (Akova, 2015, s. 303); 

• Küreselleşme, liberalleşme ve artan doğrudan yatırımlar, 

• Sosyal baskılar,  

• Değişik alanlarda yapılan düzenlemeler,  

• Finansal araçlar,  

• Toplumsal çatışmalar, 

• Teknolojik gelişmeler, 

• Tedarik zinciri baskısı, 

• İşletmeler arasındaki rekabet, 

• Diğer işletmelerin baskıları,  

• İşçi ve paydaşların içsel baskıları,  

• İklim değişikliği gibi çevresel değişimler. 

İşletmelerin sosyal sorumluluğu ise sadece ekonomi ile sınırlı kalmayıp bununla 

birlikte sosyal alandaki sorumluluklarını da arttırmaktadır. İşletmeler için sosyal 

sorumluluk kavramı gelişmiş ülkelerde çok daha eski yıllara dayanırken Türkiye’de 

ise 1980’li yıllardan sonra önemli hale gelmiştir (Pelit vd., 2009, s. 20). 

2.1 Sosyal Sorumluluğun Tarihçesi 

 Sosyal sorumluluk kavramının gelişimi çok eski dönemlere dayanmaktadır. 

Eski dönemlerdeki medeniyetlerin ticari faaliyetlerine bakıldığı zaman ahlakın öne 

çıkan bir faktör olduğunu görülmektedir (Üstünay, 2008, s. 43). 

 Sosyal sorumluluğun tarihi aslında sanayi devriminden önce ve sanayi 

devriminden sonra olmak şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Sanayi devriminden öncesi 

incelendiğinde kutsal kitaplarda yer alan ahlaki inanışlar, Eflatun ve Aristonun 

düşünceleri,Hammurrabi kuralları sosyal sorumluluk kavramının gelişmesine etki 

etmiştir (Akova vd., 2015, s. 304). 

 Sanayi devriminden sonra ise endüstrileşmeye bağlı olarak üretimde meydana 

gelen artışla birlikte insanlar sadece kendi ihtiyaçlarını gidermekle değil bunun 

yanında ticarete de atılarak başka insanların da isteklerini karşılamaya başlamışlardır. 

Bununla birlikte gerek Avrupa’da gerekse Amerika’da sosyal anlamda bilinç ve 

sorumluluk kavramları gelişmeye başlamıştır. Sanayileşme ve büyük işletmelerin 

ortaya çıkmasına bağlı olarak sosyal sorumluluk kavramı net bir şekilde ortaya 

çıkmıştır (Saraçoğlu, 2013, s. 6). 

 1929 yılında gerçekleşen ve ‘büyük çöküntü’ olarak adlandırılan, en önemli 

ekonomik sıkıntı ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerini ve beraberinde Batı 

Avrupa’nın sanayileşmiş olan diğer ülkeleri için işsizliğe ve üretimde meydana gelen 

kayıplara neden olmuştur. Yaşanan bu olaydan sonra sosyal sorumluluk kavramı hızlı 

bir şekilde gelişmeye başlamıştır (Halıcı, 2001, s. 12). 

 Kurumsal sosyal sorumluluk ortaya çıktığı günden bu yana çocuk işçilerin 

çalıştırılması gibi birçok sorunu ortadan kaldırmış ve toplumsal değerleri temsil eden 

bir hal almıştır. Sorunlar o kuruluşların saygınlığını yitirmelerinde bir etkendir. 

Benimsenmiş olan kurumsal sosyal sorumluluk kar amacı güdülmeksizin karşılıksız 

üstenilen sorumlulukları kapsamaktadır. 

 Günümüzde ise hızlı bir şekilde değişmekte olan toplum ve iş hayatı, 

işletmelerin sorumluluk anlayışlarını da etkilemektedir. Bilgi teknolojilerinin medya 

ile birlikte gelişimi, işletmelerin şeffaf bir şekilde davranmalarına karşı beklentileri 

artmıştır. Tüketiciler gün geçtikçe, ürün aldıkları işletmelerin sorumluluklarını 

gerçekleştirip gerçekleştirmediğini yargılar hale gelmiştir (Güngör, 2016, s. 13). 

 İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için çalışanlarına, müşterilerine 

tedarikçilerine karşı sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. 
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Sosyal sorumluluk her geçen gün işletmeler açısından önemini arttıran bir kavram 

haline gelmiştir. 

2.2. Sosyal Sorumluluk Türleri 

a) Toplumsal Çevreye Karşı Sosyal Sorumluluk: İnsan haklarına duyulan saygı, 

suç oranlarındaki azalmalar, zengin ve fakir arasındaki maddi uçurumun artması, şehir 

düzenlemeleri, okullarda aktif olma durumu bu başlık altında verilebilecek 

örneklerdir.  

b) Tüketiciye Yönelik Sosyal Sorumluluk: Reklam uygulamasında gerçeğe 

uygun davranılması, müşterilerin talebi doğrultusunda mal veya hizmetin kaliteli 

olması, tüketiciyi koruma amaçlı felsefe, bakım ve onarım hizmeti, isteklerin düzgün 

bir şekilde karşılanması, satış sonrasında garanti servislerinden yararlanma gibi 

sorumlulukları içerisine almaktadır (Elcil, 2011, s. 38). İşletmeler bu sorumlulukları 

yerine getirdiği taktirde üretime paralel olarak tüketimde artacaktır ve böylece 

karlılıkta otomatik olarak artış gözlemlenecektir. 

 

c) Çevreye Yönelik Sosyal Sorumluluk: İşletmelerin örgüt içerisinde yer alan 

kişilere sorumluluklarının yanı sıra çevreye karşı da birtakım sorumlulukları vardır. 

Sanayileşmenin zaman içerisinde artması doğrudan üretime ve bununla beraber doğal 

kaynaklarda kullanıma neden olmuştur. İşletmeler doğal kaynakları etkin bir şekilde 

kullanmalı, ormanların korunmasını sağlamalı, su ile ilgili kaynakları, tarımı ve 

üretimle ilgili olan süreçleri doğru bir şekilde devam ettirerek işletmenin çevreyle olan 

ilişkisini geliştirmelidir (Güngör, 2016, s. 31). Örneğin; ülkemizde bulunan termik 

santrallere filtre takılmadığı taktirde kanser olasılığı artacağı gibi tarımsal 

faaliyetlerde de azalma meydana gelecektir. Bu nedenle işletmeler çevreye yönelik 

sosyal sorumluluklarına dikkat etmelidir.  

 

d) Ekonomik Gelişime Yönelik Sosyal Sorumluluk: Geliri düşük olan bölgelerde 

bulunan işletmeler, bulundukları bu bölgelerde ekonomik olarak ilerleme sağlayarak 

pazardaki paylarını arttırabilirler bu şekilde daha uygun bir ekonomik ortam 

oluşmasına yardımcı olurlar (Ateşoğlu ve Türker, 2010, s. 212). Güney Doğu Anadolu 

Bölgesindeki GAP, birçok insana çeşitli alanlarda iş imkanı sağlamaktadır. Bu da 

işsizlik oranının düşmesine, ülkenin kalkınmasına ve bölgedeki kaynakların 

işlevselliğinin artmasını sağlamaktadır. 

 

e) Sağlık ve Refahla İlgili Sorumluluk: Sağlıkla ilgili yapılan projeler şirketlerin 

toplum tarafından olumlu bir şekilde karşılanmasını sağlamaktadır. Böyle bir 

durumda işletme gerek çalışanlar gerekse yatırım yapılacak işletmeler tarafından 

olumlu düşüncelerin oluşmasına neden olmaktadır (Becan, 2011, s. 22). İşletmeler 

anket yöntemiyle bölgedeki sağlık sektöründe olan yetersizlikleri belirlemeye çalışır. 

Daha sonrasında eksik ve yetersiz görülen alanlarda istenilen doğrultuda düzenlemeler 

gerçekleşmektedir. Buradaki amaç halkın ihtiyaçlarını olabildiğince karşılamaktır. 

 

f) Çalışanlara Yönelik Sosyal Sorumluluk: İşletme sahiplerinin yanında 

çalıştırdıklarına karşı bazı sorumlulukları vardır bunlar; iş verimini arttırmak için 

uygun çalışma alanları oluşturmak, asgari ücret düzeylerini arttırmaya çalışmak, 

çalışma ortamını insan ilişkilerine değer verecek düzeyde oluşturmak, mesleklerini 

geliştirmelerine katkıda bulunmak, sağlıklarını kötü yönde etkileyecek ortamları 

engellenmek şeklinde ifade edilebilir (Pelit vd., 2009, s. 22). İşletmeler çalışanlara 

karşı olan sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde çalışanların işlerine karşı olan 

istek ve ilgileri ister istemez azalacaktır. Bu da işteki verimin düşmesine neden 

olacaktır. 

 

g) Tedarikçi ve Rakiplere Karşı Sosyal Sorumluluk: İşletmeler mal ve hizmet 

üretenlerin yanında bunları satın alan işletmelerle de ilişki içerisindedir. Bu 

işletmelerden ayrı olarak rakiplerine karşı bir takım sorumluluk içerisindedirler. 

Rekabet kurallarına ve tedariği sağlayan kişilere karşı belli başlı sorumlulukları yerine 
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getirme bu başlığın altında örneklendirilebilir (Ateşoğlu ve Türker, 2010, s. 212-213). 

Aksi takdirde ürünlerin satışında düşüş gerçekleşirken bu da elde edilen karın 

düşmesine neden olabilmektir. Tüm işletmeler rakipleriyle olan ilişkilerinde haksız 

rekabet sınırlarına dikkat etmelidirler. 

 

h) Devlete Karşı Sosyal Sorumluluk: İşletmelerin vergilerini vaktinde 

ödemelidirler Aynı zamanda işletmelerden ithalat ve ihracat yaparken ekonomi 

politikalarına dikkat etmeleri, istihdama katkı sağlamaları, ihtiyaç olduğu zamanlarda 

harp araçlarının üretimini gerçekleştirmeleri beklenmektedir (Pelit vd., 2009, s. 22-

23). İşletmelerin devlete karşı olan sosyal sorumluluklarını gerçekleştirmediklerinde 

itibarları zedelenir, toplumun işletmeye karşı duyduğu güven ortadan kalkar bu da 

işletmelerdeki üretim faaliyetlerinin düşmesine neden olur. 

 

2.3. Konaklama İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk  

Konaklama işletmeleri için en önemli faktör bulundukları şehrin kültürel, tarihi ve 

çevresel yapısıdır. Bunların birinde bile oluşabilecek olumsuzluk bulundukları şehre 

ve otele gelebilecek turist sayısını etkileyebilmektedir. Bu yüzdendir ki konaklama 

işletmeleri devamlılıklarını sürdürebilmek için gerekli şartları sağlamaları 

gerekmektedir. Sosyal sorumluluk kavramı da bu zorunluluktan dolayı konaklama 

işletmeleri için standartlaşması gerekli olan bir izlemdir (Pelit ve Pekmezci, 2012, 

s.324). 

Ülkemizde ve Dünya’da konaklama işletmelerinin sosyal sorumluluğunu iki bölüme 

ayrılabilir; 

1) İşletme içi: İşletmelerin çalışanlarına karşı ücretlerinin zamanında ödenmesi, 

iş güvenliklerinin yerine getirilmesi, bağlı olduğu görev üzerine zaman zaman eğitim 

verilmesi, haklarına saygı gösterilmesi, fazla mesai, izin ve tatillerin baskı altında 

değil çalışanların istekleri doğrultusunda verilmesi, sosyal haklarının verilmesi, 

aktivitelere de çalışanların katılması işletmelerin sosyal sorumluluğudur. Konaklama, 

kültürel, sportif ve sağlık açısından da sorumluluklar vardır. Konaklama 

işletmelerinin, müşterilerini temiz, hijyenik bir odada, yemekleri lezzetli ve 

zamanında servis, çeşitli animasyon gösterileri ile hem kültürel hem de sportif 

faaliyetlerde bulundurması gerekmektedir. En küçük bir sağlık probleminde işletme 

olarak en hızlı şekilde tedavi ve ilk yardımla, gerektiği taktirde hastaneye sevk 

işlemleriyle işletmelerin sorumluluğu devam etmektedir. İşletmeler, her zaman temiz, 

sosyal aktivite alanları bakımlı, taahhüt etmiş olduğu konfor ve yaşamı yerine 

getirmekle sorumludur. 

2) İşletme Dışı: İşletmelerin tedarikçi işletmelerden kaliteli, hijyenik ürünler 

temin ederek tedarikçilerini maddi olarak zor durumda bırakmadan sorumluluğunu 

yerine getirmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda kazançların doğru olarak 

gösterilmesi, vergilerin zamanında ödenmesi bir sosyal sorumluluktur. 

Konaklama işletmelerinde sosyal sorumluluk gün geçtikçe toplumdaki bireyler 

tarafından işletmelere verilen yasal, ekonomik ve ahlaki yükümlülükleri 

kapsamaktadır (Türker ve Uçar, 2013, s. 158). 

 

 

3. MUHASEBE MESLEĞİ VE MESLEK MENSUPLARININ 

SORUMLULUKLARI 

“Muhasebe; En yaygın kullanılan ve bilinen tanımıyla varlık, borç, özsermaye, gelir 

ve gider meydana getiren işletme faaliyetlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve 

finansal tablolarda özetlenmesi sürecidir.” (Yalçın, 2008, s. 88). 

Meslek; Bireylerin hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi ve geçimlerini 

sağlayabilmeleri için ilgi gördükleri alanda uğraş vermeleridir. 

Muhasebe Mesleği sadece vergi ile ilgili uzmanlık değil bunun yanında işletmenin 

yönetimiyle ilgili olan departmanlarına hizmet eden bir meslek haline gelmiştir ve bu 

durum toplum tarafından benimsenmiştir (Uçma, 2007, s. 29).  
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Muhasebe mesleğini gerçekleştirebilmek için her şeyden önce iyi bir eğitim almak 

gerekmektedir. Muhasebe mesleği denilince akla ilk gelen meslekler Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirdir. 

Muhasebe mesleği ülkemizde 3568 sayılı yasa ile birlikte meslek unvanına 

kavuşmuştur. Bir şeyin meslek olabilmesi için bazı sorumlulukları taşıması gerekir. 

Bunlar şu şekildedir (Kutlu, 2008, s. 145); 

• Karışık olduğu kadar devamlı bir şekilde gelişmekte olan bilgi sistemi, 

• Çalışmalar sırasında karşılaşılan problemlerin çözülmesinde mesleki yargı 

tercih edilmesi, 

• Devletin yararına hizmet verecek sorumluluklara sahip olunması gerekir. 

Muhasebe Meslek Mensubu; Bir işletmenin mali nitelikteki işlemlerini veya olaylarını 

para ile ifade edilebilir bir şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, analiz eden, 

yorumlayan ve raporlayan, muhasebe ile ilgili olan faaliyetleri yürüten, vergi 

işlemlerini yürüten, beyannameleri düzenleyen bireye denilmektedir (Özyürek, 2012, 

s. 141). 

Muhasebe Meslek Mensuplarının sorumlulukları şu şekildedir: 

• Muhasebeyi en iyi şekilde yaparak çalıştığı kurumun ve beyan verilen devletin 

zarara uğratılmaması, 

• Alacak ve vereceği iyi takip ederek firmanın sürdürülebilirliğinin sağlanması,  

• Devlet ile kurum veya firma arasında mali denge oluşturmak, 

• Firmanın çalışanlarına karşı mali hakkını korumak, 

• Yapılacak yatırım, fizibilite raporunda yardımcı olmak, 

• İşletme evraklarının tarih ve düzenini tutarak beyan edilecek kurum veya 

daireye eksiksiz sunmak. 

Muhasebe Meslek Mensubu sorumluluklarını gerçekleştirirken örgüt içindeki ya da 

dışındaki birey veya işletmelerle muhatap olmak zorundadır. Bu nedenle 

muhasebecinin iletişim içinde olduğu kişilerle sağlıklı bir ilişki kurabilmesi için onları 

anlayabilmesi, beraber çalışabilmesi gerekmektedir (Yıldız, 2011, s. 158). 

4. ETİK KAVRAMI VE TEORİLERİ 

4.1. Etik Kavramı 

Etik kelimesinin ortaya çıkış süreci incelendiği zaman 2500 yıl kadar eskiye dayanan 

felsefenin bir dalı olduğunu görmekteyiz. Etik kelimesi aslında Yunan kökenli bir 

kelimedir ve “ethos-ethikos” kelimesinden meydana gelmektedir. İnsanların davranış 

biçimleri, ahlak ve gelenek- görenek anlamlarını içermektedir (Doğan, 2009, s.180). 

Etik kavramı toplum tarafından oluşturulan iyi-kötü, yanlış-doğru, güzel-çirkin olarak 

nitelendirebileceğimiz yazılı bir metne bağlı olmayan kurallar bütünü olarak ifade 

edilmektedir.  

Etik kavramı hayatımızın her alanında karşılaşılan bir kavramdır. Etik; ahlaki olarak 

doğru/yanlış veya iyi/kötü olarak nitelendirilen davranışlarla ilgilidir. Etik kavramı en 

genel şekliyle ifade edilecek olursa; yanlış ile doğru, iyi ile kötü gibi kavramları analiz 

eden, kişisel veya örgütsel ilişkilerinde doğru ya da yanlış olan davranışların 

belirlenmesini sağlayan ahlaki ilkeler olarak ifade edilebilir (Sakarya ve Kara, 2010, 

s. 57). 

Etik, iş hayatımızda yapmış olduğumuz davranışlarımızı düzenleyen bir disiplindir. 

Ahlak kavramı ise bireylerin sosyal yaşamlarındaki ilişkilerini düzene sokan bir 

disiplin şeklidir (Dundar, 2011, s.4). 

Etik kavramı önceki dönemlerden günümüze kadar olan süreçte dünyada yaşayan 

kişilerin, işletmelerin, toplumların, devletin aldığı kararlarda önemli etkilere sahip 

olan ve bu etkisini uzun zaman sürdüreceği düşünülen bir kavramdır (Dundar, 2011, 

s. 5). 

Etik ve ahlak sözcüğü anlam bakımından birbirine yakın olmasına karşın aralarında 

bazı farklılıklar da vardır. Ahlak yaşanmış bir olayken etik ise bu olaya yönelen felsefi 

bir disiplindir. Ahlak sergilenmiş olduğumuz davranışlarla anlatılırken, etik ise bu 

davranışı sergileme nedenimizdeki düşünceyi ortaya çıkarmaktadır (Güngör Tanç, 

2015, s. 2). 
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Sonuç olarak etik sayılabilecek davranışlar, bir işletme sahibinin çalışanına verdiği bir 

görevi doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi, ya da bir yöneticinin veya bir 

memurun rüşvet almaktan kaçınması, ikili ilişkilerde sergilenen davranışlarda nezaket 

kurallarına uygun davranılması, karşındaki kişilere karşı dürüst ve saygılı olunması 

birer etik davranış örneği olarak sayılabilir.  

 

4.2. Teorileri 

 Etik teorileri teleolojik (sonuçsalcı) ve deontolojik (sonuçsalcı olmayan) 

şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Teleolojik teoriye göre bir fiili tek başına iyi ya da kötü 

olarak nitelendirmek mümkün değildir çünkü o fiili iyi ya da kötü yapan ortaya çıkan 

sonuçlarıdır (Tepe Küçükoğlu, 2012, s. 180). Birey bir fiili iyi niyetli düşünerek 

gerçekleştirmiş olsa bile fiilin sonunda bireyler bundan kötü olarak etkilenmiş iseler 

burada etik kavramından bahsedilemez (Dağdeviren, 2014, s. 38).   Teolojik teori de 

kendi içinde egoizm teorileri ve faydacılık teorisi ikiye ayrılmaktadır. 

a) Egoizm (Bireyselcilik) Teorileri: Egoizm, sadece kendi çıkarlarını düşünme 

başkalarının ne düşündüğü ile ilgilenmemektir. Buradaki egoizm günlük olarak 

kullandığımız anlamından çok daha farklıdır. Kişinin uzun süreli amaçlarına 

ulaşabilmek adına kısa süreli amaçlarından vazgeçmesi anlamına gelmektedir (Uçma, 

2007, s.11). Günümüzde de pek çok kişide karşılaştığımız gibi birey ya da grup için 

kendi çıkarlarına uygun olan ne ise onu tercih edecektir. 

b) Faydacılık Teorisi: Sorulan soruya toplum olarak cevap veren yaklaşıma 

faydacılık yaklaşımı denilmektedir (Dundar, 2011, s. 19). Faydacılık teorisinde bir iş 

ya da meydana gelen bir durumun iyi ya da kötü olarak nitelendirilmesi o olaydan 

etkilenen kişilerin sağlamış oldukları yarara göre ölçülmektedir (Uçma, 2007, s. 12). 

Gerçekleşen olaylar topluma bir fayda sağlamalıdır. Yalan söylemek ya da istenilen 

şeyleri gerçekleştirmemek bu teori ile çelişmektedir. 

Deontolojik teori, teleolojik teoriden farklı olarak gerçekleşen olayların sonuçları 

yerine etik olarak gerçekleşen olayın kendisini değerlendirmeye almaktadır. 

Deontolojik teorileri kamu yönetimi bakımından tanımlayacak olursak bir mesleğe 

sahip olan kişilerin gerçekleştirmesi geren kurallar bütünüdür (Usta, 2011, s. 44). 

Deontolojik yaklaşım ise kendi arasında Ahlak ve Haklar Teorisi, Adalet Teorisi 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

a) Ahlak ve Haklar Teorisi: Bu teori yükümlülüklerden daha çok hakları ele 

almıştır. Ayrıca bu teori, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmayla ilgili 

bütün karar ve davranışlara sahip olduğu ve toplumda yaşayan tüm bireylerin birbirleri 

ile olan ilişkilerinde ahlaki açıdan görevleri olduğunu benimsemektedir (Uçma, 2007, 

s. 15). Toplumda beraber yaşayan bireyler her zaman birbirlerinin haklarına saygı 

göstermeli ve birbirlerinin özgürlüklerini kısıtlayacak hareketlerde bulunmamalıdır. 

b) Adalet Teorisi: Adalet teorisi genel olarak kuralcı bir teoridir (Aslan ve Kozak, 

2008, s. 51). Bu teoriye göre tüm bireylere ya da gruplara eşit olunması gerekmektedir. 

Meydana gelen bir olayın sonu kötü bir şekilde bitiyorsa bu kötü sonuç yok edilmeye 

çalışılmalıdır. Ayrıca bu teori tamamen eşitlik ve adaletten yanadır (Dağdeviren, 

2014, s. 41). Örneğin; iki öğrenci sınav kağıdına birebir aynı şeyi yazıp biri daha 

düşük diğeri ise daha yüksek not alıyorsa burada adalet kavramından bahsedilemez. 

4.3. Muhasebe Mesleğinde Etik  

 Meslek etiği; Bir meslek grubunun mesleklerini icra ederken uymaları gereken 

ahlaki kurallar bütününe denilmektedir. 

Muhasebe mesleğinde en makro düzenlemeler ABD’de yapılmış, meslek etiğine 

yönelik çalışmalar ise AICPA aracılığıyla yayınlanan ‘Muhasebe Meslek Etiği 

Standartları’ ile başlamıştır. Dünyada ise muhasebe mesleğinin en önemli kuruluşu 

olan Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu üye olan ülkelerdeki muhasebe meslek 

mensuplarına etik kodlar yayınlamışlardır (Kutlu, 2008, s. 148). 

Muhasebe mesleği kamu, hissedarlar ve kredi verenler arasında bir köprü ve iletişim 

dilidir. Bunu meslek mensubu, tarafsız ve adil bir şekilde yerine getirdiği taktirde; 

kamu, hissedarlar (yatırımcılar borsaya tabi ise) ve kredi verenler zarar görmemiş olur. 

Her meslekte olduğu gibi muhasebe mesleğinde de etik kurallar bulunmaktadır. 
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Muhasebe meslek etiği; muhasebe meslek mensupları tarafından gerçekleştirilen 

işlerin ya da herhangi bir nedenle mesleki işlemlerin gerçekleştirilmediği durumlarda, 

kanunlara uygun bir şekilde yapılan işlemlerin yapılmasının yanı sıra toplumdaki 

birey ve grupların değerlerini de göz önüne alarak doğru bilgilerin topluma iletilmesi 

ve müşteriler, toplum, meslek kuruluşlarının birbirleri ile ilişkilerde dikkat edilmesi 

gereken kurallar bütünüdür (Daştan vd, 2015, s. 67). 

 Muhasebe mesleğinde etiğe olan ihtiyaç genel etik teorileri açısından bir 

değerlendirmeye alındığında muhasebe de etik bir dengeyi meydana getirmektedir. 

Bu denge sistemi kötü ile sonuçlansa bile sistemin son kısmında iyi sonuçlar 

bulabilmektedir (Uçma, 2007, s. 38). 

 Muhasebe mesleğinde etik temelde şu şekildedir: 

• Vergi mükelleflerinin haklarını vergi kanunlarının öngördüğü şartlarda 

korumak, 

• Mükellefi elde tutmak için mükellefin yaptığı kanunlara aykırı eylemlerine 

(sigortasız işçi çalıştırılması, faturasız satış yapılması, sahte ve içerik itibariyle 

yanıltıcı belge kullanılması gibi) göz yummamak. 

 Muhasebe meslek mensuplarının etik kurallara uygun davranabilmeleri ve 

meslek itibarlarına uygun davranışlar gösterebilmeleri için öncelikle yapmış oldukları 

mesleği sevmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte meslekleri ile ilgili iyi bir eğitim 

görmüş olmaları ve yeterli tecrübeye sahip olmaları da gerekmektedir. Muhasebe 

mesleğinin gelişmesi, muhasebe meslek mensuplarının etik kurallara uygun 

davranmasına bağlıdır (Yılmaz ve Kaya, 2014, s. 24). 

 Muhasebe meslek mensupları zaman içerisinde görevlerine yerine getirirken 

ahlak kuralları ile çelişir hale gelebilirler. Oluşan bu sorunu gidermek için meslek 

ahlakı oldukça önemli bir kavramdır. Kısaca muhasebe mesleği için etik kavramı çok 

önemlidir (Uyar, 2008, s. 2). 

 

5. SONUÇ 

Konaklama işletmeleri hizmet sektörünün üst sırasında yer almaktadır. Sosyal 

sorumluluğu olmayan ya da sorumluluğunu yerine getiremeyen işletmeler belli bir 

süre sonra ticari faaliyetlerini sonlandırmaya mahkumdurlar. Hizmet sektörü özellikli 

olarak hata kabul etmemesi konaklama işletmelerinde bu durumu göz önüne 

sermektedir. Konaklama işletmelerinin yerli ve yabancı turiste en iyi şekilde hizmet 

verme zorunluluğu güler yüzlülük, hijyen, uygun fiyat, konfor, lezzet, teknoloji, 

donanım unsurları önemlidir. Sorumluluk sahibi işletmeler globalleşen dünyada 

sorumluluklarını her zaman en iyi şekilde yerine getirdiği taktirde hızlı büyüyen, 

rekabet edebilen, ülke ekonomisine katkı da bulunan ve tercih edilen işletmeler haline 

gelmektedir.  

Etik kurallara uygun davranmak bir mesleğin devamlılığını sağlayabilmesi için 

önemli olan bir kavramdır. Etik kavramı hayatımız boyunca sergilediğimiz 

davranışları düzene sokan bir disiplindir. Muhasebe mesleğinde de bu böyledir. 

Muhasebe Meslek Mensupları mükelleflerine ya da işletmelere karşı olan 

tutumlarında ne kadar etik kurallara dikkat ederse yapmış olduğu meslek o kadar uzun 

süre devamlılık sağlayacaktır.  
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SAVAŞ MAĞDURU SURİYELİ KADINLARIN DOĞURGANLIK 

DÜZEYİNİN GÖÇ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA: 

SULTANGAZİ VE BAĞCILAR ÖRNEĞİ 

Gizem KAYA 372    

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri, Türkiye  

E-posta: gizemkaya96@hotmail.com  

ÖZET 

      Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş tüm dünyada büyük bir yankı 

uyandırmıştır. İç savaşın Suriye’den gelen savaş mağduru insanlara yaşattığı 

psikolojik ve sosyal boyuttaki etkiler, Suriyelileri aşılması güç bir durumla karşı 

karşıya bırakmıştır. Bu zorlu mücadele süreci sadece Suriye’yi değil Suriyelileri kabul 

eden ülkeler üzerinde de toplumsal etkiler meydana getirmiştir. Bundan dolayıdır ki; 

bu psikososyal durum mobilite etkisiyle sınırları aşarak ülkeler arası bir sorun haline 

dönüşmüştür. Bilindiği üzere Türkiye’nin en uzun kara sınırının komşusu Suriye 

olmasından dolayı, Türkiye bu durumla bizzat karşı karşıya kalmıştır. Bu çalışmanın 

amacı; Türkiye’ye göç eden Suriyeli kadınların maruz kaldığı göç psikolojisi ve 

doğurganlık arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda yapılan 

araştırmalar odak grup görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiş olup, görüşmelerin 

çözümlenerek analiz ile açıklaması sağlanmıştır. Yüz yüze yapılan görüşmeler 6 

Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşı kadın ile Sultangazi ve Bağcılar ilçelerinde 

gerçekleştirilmiştir. Sultangazi ve Bağcılar ilçelerinin seçilmesinin nedeni; belirtilen 

ilçelerde Suriyelilerin yoğun olarak bulunmasıdır. Bahsedilen kitleyle gerçekleştirilen 

görüşmeler sonucunda göç psikolojisinin doğum oranı ile ilişkisine ait bulgulara 

ulaşılmıştır. Bahsedilen kitlenin seçilmesinin temel nedeni; Suriyelilerde göç 

faktörünün ortaya çıkardığı sonuçları incelemek ve Suriyeli kadınların doğurganlık 

düzeylerine olan etkisini araştırmaktır. Yapılan görüşmelerde örnek kütleye yöneltilen 

sorulardan göç psikolojisinin ortaya çıkardığı cevaplara ilişkin sonuçlar incelenmiştir. 

Bu sonuçlardan elde edilen bulgular ışığında Suriyeli kadınların doğum oranlarının 

kontrol altına alınmasına ilişkin ihtiyaçlar olduğu kanısına ulaşılmıştır.   

ANAHTAR KELİMELER: Göç, Doğurganlık, Psikolojik Etki, Durum Analizi  
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1. Giriş  

Genel anlamda göç “anlamlı bir uzaklık ve etki yaratacak kadar bir süre içinde 

gerçekleşen bütün yer değiştirmeler” olarak tanımlanmaktadır (Erder, 1986).  “Göçler 

otoriter ya da doğal bir zorlanmadan ötürü “zorunlu göç” veya kişilerin kendi 

iradesiyle serbestçe gerçekleştirdikleri “gönüllü göç” niteliğinde olabilmektedir ‘’ 

(Gökdere, 1978). Suriye’den Türkiye’ye göç eden Suriyelilerin bir kesiminin 

gerçekleştirdikleri göçün kapsamı, savaş nedeniyle baskılara maruz kaldıklarından 

dolayı zorunlu göç kapsamında değerlendirilmektedir. Bir kesiminin ise 

gerçekleştirdikleri göçün kapsamı; içeriği ve koşullar itibari ile değerlendirilirse, 

gönüllü göç kapsamında ele alınmaktadır. Türkiye coğrafi konumu itibari ile siyasi ve 

sosyal olaylardan oldukça etkilenmektedir. Suriye’de başlayan çatışmalar, Türkiye’de 

kısa sürede siyasi, sosyal ve bölgesel olarak etki alanı içerisine girmiş bulunmaktadır. 

Bu durum ister istemez iki ülke arasında bir geçiş köprüsü oluşturmaktadır. Suriyeliler 

ülkelerindeki savaş halinden kaçıp, yaşamlarını sürdürebilecek başka ülkelere gitmek 

zorunda kalmaktadırlar. “Birey (veya topluluklar) ülke sınırlarının dışında herhangi 

bir ülkeye yaşadığı ortamı değiştirmek amacıyla gidiyorsa, bu durumda dış göç söz 

konusu olmaktadır. “(Pazarlıoğlu, 2007). Suriye’nin ve Türkiye’nin bulunduğu 

konum değerlendirmeye alınacak olursa, Suriyelilerin gerçekleştirdikleri göçün türü 

dış göçü nitelendirmektedir.        

İç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda bırakılan Suriye’den gelen savaş 

mağduru insanların statülerine göre farklı konumlarda nitelendirilebilmeleri 

mümkündür. Bunlardan bazıları; sığınmacı, mülteci, zulümden kaçan halk, göçmen 

gibi kavramlar olmaktadır. Mülteci kavramı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 

tarafından, “ Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, 

belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme 

uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 

bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku 

nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden 

yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku 

nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında 

verilen statüyü ifade eder. ‘’ şeklinde tanımlamaktadır. (GİGM, 2016). Yine başka bir 

tanımlama da;  “Mülteci, mültecilik statüsü hukuken kabul edilmiş yabancıyı ifade 

ederken; sığınmacı, mülteci statüsü incelenen ve bu sebeple kendisine geçici koruma 

sağlanan kişidir‘’ (Reçber, 2014).       

Suriye’den gelen savaş mağduru insanların görüldüğü üzere farklı nitelendirmeler 

kullanılarak statüleri itibari ile ifade edildikleri görülmektedir. Tanımlamalardan da 
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anlaşılacağı üzere göç etme nedenine göre ve konumlarına göre savaş mağduru 

insanlara yöneltilen hitap buna bağlı olarak değişmektedir. Uluslararası Af Örgütü bu 

kavram karışıklığına son vermek amacıyla statülere göre yapılan nitelendirmeyi doğru 

bulmamıştır. Uluslararası Af Örgütü  (UAÖ), tüm Suriyelilerin prima facie (varışta 

mülteci) olarak uluslararası hukuk uyarınca mülteci korumasına hakları olduğu 

görüşündedir ve dolayısı ile Türkiye’de bulunan Suriyelileri, Türkiye hukukunda 

statülerine bakılmaksızın, mülteci olarak adlandırmaktadır “ (UAÖ, 2014). Ancak 

kişinin geldiği yer değil, durumu ve birçok başka neden daha gözetilerek, zaman 

içinde durum değişimleri ile birlikte bu kavramların şekil itibari ile değiştiği 

düşünülmektedir. Bu nedenle mülteci veya buna benzer ifadelerin kullanılması, içinde 

bulunulan şartlar ve durumlar gözetilerek Türkiye’deki tüm Suriyelilerin statülerini 

ve araştırma kapsamındaki örnek kütlenin durumunu genel olarak yansıtmayacağı 

düşünülmektedir. Başka değinilmesi gereken bir konu ise; Suriyelileri ifade etmek için 

kullanılan kavramlara dikkat edilmesi gerekmektedir ve kişilik haklarını zedeleyici 

ifadeler kullanılmamaya özen gösterilmelidir.        

Suriyelilerin savaştan etkilenen psikolojileri ve psikososyal sağlık durumları, savaş 

bölgesinden ayrılmalarına rağmen halen üzerlerindeki etkisini sürdürmektedir. Hem 

bu zorlu süreç ile başa çıkmaya çalışmaktalar hem de savaşta yitirdiği yakınlarının 

olmasıyla birlikte, bu durumlar Suriyeliler üzerinde psikolojik bir baskı 

oluşturmaktadır. Oluşan bu baskı savaş mağduru Suriyelileri içinden çıkılması zor bir 

durumla karşı karşıya bırakmıştır. Suriyelilerin bahsedilen bu durumdan etkilenme 

düzeyleri farklılık göstermektedir. Süregelen bu insanlık dramı, savaştan kaçan 

Suriyelilerin gittikleri ülkelerde de dolaylı veya doğrudan etkilerini hissettirmiştir. 

Özellikle Türkiye’de bulunan Suriyeliler geldikleri bölgelerde kamp içi yerleşim ve 

kamp dışı yerleşim bölgelerini mesken edinmişlerdir, bu durumu takiben; gerek kamp 

içinde gerekse kamp dışında çeşitli sorunlarla karşılaşmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2014 yılında Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar 

Raporu’nda kamp içi ve kamp dışı sorunlara ilişkin bulgular saptamıştır 

(AFAD,2014). Türkiye’de baş gösteren Suriyelilerle ilgili sorunların arasında; savaş 

mağduru Suriyelilerin, Türkiye’deki yaşam şartlarına çeşitli sebeplerle uyum 

sağlayamamaları gelmektedir. Bu durum hem Türk halkının Suriyelilere bakış 

açısından kaynaklanmakta, hem de Suriyelilerin farklı kültürlere sahip olmasından 

dolayı uyum süreci zor aşılabilen durumlarla karşılaşmalarından kaynaklanmaktadır. 

Bu zorlu entegrasyon süreci Suriyelilerde çeşitli psikolojik bunalımlara neden 

olmaktadır.  “Mültecilerde ruhsal bozukluklar olarak bunaltı, depresyon, psikosomatik 

belirtiler, uyku düzensizliği, dikkat eksikliği, intihar, agorofobi ve travma sonrası stres 

bozukluğuna (TSSB) rastlanmaktadır’’ (Buz, 2008., Gündüz, 2012., Warfa vd., 2012; 

Lee vd., 2012). Bireylerin etkilenme düzeyleri de kendi içlerinde de değişiklik 
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göstermektedir. Özellikle bu sorunlardan daha çok etkilenen kesim Suriyeli kadınlar 

ve çocuklar olmaktadır. Dolayısıyla bu olumsuz psikolojik etkilerin aşılmasının 

sağlanması ve kadın ve çocuk odaklı yapılan incelemelere önem verilmesi 

gerekmektedir.        

Kadının toplumdaki yeri yadsınamayacak kadar büyük öneme sahiptir. Gelecek 

nesillere yön verdiklerinden dolayı kadınlar, toplumun önemli kesimini 

oluşturmaktadır. Bu nedenle Türkiye’deki Suriyeli kadınların savaşın getirdiği 

olumsuz durumlardan sıyrılması gerekmektedir ki sağlıklı nesiller ve üretken bireyler 

yetiştirmede etkin bir şekilde rol alsınlar. Bu yönde savaş mağduru Suriyeli kadınlara 

yapılacak olan bilgilendirme çalışmaları, başat bu soruna yardımcı olmakla birlikte 

entegrasyon sürecini de hızlandıracaktır.        

Suriye doğurganlık oranı açısından yüksek olan ülkeler arasında bulunmaktadır. 2008 

yılında Suriye’deki doğurganlık oranı 3.21, Türkiye’deki doğurganlık oranı 2.50, 

Dünya’daki doğurganlık oranı ise 2.61’dir (The CIA World Factbook, 2008). 

Görüldüğü üzere Suriye, Dünya’daki doğurganlık oranına kıyasla, ve diğer ülkelere 

göre doğurganlık oranı yüksek ülkeler arasında yerini almaktadır. Suriye’deki savaş 

nedeniyle Türkiye’ye gelmek zorunda kalan Suriyelilerin, Türkiye’de oluşturdukları 

nüfusta gitgide artış yaşanmaktadır. Bu bağlamda; artan nüfus iyi değerlendirilmediği 

takdirde sosyal ve toplumsal kayıplar yaşanması söz konusu olacaktır. Ancak Türkiye 

gelişmekte olan bir ülke olduğu için sahip olunan kaynaklar açısından gelişmiş 

ülkelere göre, Suriyelilere ev sahipliği yapma düzeyi de buna bağlı olarak farklılık 

gösterecektir. Türkiye kısa dönemde bu soruna ilişkin kapsamlı bir büyüme 

gerçekleştirilmediği için Türkiye’deki Suriyeli kadınların doğurganlık düzeyleri 

hakkında bilgilendirilmeleri ve bu konuya ilişkin farkındalığın sağlanması 

gerekmektedir. Bu durum kayıp nesil oluşumunun önüne geçilmesi ve var olan neslin 

topluma kazandırılması açısından oldukça önemlidir.        

Doğurganlık faktörü, çalışmanın önemini oluşturan etmenlerden biridir ve odak grup 

görüşmesinden elde edilen bilgiler ışığında, incelenen konunun dışında yapılacak olan 

araştırmalarda bu faktörün haricinde de birçok faktöre değinilmesi gerektiği kanısına 

ulaşılmıştır. Suriyeli kadınlarla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bilgiler 

değerlendirilmiş, çalışmada elde edilen bulgulara Suriyeli kadınların doğurganlık 

düzeyinin ifade edilebilmesinde yardımcı olmak amacıyla yer verilmiştir. Görüşmeler 

sonucunda saptanan bulgular Suriyeli kadınlara verilmesi gereken çeşitli eğitimlerin 

gerekliliğini açığa çıkarmıştır. Eğitim, doğurganlık düzeyinin en önemli 

belirleyicilerinden bir tanesidir. “Özellikle kadının eğitimi ve doğurganlığı arasında 

negatif bir ilişki olduğu pek çok çalışmada vurgulanmaktadır’’ (Cochrane, 1979). Bu 

nedenle verilmesi gereken çeşitli eğitimlerin başında doğurganlık düzeyleri baz 
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alınarak düzenlenen eğitimlerin belirlenmesi ve bu bağlam yönünde yapılabilecek 

desteklerin sağlanması gerekmektedir.        

Çalışmanın amacını; göç faktörünün doğurganlık üzerinde etkili olup olmadığının 

araştırılması ve göç faktörünün nedenlerinin doğurganlığa etki edip etmediğinin 

incelenmesi oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Suriyeli kadınlara yöneltilen 

sorular kapsamında amaca ilişkin bulgular aranmış, alınan cevaplar incelenip 

değerlendirilmektedir.        

Göç faktörünün Suriyeli kadınlar üzerindeki etkilerinin açıklanması ve anlaşılması, 

yapılan bu çalışmanın önemini oluşturmaktadır. Çalışmanın bu konuda var olan 

bilimsel olmayan ve bu değeri taşımayan yazılar için aydınlatıcı olması ve bu konuya 

sağlam temelli açıklık getirebilmesi açısından yeri mühimdir.         

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İzleyen bölümde literatür özeti yer almakta, 

belirtilen bölümde araştırma konusuna benzer konularda yapılan çalışmalara yer 

verilmektedir.  İkinci bölümde ise analizde kullanılan yöntem hakkında bilgi 

verilmektedir. Üçüncü bölüm, bulgular ve yorumlardan oluşmaktadır. Bu bölümde; 

Suriyeli kadınlardan alınan cevaplar değerlendirilmekte ve yorumlanmaktadır. İlgili 

bölümde alınan cevaplar doğrultusunda göç ve doğurganlık ilişkisi incelenmektedir. 

Çalışma, değerlendirme kısmının yer aldığı sonuç bölümü ile sona ermektedir.        

2. Literatür taraması  

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş, şüphesiz insanlar üzerinde olumsuz bir etki 

bırakmıştır. İnsanlar yaşama pahasına başka ülkelere göç etme yoluna gitmektedirler. 

Bu durumdan sonra birçok araştırmacı göç konusunda çalışmalar yapmaktadırlar. Göç 

faktörünün eğitim, sosyo-ekonomik durum ve birçok etmen daha dahil edilerek ortaya 

çıkardığı durumlar incelenmektedir.  

Demirbaş ve Bekaroğlu (2013), mültecilerde, göçün ruh sağlığı üzerinde meydanda 

getirdiği etkileri inceleyen çalışma gerçekleştirmişlerdir. Mültecilere verilecek 

eğitimin ve her türlü desteğin kendi dillerinde ve kendi kültürlerinde yapılmasının 

faydalı sonuçlar çıkaracağını belirtmişlerdir. Ruh sağlığı alanında hizmet verecek 

çeşitli ekipler kurulmasını, onlara ruh sağlığı ve travma problemlerinin tanınması için 

eğitim verilmesinin gerekliliği üzerinde durulmaktadır.  

Emin M.N. (2016), çalışmasında Türkiye’deki Suriyeli çocuklara sunulan eğitim 

imkanları ve karşılaşılan zorlukları ele almıştır. Kamp dışında ve içinde yaşayan 

Suriyeli sığınmacı çocukların eğitim durumunu karşılaştırmış ve kamp içindeki 

çocukların eğitim düzeylerinin daha ileri seviyeye taşındığını belirtmiştir. Eğitim 

sorununa ilişkin çözümlerin dil sorunu, öğretmen sorunu, koordinasyon eksikliği ve 

çocuk işçiliği gibi sorunların olduğu bulgusuna ulaşılmış, alınması gereken önlemlerin 

bu doğrultuda gerçekleşmesi gerekliliğine vurgu yapılmıştır.  
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Tekin-Yılmaz T. (2005), çalışmanın temel inceleme konusunu; göç etme zorunluluğu 

ve bu sürecin nasıl şekil aldığı, kadınların süreçten nasıl etkilendikleri ve süreci nasıl 

etkiledikleri oluşturmaktadır. Kadınlardan göç gününün detayları hakkında ulaşılan 

bilgilerde birbirine benzerlik olduğu ve bunun yanı sıra kadınların anlatımlarında 

tekdüzelik olduğu ulaşılan sonuçlar arasında yer almaktadır. İnsanların başlarına gelen 

olaylara bir sebep bularak yaşamaları, olayları kontrol altına almaya çalışmaları, bu 

tür bir yol izlemek kişiler için üzerlerindeki stres ve gerilimi atmalarına yardımcı olan 

bir araç olduğu çalışmada ulaşılan bulgular arasındadır.        

Tunç, A.Ş. (2015), ise gerçekleştirdiği çalışmada mülteci davranışlarının toplumsal 

etkilerini incelemiştir. Toplumsal kabul ve sosyal uyum sürecinin eşzamanlı olarak 

gerçekleştirilmesi gerektiği böylece alınacak verimin daha faydalı olacağı sonucunu 

ortaya koymaktadır.        

Barın, H. (2015), gerçekleştirdiği çalışmada Türkiye’deki Suriyeli kadınların 

yaşadıkları sorunları toplumsal bağlamda değerlendirmiştir. Mülteci kadınlara 

verilmesi gereken özel danışmanlık ve bilinçlendirme çalışmalarını artırılmasının 

gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Gebeliği önleyici hususlarda eğitim vermek, Suriyeli 

kadınlar arasında fazla olan gebelik problemini engellemek için uygulanması, 

çalışmada sunulan bir diğer öneri arasında gösterilebilir. Suriyelilerin Türkiye’de 

kalacağını düşünüp, kadınların topluma kazandırılmasının bir an önce 

gerçekleşmesinin gerekliliği çalışmanın önemli sonuç ve tespitleri arasında yer 

almaktadır.        

Ünal, S. (2014), yapmış olduğu çalışmada “Türkiye’de insanların göç ve yabancı 

göçmen, mülteci meselesine nasıl yaklaştığı, söz konusu olgunun toplumda yarattığı 

etkilerin ne boyutta olabileceğini incelemiştir.’’ Tüm bu etkilerin iki toplum lehine 

çevrilmesi için sosyolojik araştırmaların öneminin vurgulanması gerektiği üzerinde 

durulmaktadır.        

Carpio, X. ve Wagner M. (2015), yaptıkları çalışmada Türkiye’deki Suriyelilerin 

işgücü piyasası ve ücretlere etkisi incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda ise kayıt dışı 

ekonomide artış olduğu bulgusu saptanmıştır. Bu gibi etkilerin azaltılması için 

Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki yaşama ve istihdam koşullarına entegre olması 

gerektiğini belirtmişlerdir. Bu kapsamda değerlendirme yapıldığında işgücüne 

entegrasyonun sağlanmasının aynı zamanda başka faktörlerin de dolaylı yoldan 

etkilenebileceği üzerine bağlantı kurulmaktadır.        

Samari, G. (2015), ise çalışmasında Suriyeli mülteci kadınlar üzerindeki sağlık 

sorunlarını ele almıştır. Mültecilerin çoğunluğu kadın ve kız olduğunu belirtip, 

alınacak önlemlerin önemliliğine değinip, uluslararası toplumun itibarını gözetecek 

şekilde uygulanabilirliğinin arttırılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.        
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Göç faktörünün doğurganlık üzerine yapılan araştırmaların kısıtlı olduğu görülmüştür. 

Bu nedenle çalışmanın göç faktörünün doğurganlık üzerinde etkilerini incelemesi, bu 

çalışmayı diğer yapılan çalışmalardan ayırarak önemli bir konuyu açığa çıkaracağı 

düşünülmektedir.        

3. Yöntem  

Nitel araştırma, "gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 

yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül 

bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma" türü olarak 

tanımlanmaktadır  (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu çalışmanın işlevi nitel araştırma 

yöntemlerine dayanmaktadır.  “Nitel araştırmanın temel özelliği, bireylerin gerçeği 

sosyal dünyalarıyla etkileşimleri içinde nasıl inşa ettiği üzerine yoğunlaşmaktır’’ 

(Sharran B. Merrıam, 2013). Bu çalışmanın yapısına uygun olmasından dolayı nitel 

araştırma deseni kullanılması uygun görülmektedir.        

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan odak grup görüşme yöntemi 

kullanılmaktadır.  Krueger (1994) odak grup görüşmesini,  “bireylerin düşüncelerini 

serbestçe söyleyebileceği bir ortamda dikkatlice planlanmış bir tartışma olarak 

tanımlamaktadır. “ Odak grup görüşmelerinin amacı, belirlenen bir konu hakkında 

katılımcıların bakış açılarına, yaşantılarına, ilgilerine, deneyimlerine, eğilimlerine, 

düşüncelerine, algılarına, duygularına, tutum ve alışkanlıklarına dair derinlemesine, 

detaylı ve çok boyutlu nitel bilgi edinmektir’’ (Stewart ve Shamdasani, 1990; 

Kitzinger, 1994, 1995; Krueger, 1994; Gibbs, 1997; Bowling, 2002). Bu nedenle 

çalışmada araştırılan konuyu en iyi temsil edebileceği düşünülen örnek kütle ile 

araştırma konusu dahilinde odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmektedir. “Odak grup 

görüşmelerinden elde edilen detaylı veriler, birebir görüşmeler ve anketler için sağlam 

bir temel oluşturmaktadır’’ (Kitzinger, 1995). Odak grup görüşmesinde araştırmanın 

işlevsel özellik kazanabilmesi için seçilen grubun, çalışmada ortaya çıkarılmak 

istenen bulgulara uyumlu olması gerekmektedir. Bu anlamda odak grup görüşmeleri, 

“ grupların, alt grupların, bilinçli, yarı bilinçli veya bilinçsiz olarak yaptıkları 

davranışlar ve psikolojik ve sosyokültürel özellikleri hakkında bilgi almayı, 

davranışlarının ardındaki nedenleri öğrenmeyi amaçlayan nitel bir yöntemdir’’ (Akşit, 

1992; Kroll, Barbour ve Haris, 2007).        

Nitel veri yönteminde kullanılan görüşme çeşitleri, konunun daha iyi anlaşılması ve 

çözümlenebilmesi bakımından kendi aralarında yapılandırılışlarına göre bölümlere 

ayrılmaktadır. Bu çalışmada kullanılan görüşme, yapılandırma süreçlerinden yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniğidir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde sorular 

esnektir ve görüşme yapılan katılımcılardan sorular kapsamında elde edilen veriler 

toplanmaktadır. Görüşmenin büyük bir kısmı açıklığa kavuşturulması istenen sorular 
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veya sorunlardan oluşmaktadır.  “Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin 

araştırmacıya sunduğu en önemli kolaylık görüşmenin önceden hazırlanmış görüşme 

protokolüne bağlı olarak sürdürülmesi nedeniyle daha sistematik ve karşılaştırılabilir 

bilgi sunmaktadır’’ (Yıldırım ve Şimşek, 1999). “ Yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniğinde, araştırmacı soruları önceden hazırlar; ancak görüşme sırasında araştırılan 

kişilere kısmi esneklik sağlayarak oluşturulan soruların yeniden düzenlenmesine, 

tartışılmasına izin verir. Bu görüşme tekniğinde, araştırılan kişilerin de araştırma 

üzerine kontrolleri söz konusudur’’ (Ekiz, 2009).         

 

 3.1. Çalışma grubunun belirlenmesi  

Araştırmanın örneklemini 6 Suriyeli kadın oluşturmaktadır. Odak grup görüşmeleri 

için uygun katılımcı sayısı Byers ve Wilcox’a göre (1988) 8–12 kişi, MacIntosh’a göre 

(1981) 6–10 kişi, Kitzinger’e göre (1995) 4–9 kişidir. Doğru ve nitelikli sonuçlara 

ulaşmada gözlem sayısının yeterliliği oldukça önemli bir husustur. Sorulan sorular 

kapsamında alınan cevapların gerçeği yansıtacağı düşünülen örneklem sayısının 6 

olaması uygun bulunmaktadır.        

Nitel araştırmalarda,  “örneklemi derinlemesine araştırabilmek için örneklem grubu 

küçüktür. Bu nedenle rasgele örneklem seçimi yerine, amaçlı örnekleme tercih 

edilmektedir’’ (Miles ve Huberman, 1994).  “Amaçlı örneklem yönteminde 

araştırmacı verilerin en yetkin şekilde sağlanması için katılımcılarda olması gereken 

özellikleri belirleyerek uygun katılımcıları seçmektedir’’ (LeCompte ve Preissle, 

1993).  “Bu örneklemede seçim için önemli olduğu düşünülen ölçütler belirlenmekte 

ve bu ölçütlere göre seçilen örneklemin, araştırma evrenini bütün nitelikleri ile temsil 

edebildiği düşünülmektedir’’ (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Bu yöntem çeşidinin 

kullanıldığı odak grup görüşmesi sonucunda elde edilen bulgulara yüz yüze yapılan 

görüşmeler sonucunda ulaşılmıştır.  “Birebir veya grup görüşmeleri karşılıklı 

konuşma olarak tanımlanabilir; ama bu konuşma bir amaca dayalı olmaktadır’’ 

(Dexter, 1970).        

Göç faktörünün doğurganlık üzerindeki etkisinin araştırılmasında belirlenen örnek 

kütlenin bu amaç doğrultusunda ulaşılmak istenen bulgulara uygun niteliklerde 

seçilmesine dikkat edilmektedir. Gerçekleştirilen görüşmelerin özellikle Sultangazi ve 

Bağcılar ilçeleri hedef alınmasının nedeni; seçilen bu iki ilçede bulunan Suriyeli 

nüfusunun, diğer ilçelere göre daha yoğun olmasından kaynaklanmaktadır. Seçilen 

bölgedeki örneklem sayısının fazla olması; çalışmanın gidişatı ve verilere ulaşmada 

kolaylık sağlaması açısından önem arz etmektedir.        

Görüşmenin ilk aşaması Bağcılar ilçesinde gerçekleştirilmiştir. 1. Odak grup 

görüşmesinde 3 Suriyeli kadın ile 18 Ocak 2017’de görüşme yapılmıştır. Yapılan tüm 

görüşmelerde özel hayatın gizliliği ilkesine bağlı kalınarak görüşme yapılan 
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kadınların isimlerine, çalışma süresince yer verilmemiştir. Suriyeli kadınların ve yer 

verilmeyen isimlerinin yerine ikame etmesi için kod sistemi oluşturulmuş olup, bu 

kod sistemine çalışmanın bulgular ve yorumlar bölümünde yer verilmiştir. 1. odak 

grup görüşmesinde görüşülen kadınlar; 1. Suriyeli kadın, 2. Suriyeli kadın, 3. Suriyeli 

kadın olarak ifade edilmektedir. 2. odak grup görüşme ise; 8 Şubat 2017’de Sultangazi 

ilçesinde 3 Suriyeli kadın ile gerçekleştirilmiştir. 2. odak grup görüşmedeki Suriyeli 

kadınların da adlandırılması benzer biçimde 4. Suriyeli kadın, 5. Suriyeli kadın, 6. 

Suriyeli kadın şeklinde olmaktadır.        

1. odak grup görüşmesinde görüşülen Suriyeli kadınlar Türkiye’ye yaklaşık 3 sene 

önce Şam’dan giriş yapmışlardır, 2. odak grup görüşmesinde görüşülen Suriyeli 

kadınlar ise;  Türkiye’ye yaklaşık 2. 5 sene önce Halep’ten giriş yapmışlardır. 

Görüşme gerçekleştirilen Suriyeli kadınların tümü evli ve çocuk sahibidir. Odak grup 

görüşmesinde görüşülen örnek kütleyi temsil eden niteliksel özelliklere bulgular 

bölümünde yer verilecektir.        

3.2.  Verilerin toplanması ve analiz   

Çalışmada elde edilen veriler Ocak- Şubat 2017 tarihleri arasında, göç ve doğurganlık 

arasındaki ilişkinin açıklanabilmesi amacıyla, maddelerden oluşan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile gerçekleştirilmiştir. “Nitel araştırmalarda elde 

edilen bilgi içeriğinin zenginliği ve heterojenliği açısından çalışma grubuna alınan 

kişilerin özellikleri önem taşımaktadır’’ (McLafferty, 2004). Çalışmanın örneklemini; 

savaş mağduru Suriyeli kadınlar oluşturmaktadır. Suriyeli kadınlara göç psikolojisinin 

kendilerinde oluşturduğu algıyı belirlemek üzere amaç doğrultusunda sorulan 

soruların yöneltilmesi sağlanmaktadır. Görüşmelerin tamamında kalıcılığın 

etkinleştirilebilmesi için ses kaydedici kullanılmaktadır. 1. Odak grup görüşmesinde 

Suriyeli kadınlardan birinin Türkçe bilmesi nedeniyle diğer Suriyeli kadınlarla yapılan 

görüşmelerde, Arapça alınan cevapların eşzamanlı Türkçeye çevrilmesi sağlanmıştır. 

Yapılan 2. odak grup görüşmesinde Suriyeli kadınların Türkçe bilmedikleri için 

kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri amacıyla tercüman yardımı ile iletişim 

kurulması sağlanmıştır. Görüşme formundaki sorular Arapçaya tercüme edilerek, 

tercüman eşliğinde katılımcılara yöneltilmiştir. Alınan cevapların Türkçeye 

çevrilmesi ise tercüman tarafından eşzamanlı gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

görüşmelerin tamamında ses kaydı çözümlemesi yapılmış olup, yazıya 

dönüştürüldükten sonra görüşme raporu hazırlanmıştır. Görüşmeler katılımcılarla 

belirlenen günde ve yerde, onayları alınarak yapılmıştır. Görüşme süresi yaklaşık 50 

dakika olarak gerçekleşmiştir.        

Gerçekleştirilen görüşme süresince Suriyeli kadınların bazılarının görüşmede 

çekimser davrandığı görülmüştür. Suriyeli kadınlardan biri güvenlik problemi 

dolayısıyla görüşmeyi kapı aralığından gerçekleştirme talebinde bulunmuştur. Bir 
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başka gerçekleştirilen görüşmede ise; tercümanın Arapça konuşup, katılımcılar ile 

iletişim kurana kadar, daha çekimser davrandıkları gözlenmiştir.        

Yarı yapılandırılmış görüşme formunda 1. ve 2. odak grup görüşmesi kapsamında 

savaş mağduru Suriyeli kadınlara yöneltilen;        

 “Eğitim durumunuz, mesleğiniz, çalışma hayatına ilişkin bakış açınız nedir?’’,  

 “Kaç çocuğunuz var? Çocuklarınızın kaç tanesi Türkiye’de doğdu? Türkiye’de doğum 

sürecinde karşılaştığınız durumlar nelerdir?’’,  

 “Yabancı bir ülkede çocuk doğurma deneyimini nasıl nitelendirirsiniz?’’,  

 “Suriye’deki savaş biterse, geri dönme yönündeki planınız nedir?’’,  

 “Şuan gelirinizle geçiminizi nasıl sürdürüyorsunuz? Türkiye’de çalışmaya karşı nasıl 

yaklaşıyorsunuz?’’,  

 “Psikolojik destek almak size neler kazandırır?’’ soruları yer almaktadır.             

Alınan cevaplar kapsamında, verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi 

kullanılmaktadır. “ Bu analiz türünde temel amaç elde edilmiş olan bulguların 

okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunulmaktadır’’ (Yıldırım ve 

Şimşek, 2003). Yöneltilen sorular karşısında alınan cevaplar araştırma konusunun 

kapsamı dahilinde değerlendirilerek, yorumlanmasına özen gösterilmektedir. 

Görüşme raporu hazırlanırken, ilgilenilen ve açığa çıkarılmak istenen konu 

kapsamında belirli ölçütler göz önünde bulundurularak, araştırılan konuyla birebir 

örtüşen veriler alıntılanarak, çalışmanın içerisinde yer verilmeye çalışılmaktadır. Elde 

edilen veriler doğrultusunda saptanan bulguların ve ulaşılan sorunların 

değerlendirilmesine ve yorumlanmasına Bulgular ve Yorumlar bölümünde yer 

verilmektedir.  

Saptanan bu sorunlara ilişkin alınması gereken önlemlere sonuç bölümünde 

değinilmektedir.        

4. Bulgular ve yorumlar  

4.1. Birinci odak ve ikinci odak grup görüşmesinden Suriyeli kadınlara yöneltilen 

sorular sonucunda ulaşılan bulgular        

4.1.1. Eğitim durumu ve gelir durumu, çalışma hayatına bakış açıları, çalışma 

hayatındaki konumlarına ilişkin görüşler        

Suriyeli kadınların çoğu Suriye’de geçim sıkıntısı yaşamadıklarını ifade 

etmektedirler. Eşlerinin tek başına çalışıp ailenin geçim durumunu rahatlıkla 

karşılayabildiklerini belirtmektedirler. Fakat Türkiye’ye geldikten sonra içinde 

bulunulan durumun ve koşulların değişmesi nedeniyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını 

dile getirip bu nedenle çalışmaya olumlu baktıklarını söylemektedirler. Görüşülen 

birçok Suriyeli kadının çalışmadığı ve eşlerinin kazandığı ücretin de yaşanılabilir bir 
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ücret seviyesinde olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Suriyeli kadınlar daha iyi bir 

yaşam sürmek için çalışmayı düşündüklerini belirtmektedirler. Ancak çocuklarının 

küçük olması sebebiyle onlara bakmak zorunda olduklarını belirtmişlerdir. Ulaşılan 

bulgu dahilinde, Suriyeli kadınlarının geçim sıkıntısı nedeniyle çalışma oranlarının 

artma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bilindiği üzere kadının toplum içerisinde 

çalışma oranlarının artması doğurganlığı azaltıcı yönde bir etki yapmaktadır. Ancak 

içinde bulunulan koşullar değerlendirmeye alınırsa Suriyeli kadınların, Türkiye’deki 

konumları değerlendirildiğinde gösterecekleri uyum ve adaptasyon sürecinde farklılık 

olmaktadır. Bunun yanında dil, kültür farklılıkları da uyum sürecine etki etmekte ve 

uyum sürecini uzatmaktadır.  Varılan bu sonucun topluma uyarlama çalışmaları için 

gereken doğrultuda düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte, sorun odaklı uygun 

çözümler üretilerek durumun daha iyiye gidilmesi sağlanabilir. Tüm bu koşullar 

irdelendiğinde ve alınan cevaplar dahilinde çalışma oranlarının ya da istihdam 

oranlarındaki artışın kısa vadede gerçekleşemeyeceği anlaşılmaktadır. Suriyeli 

kadınlara bu yönde sağlanacak olan meslek edinme kurslarının düzenlenmesi 

üretilecek olan çözümlerden biri olarak gösterilebilmektedir. Suriyeli nüfusunun, göç 

edilen ülke nüfusunda önemli bir kesimi oluşturduğu görülmektedir. Bu kesim iyi 

değerlendirilmediği ve topluma entegrasyonu sağlanmadığı takdirde hem Suriyeli 

nüfusu hem de ülke nüfusu için ciddi sorunlar baş gösterecektir. Oluşacak bu durumun 

en aza indirgenmesinin sağlanabilmesi için var olan Suriyeli nüfusunun ihtiyaçlar 

doğrultusunda çalışabilecekleri alanlara yönlendirilmeleri, göç edilen ülke 

bakımından da olumlu yönde etki sağlayacağı düşünülmektedir. Böylece sahip olunan 

nüfusta yüksek oranda sosyal gelişme görülmesi beklenmektedir. Bu duruma Suriyeli 

kadınların doğurganlık düzeyi yönünden bakılırsa çalışma hayatı ve sosyal hayatın 

içinde yer alan kadınların doğum oranlarına yansıyacak etkisinin de doğum oranlarını 

azaltıcı yönde etki yapacağı düşünülmektedir.        

 … “üniversite mezunuyum, ilkokul öğretmeniyim, eşimin geliri iyiydi çalışmaya 

ihtiyaç duymadığımı söyleyebilirim. Ancak Türkiye’de geçim sıkıntısı duyuyoruz, 

eşimin kazandığı miktar yetmiyor… Asgari ücretten de az kazanıyorlar, bu nedenle 

çalışmayı düşünüyorum...’’(1. Suriyeli kadın, yaş:30) .        

 …“ilkokul mezunuyum, İlkokuldan çeşitli sebeplerden sonra okula gitmedim ve 

geçimimi ailem karşılıyordu. Türkiye’ye geldikten sonra eşimle tanışıp evlendik, 

küçük bebeğim büyüdükten sonra çalışmayı düşünebilirim çünkü eşimin maaşı 

yetmiyor bebeğin masraflarını karşılayamıyoruz, kiralar da çok pahalı…’’(2. Suriyeli 

kadın, yaş:15).        

…  “ortaokula kadar okudum, Türkiye’ye geldikten sonra evlendim, geçimimi eşim 

sağlıyor ancak ileride çalışmayı düşünüyorum…’’(3. Suriyeli kadın, yaş:18).        
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… “üniversitenin matematik bölümünden mezun oldum dolayısıyla matematik 

mezunuyum ve öğretmenlik yapabiliyorum. Türkiye’ye gelmeden önce Unicef’in 

eğitim alanında gerçekleştirdiği çalışmaya başvurdum ve şu an Sultangazi’deki 

okullarda Suriyeli çocuklara matematik dersleri veriyorum… Eşim de maaş alıyor, 

bize yetiyor…’’(4. Suriyeli kadın, yaş:23).  

… “ilkokul mezunuyum, eşim muhasebe işi ile uğraşıyordu ve aynı zamanda kitap 

kılıfları yapıyordu, geçim sıkıntımız yoktu. Suriye’de çalışmıyordum, şu anki 

hastalığımdan dolayı burada da çalışmayı düşünmüyorum ancak buraya geldikten 

sonra gelirimiz kesildi, çocuklarımız bakıyor bize...’’(5. Suriyeli kadın, yaş:42).        

…“ilkokulu bitiremedim. Suriye’de çalışmıyordum, ev hanımıydım… Çocuklarım 

küçük, çalışmayı düşünmüyorum, beyim inşaat işinde çalışıyor ama Suriyeli olduğu 

için herkes ne kazanıyorsa daha azını veriyorlar arada da çocuklar yardıma 

gidiyorlar…’’(6. Suriyeli kadın, yaş 33).        

4.1.2. Sahip olunan çocuk sayısı, Türkiye’de doğum sürecinde karşılaşılan 

sorunlar ve yabancı bir ülkede çocuk sahibi olma deneyimi sorusuna ait görüşler  

Yaklaşık 3 sene önce Türkiye’ye giriş yaptıkları için toplamda yeni doğacak olan 

bebekle birlikte 9 çocuğun Türkiye doğumlu olduğu anlaşılmaktadır. Genel olarak 

anneliği küçük yaşlarda yaşadıkları, 30 ve üzeri yaşta olanların en az 3 çocuğa sahip 

olduğu tespit edildi.        

Suriyeli kadınlar Türkiye’ye geldikten sonra çocukları için endişe duyduklarını 

belirttiler. Ancak çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz? Sorusuna;  “Kısmet, 

Allah bilir’’ şeklinde cevap verdiler. Alınan cevaplardan Suriyeli kadınların başka bir 

ortamda bulundukları için kendileri ve çocukları için endişe duyduklarını fakat aile 

planlamasını istedikleri yönde gerçekleştiremedikleri görüşüne ulaşılmaktadır. 

Suriyeli ailelerin çocuklarının geleceği için kaygı duymaları, kendi ülkelerini terk 

etmek zorunda kalıp başka bir ülkede yaşamak zorunda bırakıldıkları için olağan bir 

durumdur. Ancak Suriye’nin doğum oranları gelişmiş ülkelere oranla daha fazla 

olduğu için bu durum her ne kadar içinde bulunulan koşullar değişse de etkisini 

istatistikler yönünde gösterecektir. Odak grup görüşmesinden ulaşılan bulgular 

dahilinde Suriyeli kadınların alışılmış olan toplumsal özelliklere göre yaşamlarını 

sürdürdükleri anlaşılmaktadır. Fakat günümüz itibari ile iki toplum artık birbirinden 

ayrı düşünülemeyeceği üzere ister istemez gerçekleşecek olan kültür aktarımı da 

davranışsal özellikler üzerinde etkisini göstereceği beklenmektedir. Bununla birlikte 

topluma entegre süreci arttıkça bu durumun doğum oranlarındaki değişime etki 

yapacağı sonucunu açığa çıkaracağı düşünülmektedir.        

Suriyeli kadınların bazıları dil bilmedikleri için doğum esnasında kötü muamele ile 

karşılaştıklarını belirtmektedirler. Dil bireylerin kendilerini ifade edebilmeleri 
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amacıyla kullanılan toplumsal bütünleşme aracı olarak görülmektedir. Verilecek olan 

Türkçe dil eğitimleri de, bireyin kendini toplum içinde daha iyi ifade edebilmesi için 

gerekli eğitimlerin başında yer almaktadır. Birey toplumda kendini rahatça ifade 

edemedikçe farklı sonuçlar ortaya çıkmakta ve bu durum başka sorunların nedeni 

olmaktadır. Ayrıca şu hususa da değinilmesi gerekir; Suriyeli kadınlara verilecek olan 

gerek dil eğitimi gerek psikolojik destek, onların alışmış oldukları kültürden bağımsız 

olmaması gerekmektedir. Toplumlarda kültür geçişi zamanla süregelen bir durumdur. 

Aksi takdirde bu sürecin daha da kısa bir zamanda gerçekleşmesi kültür uyumunda 

görülecek problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle düzenlenecek tüm 

eğitimlerin bu hususları gözeterek planlanması gerekmektedir.        

… “2.5 yaşında Türkiye doğumlu kız çocuğum, 8 ve 10 yaşlarında Suriye’de doğan 

iki erkek çocuğum var. Çocuklarım böyle zor bir durumda bana güç kaynağı oluyorlar 

ancak bundan sonra çocuk düşünmüyorum, hamileliğim sorunlu geçiyor sürekli 

doktor kontrolünde olmam gerekiyor, bu da bu durumda ve şartlarda oldukça zor 

görünüyor…’’(1. Suriyeli kadın, yaş:30).        

… “3 aylık Türkiye doğumlu, erkek bebeğim var ve yeni hamile olduğumu öğrendim. 

İleriye dönük konuşmak gerekirse; çocuklarımın yaşları küçük olduğundan dolayı 

buraya uyum sağlayacaklar elbette, Türkçeyi bir an önce öğrenip onlara öğretmek 

istiyorum. Çünkü dil sıkıntımız yüzünden oğlumun doğumu esnasında iletişim 

problemi dolayısıyla zorluk çektim. En mutlu olmamız gerekilen anda böyle bir sıkıntı 

yaşamak gerçekten üzücü bir olay. Durumumuz elverirse bir tane daha çocuk 

düşünebilirim…’’(2. Suriyeli kadın, yaş:15).        

… “2.5 yaşında Türkiye doğumlu kızım var ve doğumuna bir ay kalan erkek bebek 

bekliyorum. Doğum esnasında hastanede sözlü kötü muamele ve davranış gördüm, bu 

başıma gelen olay Suriyeli olduğumdan dolayı yapıldığını, hemşirelerin hitap 

şekillerinden anladım. Doğumum sıkıntılı gerçekleşmesine rağmen birde böyle bir 

olay yaşayınca kendimi kötü hissettim… Bir daha çocuk sahibi olmayı düşünmüyorum, 

fakat yaşım daha genç, Allah bilir…(3. Suriyeli kadın, yaş:18).        

… “2 çocuğum var, kızım Türkiye doğumlu 10 aylık, oğlum Türkiye’de doğdu, 2.5 

yaşında. Güvenlik problemi dolayısıyla çocuklarım için endişeleniyorum, ben 

çalışıyorum ve aileme katkıda bulunuyorum. Benim bir sürü kardeşim var hepsi de 

Türkiye’ye geldiler ve sürekli iletişim halindeyiz birbirimize yardım ediyoruz bu 

nedenle çocuklarımın da bu şekilde destek olmalarını isterim ileride 

birbirlerine…’’(4. Suriyeli kadın, yaş:23).        

… “8 çocuğum var: 6 kız 2 erkek, yaşları büyük, hepsi Suriye’de doğdu kimisi evli 

veya bekar kimisi burada evlendi. Türkiye’de doğan 4 torunum var. Biz rahatsız 
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olduğumuz için çocuklarımız bizim geçinmemizde yardımcı oluyorlar. Çocuklarımdan 

bazıları Suriye’de kalacak diye çok korktum, ancak böyle bir durum olmadı, çalışmayı 

düşünmüyorum...’’(5. Suriyeli kadın, yaş:42).        

… “5 çocuğum var, 2’si Türkiye doğumlu. Çocuklarımı güvenlik nedeniyle okula 

göndermiyorum. Bazen eşime yardıma gidiyorlar. Benim bakılmaya muhtaç çocuğum 

olduğu için şu an onlarla ilgilenmek zorundayım, çalışmayı düşünmüyorum…’’(6. 

Suriyeli kadın, yaş 33).        

 4.1.3.  Katılımcıların psikolojik destek size neler kazandırır sorusuna dair 

görüşleri  

Katılımcıların çoğu psikolojik destek almanın yerinde olacağını belirtmektedirler. 

Savaşı birebir yaşamamış olan bireylerin psikolojik destek almaya ilişkin görüşleri 

olumsuz yönde olduğu görülmektedir. Bu durumdan, savaşın etkilerine doğrudan 

maruz kalan bireylerin psikolojik destek almayı talep ettikleri görüşüne 

ulaşılmaktadır. Katılımcılar, ailelerinin diğer üyelerine de sağlanacak böyle bir 

imkandan yararlanmasını istediklerini söylemektedirler.        

Suriye’de gerçekleşen çatışmalara birebir şahit olan bireylerin psikolojik destek alma 

taleplerinde artış olduğu çıkarımı, yaşanılan olumsuz duruma ne kadar maruz 

kalındığı ile yakından ilişkilidir. Psikolojik desteğin bireylerin iyileşme ve gelişme 

oranlarında artış gösterdiği bilinmektedir. Her şeyden önce psikolojik destek, bireyin 

kendisini ifade edebilmesine yardımcı olmaktadır. Savaş mağduru Suriyeli kadınlar 

da başka ülkede yaşamak zorunda bırakılan, hemen hemen her toplumda görülen içine 

kapanıklık ve ruhsal bozuklukların oluşması olağandır. Ve yaşanılan bu durum dolaylı 

olarak bireyleri toplumdan uzaklaştırıcı bir etki yapmaktadır. Sadece topluma karşı 

gerçekleştirilen bir soyutlanma boyutu değil, ruhsal bozukluklar, aile bireylerine karşı 

da farklı davranış ve tutumların sergilenmesine neden olmaktadır. Bu durumun 

etkileri, Suriyeli kadınların günlük yaşantısında bazı değişimler meydana 

getirebilmektedir. Bu duruma doğurganlık açısından bakılacak olunursa; Suriyeli 

kadınlarda meydana gelen psikolojik etkiler, doğurganlığı, doğumu ve doğum sürecini 

yakından etkileyen durumlar arasında yer almaktadır, bu nedenle doğum sürecindeki 

ve doğurganlıktaki farkındalığın da buna bağlı olarak artacağı düşünülmektedir. Bu 

konulara farkındalığı artan Suriyeli kadınların, yapacağı ve gerçekleştireceği 

seçimlerde de etkisini sürdüreceği beklenmektedir. Bireylere refah düzeyinde yaşam 

şartları hakkında bilgilendirilmesini sağlamak ve bireylerin aile planlamalarını bu 

yönde gerçekleştirebilmeleri için psikoloji alt temalı eğitimlerin düzenlenmesi 

gerekmektedir. Suriyeli kadınlara sağlanacak psikolojik destek, savaşın oluşturduğu 

olumsuz psikolojik etkiyi azaltıcı yönde etkisini göstermesi beklenmektedir. Olumsuz 

psikolojik etkiyi azaltacak bu yönde verilecek desteği talep eden bireylerde, savaşın 

psikolojik etkisinin ve bunalım durumunun azalacağı düşünülmektedir. Psikolojik 
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destek alabilme imkanı bulan Suriyeli kadınların, göçün getirdiği olumsuz koşullar 

itibariyle olaylara ve durumlara yaklaşma şekilleri değişmesi beklenmektedir. Bu 

durum kendinin farkında olma ve çevreye karşı olan uyumu da beraberinde 

getirmektedir. Yaşanılan topluma uyumun artması, zamanla bazı alışkanlıkların, 

gelenek ve göreneklerde değişim sağlamaktadır. Bu nedenle Suriyelilerin, Türk 

toplumunun yaşayış tarzı ve geleneklerini benimsemesi, doğum oranları üzerinde de 

dolaylı olarak etkisini göstereceği düşünülmektedir.        

Bireylerin başka bir ülkede yaşamak zorunda kalmaları, doğrudan bireyin kendisini 

ve buna bağlı olarak yer aldığı ailenin diğer bireylerini de etkilemektedir. Kadının 

ailedeki önemi de bilindiği üzere, Suriyeli kadınlara verilecek psikolojik destek, 

gelecek nesillere de dolaylı olarak aktarılacağından, bu desteğin kayıp nesil 

oluşmaması için oldukça önemli olduğu anlaşılmaktadır. Verilecek psikolojik 

desteğin yönü de, Suriyeli kadınları doğum oranları hakkında bilgilendirip 

bilinçlendirme temel alınarak oluşturulmalıdır. Bu sayede alınan sonuçlarla, Suriyeli 

kadınların doğum oranlarına da yansıması beklenmektedir ve beraberinde yaşanılan 

topluma entegrasyonun kolay bir şekilde sağlanması düşünülmektedir.         

      … “Savaşın bizler üzerinde bıraktığı olumsuzlukları gidermek için psikolojik 

destek almak isterim...bazen çocuklarıma karşı aşırı duygusal davrandığımı 

düşünüyorum bu etkinin azalmasını sağlayabilir…’’(1. Suriyeli kadın, yaş:30).         

… “Göç etmek kolay bir durum değil… Alışkın olduğunuz çevreden kopup, başka bir 

çevreye uyum göstermeye çalışıyorsunuz, karşılaştığımız zorluklarla mücadele etmek 

için psikolojik destek almayı isterim…’’(2. Suriyeli kadın, yaş:15).         

… “psikolojik destek almayı düşünüyorum çünkü sürekli eskiyi hatırlamak 

istemiyorum, buraya geldik ve yeni bir hayata başladık artık ileriyi düşünmek 

istiyorum…(3. Suriyeli kadın, yaş:18).         

… “ psikolojik destek almaya olumlu bakıyorum, alınacak destekle birlikte ailemle 

olan iletişimimi daha da arttıracağına inanıyorum…’’(4. Suriyeli kadın, yaş:23).        

… “ bu yönde verilecek bir destekle birlikte kendime güvenimin artacağını 

düşündüğüm için yararlı olacağına inanıyorum...’’(5. Suriyeli kadın, yaş:42).        

… “Bizim yaşadığımız bölgeye henüz çatışmalar sıçramamıştı bu nedenle bizim 

kaldığımız bölgeye sıçrar düşüncesiyle Türkiye’ye geldik. Savaşın etkilerini birebir 

görmedik, psikolojik destek almayı gerekli bulmuyorum, kazandıracağı bir şey 

olduğunu da düşünmüyorum…’’(6. Suriyeli kadın, yaş 33).        

4.1.4.   Katılımcıların, Suriye’deki savaş bittiğinde ülkelerine geri dönme 

yönündeki planlarına ilişkin görüşler  

Suriyeli kadınlar savaş bitip her şey normale dönse bile ülkelerine geri dönmeye pek 

sıcak bakmadıklarını belirtmektedirler. Göç etmek zorunda bırakılmanın zor bir 
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durum olduğunu dile getirmektedirler. Türkiye’de yeni bir düzen kurmaya 

çalıştıklarını ve bu düzene göre yaşamlarını devam ettirmek istediklerini ifade eden 

söylemler kullanmaktadırlar.        

Alışılan bir durumdan başka bir duruma geçişin yaşanılması, bireyler üzerinde 

değişimler meydana getirmektedir. Bu değişimlerin başında bulunulan ülkenin yaşam 

tarzı oldukça önemli bir husustur. Suriye’nin kültürel değerleri ile Türkiye’nin 

kültürel değerleri arasında farklılıklar vardır. Bu temel farklılıkların Suriyeli savaş 

mağduru kadınlara yansıyacak olumsuz etkisinin azaltılması için kültüruyum desteği 

sağlanması açısından oldukça önemlidir. Yapılacak bu desteklerle birlikte Suriyeli 

kadınların içinde bulundukları durum karşısında analiz yapabilmesi ve uyum 

konusunda verimin sağlanması düşünülmektedir. Bu şekilde bilinçlendirilen ve 

desteklenen Suriyeli kadınların topluma sosyal entegrasyonu sağlandığı zaman 

alınacak verimde de artışı beraberinde getireceği düşünülmektedir. Bu sosyal 

entegrenin artmasıyla birlikte yaşanılan toplumun yaşam tarzı benimseneceği 

beklenmektedir. Türkiye’nin doğum oranları ve ailelerin sahip olduğu çocuk sayısı 

göz önünde bulundurulduğunda bu durum Suriyeli kadınların dolaylı olarak 

doğurganlığında değişim meydana getireceği düşünülmektedir.        

… “Geri dönmeyi düşünmüyoruz… Çocuklarım okula burada devam ediyorlar bu 

yüzden onların düzenini tekrardan bozmak istemiyorum… Durumumuzu düzeltip 

burada yaşamayı düşünüyoruz…’’(1. Suriyeli kadın, yaş:30).        

…“Türkiye’ye 3 aile olarak geldiğimizden burada yeni bir hayat kurmanın daha kolay 

olacağını düşündük… Geri dönmeyi düşünmüyoruz… Çocuklarımız burada 

yetişecekler ve buraya daha da alışmış olacağız…’’(2. Suriyeli kadın, yaş:15).        

…“eşimiz dostumuz bütün akrabalarımız toplanıp buraya geldik… Geri dönmek şu 

zamandan sonra oldukça zor görünüyor…’’(4. Suriyeli kadın, yaş:23).        

…“buraya çok zor şartlarda geldik… Bütün çocuklarımla birlikte buradayız… Geri 

dönmeyi düşünmüyoruz…’’(5. Suriyeli kadın, yaş:42).         

5. Sonuç  

Araştırma sonucunda birçok konunun, yapılacak olan araştırmalarda 

değerlendirilmesi gerektiği, her yapılan çalışmanın çözülmek üzere beklenen 

sorunlara ışık kaynağı olacağı düşünülmektedir.        

Doğurganlığı etkileyen etmenler arasında sosyal ve ekonomik birçok değişken rol 

oynamaktadır. Sosyal olaylar bir başka alt sosyal olayın sonucu olarak gelişim 

sürdürmektedir. Bu bahsedilen olayların birbirini etkileme düzeyleri farklılık 

göstermekle birlikte, birbirleri üzerlerindeki etkisi dolaylı ya da doğrudan olmaktadır. 

Leibenstein (1957) ve Becker (1960)’in “doğurganlığın mikro-ekonomik  modeli“ 

çalışması Sosyo-ekonomik değişkenlerin doğurganlık hızı üzerindeki etkisini 

açıklamaya yönelik yapılan çalışmalar arasında yerini almaktadır. Bu çalışmaları 
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takiben pek çok çalışma yapılmıştır ve doğurganlık hızının belirleyicileri gelir düzeyi, 

kadının işgücüne katılım oranı ve kuşaklar arası bazı etmenler olarak gösterilmektedir. 

Doğurganlığı etkileyen etmenlerin başlıca sosyal nedenleri; sahip olunan ekonomik 

koşullar, iş olanakları, aile yapısı, sahip olunan kültür, din, sosyal olanaklar ve fiziksel 

durum değişimlerine bağlı psikolojik algı olarak gösterilmektedir. Fiziksel durum 

değişmeleri de göç halinde olma ile yakından ilişkilidir. Göç etmek, bireyler üzerinde 

farklı durum değişimlerine neden olmaktadır.        

Her geçen gün artan nüfusuyla Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin, bugün itibari ile 

toplumdan ayrı nitelendirilebilmesi mümkün olmamaktadır. Türkiye’nin mevcut 

olanakları dikkate alınacak olursa uzun vadede kaynakların yönetimi açısından 

yaşanacak sıkıntıların önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin bu söz 

konusu durumu göz önünde bulundurarak Suriyeli kadınlar için yapılacak 

düzenlemeleri bu yönde değerlendirmesi gerekmektedir. Suriyeli kadınların ailelerine 

de katkı sağlayabilecekleri kurslara gitmeleri şarttır. “ Türkiye’de yaşayan toplum ve 

Türkiye’de yaşayan Suriyeliler birlikte daha iyi nasıl yaşayabilir’’ sorusu merkeze 

alınmak kaydıyla değerlendirilmeli, iki toplumun uyum içerisinde hayatını 

sürdürebilmesi için çalışmaların yapılması gerekmektedir. Türkiye’nin savaş mağduru 

Suriyeli kadınlara kendilerini dışlanmış hissetmemeleri için topluma kazandırıcı 

yöndeki çalışmaların arttırılması gerekmektedir. Bunu takiben Suriyeli kadınlara 

verilecek Türkçe derslerinin önemi üzerinde de durulmalıdır. Türkçeyi öğrenen 

Suriyeli kadınlar kendilerini daha iyi ifade edebileceklerinden dolayı ve bu hususun 

da uyum sürecini hızlanmasında bir etki yaratacağı açıktır. İlgililerin bu konuda 

yapacakları düzenlemeleri bir an önce değerlendirmeleri gerekmektedir. Suriyeli 

kadınlarda saptanan ve gereken psiko-sosyal desteğin verilmesi göz önünde 

bulundurulmalı bu sayede Suriyeli kadınların topluma entegrasyon süreci kısalmış 

olup, sosyal bakımdan üretken bireylere dönüşmeleri sağlanmalıdır. Her geçen gün 

ülkemizde artan Suriyeli nüfusun ve buna bağlı olarak artan Suriyeli çocuk nüfusunun 

toplum içinde yer almasıyla birlikte, Türkiye’de üretken toplumdan tüketimi fazla 

olan bir topluma doğru geçiş yaşanmaktadır. Bu bağlamda atma eğilimindeki nüfusun 

önüne geçilmesi için Suriyeli kadınlara aile planlaması hususunda bilgilendirme 

çalışmalarının arttırılması gerekmektedir.        

Araştırılan konunun durum değerlendirilmesi sonucunda STK’lar ve Kaymakamlıklar 

ulaşılan sorunlar dahilinde gerekli düzenlemeleri uygulamaya koymaları 

gerekmektedir.        

5.1.  Birinci ve ikinci odak grup görüşmesinden ulaşılan sonuçlar  

 Yapılan görüşmelerden ulaşılan bulgulardan biri; Suriyeli kadınların savaş 

durumundan kaçıp yaşamlarını sürdürebilecekleri daha rahat bir yerde bulunmalarının 

kendilerini güvende hissettirdikleri anlaşılmaktadır. Savaşın yarattığı psikolojik 
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durumdan etkilenildiği, buna bağlı olarak savaş psikolojisine maruz kalmayacakları 

bir bölgede yaşamlarını sürdürmek istedikleri görülmektedir. Ancak yaşadıkları yeri 

bırakıp bambaşka bir bölgeye gitmek zorunda kaldıkları için yaşam tarzlarında da 

meydana gelen değişimlerin, Suriyeli kadınları etkilediği açık bir biçimde 

görülmektedir. Bu nedenle bu etkilere uyum sağlamanın kolaylaştırılması açısından 

Suriyeli kadınlara psikolojik desteğin verilmesine gerek duyulduğu anlaşılmaktadır. 

Bu yönde yapılacak olan destek, Suriyeli kadınların toplumda benliklerini hissettikçe 

iyi oluş hallerinde de artış meydana geleceği beklenmektedir.        

Suriyeli kadınların yaşam şartlarının zorluğundan dolayı çocuk sahibi olmak 

istemedikleri, verilen cevaplar doğrultusunda ulaşılan bir başka bulgudur. Fakat buna 

bağlı olarak sahip olunan çocuk sayısının fazla olmasının nedeninin ise Suriyeli 

kadınların aile planlamalarını istedikleri yönde gerçekleştiremediklerine bağlı olduğu 

anlaşılmaktadır. Suriyeli kadınlara verilecek bu yöndeki bilgilendirme eğitimlerinin 

gerekli olduğu kanısına ulaşılmaktadır. Verilen eğitimlerle birlikte aile planlamasının 

aktif olarak uyarlanabilmesinin, Suriyeli kadınların doğum oranları üzerinde azalış 

göstermesi beklenmektedir.        

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, Suriyeli kadınların 

karşılaştıkları diğer sorunların başında geçim sıkıntısı ve çocuklarının güvenliği 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çocuklarının güvenliğinden endişe duydukları için 

okula gönderemedikleri, bu durumun devam etmesi ve diğer aileler arasında yayılması 

dahilinde ise Suriyeli çocukların okuma oranlarının düşmesi sonucunu doğuracağı 

görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere Suriyeli ailelere çocuklarının eğitiminin 

önemi kapsamında bilgilendirici çalışmaların düzenlenmesi ve ailelere Suriyeli 

çocuklar için açılan okullara göndermelerinin, çocuklarının geleceği açısından önemli 

olduğunun vurgulanması gerekmektedir. Eğitim oranlarının artması doğurganlıkta 

meydana gelen azalışı da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle kayıp neslin 

oluşumunun önlenmesi ve düzenlenecek olan eğitim kapsamında uzun vadede 

doğurganlığın azalması beklenen bir diğer sonuç arasında yerini almaktadır.        

Yapılan araştırma dahilinde, Suriyeli kadınların verdikleri cevapların 

değerlendirilmesiyle birlikte, göç faktörünün doğurganlığı doğrudan etkilemediği 

nitekim açığa çıkarılan bulgular, bu duruma dolaylı olarak etki gösterdiği sonucuna 

ulaşılmaktadır. Suriyeli kadınların Türkiye’de aile planlamalarını istedikleri yönde 

gerçekleştirecek destek alamadıkları gibi kültürel ve bölgesel faktörlerin de bu durum 

üzerinde etkili olduğu, buna örnek olarak Suriye’nin doğurganlık oranının gelişmiş 

ülkelere kıyasla daha fazla olması gösterilmektedir.        

 

Teşekkür  
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