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ABSTRACT

In this study, we investigate the causal association between financial deepening and economic
activity in 5 North African countries throughout 1990-2017 in the panel setting. The main motivation of
this study is to analyze the simultaneous relationship between financial development and economic
growth. To investigate the causal linkage between financial deepening and economic growth, this study
employs the panel data Toda-Yamamoto Fisher causality test namely Emirmahmutoglu-Kose panel
causality test. This test has the advantage of considering cross-sectional dependence and heterogeneity
across the countries. According to the empirical findings, the full sample panel data results exhibit no
causal relationship between financial deepening and economic activity. However, individual country
results denote that the finance-led growth hypothesis, the unidirectional causality running from credit
to GDP, is verified in Tunisia, and the growth-led finance, the unidirectional causality running from
GDP to credit, is in tune in Morocco.
Keywords: Causality Analysis, Economic Growth, Financial Deepening, Finance-Growth Nexus, North
Africa.
JEL Codes: C33, E44, G21.
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KUZEY AFRİKA ÜLKELERİNDE FİNANS-BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL NEDENSELLİK
ANALİZİ
ÖZET
Bu çalışmada 5 Kuzey Afrika ülkesinde finansal derinleşme ile ekonomik aktivite arasındaki
nedensellik ilişkisi panel veri setiyle 1990-2017 dönemi için analiz edilmiştir. Çalışmanın temel
motivasyonu finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki eşanlı ilişkinin analiz edilmesidir. Bahsi
geçen değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin tespiti için çalışmada panel veri Toda-Yamamoto
Fisher nedensellik testi olan Emirmahmutoglu-Kose panel nedensellik testi kullanılmıştır. Çalışmanın
avantajı ülkeler arasındaki yatay kesit bağımlılığı ile heterojenliği dikkate almasıdır. Ampirik bulgulara
göre panel veri sonuçları finansal derinleşme ile ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisi
olmadığını ortaya koymaktadır. Ancak, ülke bazlı sonuçlar Tunus için finansal gelişmeden ekonomik
büyümeye doğru, Fas için ise ekonomik büyümeden finansal derinleşmeye doğru tek yönlü nedensellik
olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Nedensellik Analizi, Ekonomik Büyüme, Finansal Derinleşme, Finans-Büyüme
İlişkisi, Kuzey Afrika
JEL Kodları: C33, E44, G21.

1. INTRODUCTION
Many theorists have contributed to the literature on the relationship between financial
development and economic growth. Although the studies on the finance-growth nexus have been
growing rapidly, there has not yet been reached a full consensus whether financial development is a
priori condition for economic growth or vice versa. In other words, disparities among economists in this
issue stem from their perspective on which follows the other.
Alternative perspectives hold by economists can be classified into two main strands (Ang, 2007).
The first main strand of the literature can be associated with an early study of Schumpeter (1911). His
study exhibits the role of financial intermediaries in directing the sources to the production of new
technologies. The other earlier studies that assert the role of financial intermediation on reducing the
financial frictions are Goldsmith (1969), Mc Kinnon (1973) and Shaw (1973). All these studies
specifically argue that financial developments lower frictions in markets and increase domestic savings.
Thus, the cost of funding decreases and capital accumulation rises which in turn triggers economic
activity and increases economic growth. This first strand of the literature comprises “the finance-led
growth hypothesis”.

-2-

Conversely, the second strand of the literature refutes the argument that financial development
leads to economic growth and claim that finance is an insignificant factor in economic growth (King
and Levine, 1993). Defenders of this proposition are Robinson (1952) and Lucas (1988). Of them,
Robinson (1952) propose that financial development is a demand-driven. When the economy expands
the demand for financial services increases which in turn triggers well-structured financial system. In
the same vein, Lucas (1988) labeled the relationship between financial development and economic
growth as “overstressed”. The second strand is labeled as “growth-led finance”.
The empirical literature on finance-growth nexus provides several studies that are in favor of
finance-led growth hypothesis. These studies are; Goldsmith (1969), King and Levine (1993), Bloch
and Tang (2003), Christopoulos and Tsionas (2004), Beck, Georgiadis, and Straub (2014), Stolbov
(2017), Chow, Fung and Leung (2018). Empirical studies favoring the second strand of the literature are
as follows: Gregorio and Guidotti (1995), Naceur and Ghazouani (2007), Abu-Bader and Abu-Qarn
(2008), Odhiambo (2008), Chang and Huang (2010), Ductor and Grechyna (2015).
The review of the overall empirical results on finance-growth nexus indicates that the causality
between these variables exhibits mixed patterns and sensitive to the country-specific factors, the time
span, and the employed methodological tools. Thus, the literature calls for more empirical studies to
shed light on the finance-growth nexus.
This study investigates the causal relationship between financial development and economic
activity in 5 North African countries (Algeria, Egypt, Morocco, Sudan, and Tunisia) throughout 19902017 in the panel setting. The main motivation of this study is to analyze the simultaneous relationship
between financial development and economic growth. To investigate the causal linkage between
financial deepening and economic growth, this study employs the panel data Toda-Yamamoto Fisher
causality test namely Emirmahmutoglu-Kose panel causality test. This test has the advantage of
considering cross-sectional dependence and heterogeneity across the countries. Therefore, this test takes
cross-sectional disparities among the panel countries and allow us to get the individual country results.
The remainder of the study is structured as follows. The second part of the study introduces the
data and the employed methodology. The third part provides the empirical results, and the fourth part
discusses the empirical findings. The last part concludes the study.
2. DATA AND METHODOLOGY
2.1. Data
This study investigates the causal association between financial deepening and economic activity
in 5 North African countries (Algeria, Egypt, Morocco, Sudan, and Tunisia) throughout 1990-2017 in
the panel setting.
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The main motivation of this study is that the simultaneous relationship between financial
development and economic growth. In this sense, the study employs the ratio of domestic private credit
to GDP and per capita GDP in constant 2010 US dollars. Here, the former stands as a measure of
financial development and the latter represent the measure for economic growth. Both series are
extracted from the World Bank World Development Indicators (WDI) database.
2.2. Methodology
To investigate the causal linkage between financial deepening and economic growth, this study
employs the panel data Toda-Yamamoto Fisher causality test namely Emirmahmutoglu-Kose (EK
hereafter) proposed by Emirmahmutoglu and Kose (2011).
The main advantage of this test is that it considers the cross-sectional dependence and
heterogeneity across the countries. Fisher (1932) proposed the Lag-augmented (LA) vector
autoregression (VAR). The EK panel causality test is an extended version of this methodology. It tests
the existence of Granger causality between variables in heterogeneous mixed panels.
LA-VAR model has conventional chi-square distribution in an estimation of the VAR (p+dmax)
model. Here p represents the lag order and the dmax shows the order of maximum integration. The EK
methodology first considers the following heterogeneous panel VAR (𝑙) model with n variables
(Emirmahmutoglu and Kose, 2011):
𝑧𝑖,𝑡 = 𝛽𝑖 + 𝛾𝑖1 𝑧𝑖,𝑡−1 + ⋯ + 𝛾𝑖𝑙𝑖 𝑧𝑖,𝑡−𝑘𝑖 + 𝑢𝑖,𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,2, … , 𝑁, 𝑡 = 1,2, … , 𝑇

(1)

Here 𝑖 stands for the cross-sectional units, the 𝑡 shows time periods, and 𝛽𝑖 is the n dimensional
vector with fixed-effects. The fixed parameter matrices, 𝛾𝑖1 , … , 𝛾𝑖𝑙𝑖 , varies across cross-sectional units.
𝑢𝑖,𝑡 ’s are independent and identically distributed for all 𝑡 = 1,2, … , 𝑇, and 𝐸(𝑢𝑖,𝑡 ) = 0. Also, the
covariance matrices, 𝑉(𝑢𝑖,𝑡 ) = ∑ 𝑢𝑖 are positive definite. Lag structue, (𝑙𝑖 ), may change across crosssectional units.
The conventional tool to test the coefficient restrictions in VAR systems is the Wald test.
Following equation represents the coefficients of the VAR system:
𝜕𝑖 = 𝑣𝑒𝑐[𝛽𝑖 , 𝛾𝑖1 , … 𝛾𝑖𝑙𝑖 ] 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … , 𝑁

(2)

Here, the aim is to test the 𝑟𝑖 number of linear and independent coefficient restrictions. In the case
of Granger non-causality, the null hypothesis is as follows:
𝐻0 = 𝑅𝑖 𝜃𝑖 = 0 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑖
and the alternative is;
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(3)

𝐻1 = 𝑅𝑖 𝜃𝑖 ≠ 0 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … , 𝑁1 ; 𝑅𝑖 𝜃𝑖 = 0 𝑖 = 𝑁1 + 1, … , 𝑁

(4)

Here, 𝑅𝑖 is a matrix with rank 𝑟𝑖 .
To test the null hypothesis of non-stationarity, this test estimates a VAR model:
𝑟𝑖 +𝑑𝑚𝑎𝑥𝑖

𝑧𝑖,𝑡 = 𝛽𝑖 + 𝛾𝑖1 𝑧𝑖,𝑡−1 + ⋯ + 𝛾𝑖𝑙𝑖 𝑧𝑖,𝑡−𝑘𝑖 +

∑

𝛾𝑖𝑙 𝑧𝑖,𝑡−1 + 𝑢𝑖,𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,2, … , 𝑁, 𝑡

𝑙=𝑟𝑖 +1

(5)

= 1,2, … , 𝑇
In this case, the test combines the p-values via the Fisher method:

EK  2 ln  p j 
G

(6)

j 1

where pj shows the p-value of TY causality test for the j th country. The critical values to test the
null of non-stationarity are obtained via bootstrap simulations.
3. EMPIRICAL RESULTS
The study needs to determine the integration level of the variables before executing the causality
test. However, the selection of the unit root tests also dependence on the presence of the cross-sectional
dependence across the cross-sectional units. Thus, the study first explores the cross-sectional
dependence in employed series and then determines the order of integration in the employed series.
Before implementing the unit root test, this study utilizes all four cross-sectional dependence tests
among countries. These are LM test of Breusch and Pagan (1980), CDLM and CD tests proposed by
Pesaran (2004) and adjusted LM test of Pesaran, Ulah and Yamagata (2008). The study carries out the
cross-sectionally augmented Dickey-Fuller (CADF) test an gets the cross-sectionally augmented Im,
Pesaran, and Shin (or CIPS) statistics. The results of cross-sectional dependence and the unit root tests
are displayed in Table 1.
Table 1. CD Test and Panel Unit Root Test Results
Variable

Breusch-Pagan
LM

Pesaran Scaled
LM

Bias-Corrected
Scaled LM

Pesaran
CD

CIPS
Statistics

CREDIT

38.459***

6.363***

6.271***

1.056

-1.549

∆CREDIT

-

-

-

-

-3.709***

GDP

264.188***

56.838***

56.745***

16.252***

-3.214***

Note: ∆ is the first difference operator. *** denotes statistical significance at %1.
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The results of the cross-sectional dependence tests in Table 1 imply that the null of the crosssectional independence is rejected in all four tests for both series. Thus, these findings denote that there
is a cross-sectional dependence between the cross-sectional units among the countries. Under the
presence of the cross-sectional dependence, second-generation unit root tests are more appropriate to
determine the integration level of the variables.
The results of the panel unit root test imply that the null of nonstationarity cannot be rejected for
the GDP variable in its level form and for the CREDIT variable in its first difference. In other words,
the results imply that CREDIT is integrated of I(1) and GDP is integrated of I(0). Therefore, the
maximum integration order of the variables is labeled as 1.
After determining the order of integration in the series the study proceeds to examine the direction
of causality between two sets of pairs: (a) GDP→CREDIT and (b) CREDIT→GDP. To investigate the
finance-growth nexus in causality framework this study employs the EK causality test. This test
considers the cross-sectional dependence and heterogeneity across the countries. Table 2 displays the
causal relationship in two sets of pairs both for a full panel of 5 North African countries and the
individual panel members.
Table 2. Bootstrap Panel Causality Test Results between CREDIT and GDP
GDP→CREDIT

CREDIT→GDP

Wald statistics

Wald statistics

Algeria

1.345

2.601

No Causality

Egypt

1.848

2.347

No Causality

Morocco

20.515***

2.333

Growth-Led Finance

Sudan

0.106

1.217

No Causality

Tunisia

1.188

14.669***

Finance-Led Growth

Panel Fisher statistics

Panel Fisher statistics

Conclusion

25.487

24.570

No Causality

Individual / Direction

Conclusion

Panel
Note: *** denotes statistical significance at %1. Since there is a cross-sectional dependence in the models, we consider the 5000
bootstrap probability values.

The panel data results denote that we fail to reject the null of non-causality in both sets of pairs.
In other words, there is no significant causal relationship on the causality between CREDIT and GDP
that seems to support the neutrality in North African countries.
However, Table-2 provides mixed results for individual countries. On the basis of the individual
results between CREDIT and GDP, in 2 out of 5 series there exists a unidirectional causality between
the series. Of them, our findings for Morocco denotes that the significant unidirectional causality runs
from GDP to CREDIT which in turn provides a supportive evidence growth-led finance hypothesis. On
-6-

the other hand, the results exhibit the one-way causality running from CREDIT to GDP and confirm the
finance-led growth hypothesis in Tunisia. In remaining countries, the results are similar to those of the
whole panel and are in favor of the non-causal relationship between CREDIT and GDP.
4. DISCUSSION
The presence of the unidirectional causality from GDP to CREDIT in Morocco seems to suggest
that economic growth is a significant indicator for future developments in the financial sector. Our
findings are not in line with the findings of the Abu-Bader and Abu-Qarn (2008) whose findings
provided evidence of unidirectional causal relationship running from financial development to GDP by
using similar measures. Thus, our findings imply that the policies promoting economic growth will also
ensure sound financial development in Morocco.
The one-way causality running from CREDIT to GDP confirms the finance-led growth hypothesis
and suggests that financial development is an indicator for the future economic growth. These findings
are not in consensus with those of Abu-Bader and Abu-Qarn (2008). Their study exhibits no causal
relationship between the similar measures of financial development and economic growth. However,
our results confirm that the sound financial system in Tunisia stimulates the economic activity and
induce economic growth.
Empirical findings of this study in Algeria, Egypt and Sudan fail to find the causal relationship
between CREDIT and GDP and demonstrate the lack of the link between the financial sector and the
real sector. In this manner, our findings have in common with those of Naceur and Ghazouani (2007).
They used a dynamic panel regression and found that there is no significant relationship between the
financial system and the economic activity in MENA countries. Their reasoning is that the low
institutional environment breaks up the link between the financial sector and real sector and stress the
need for the sound institutional structure for the well-functioning banking system.
5. CONCLUSION
This study investigates the finance-growth nexus in 5 North African countries (Algeria, Egypt,
Morocco, Sudan, and Tunisia) throughout 1990-2017 in the panel setting. The study uses the ratio of
domestic private credit to GDP in constant 2010 US dollars as a measure of financial development and
the per capita GDP in constant 2010 US dollars for a measure of economic growth.
To examine this link the study employs a causality test proposed by Emirmahmutoglu and Kose
(2011). This test has the advantage of considering the cross-sectional dependence and heterogeneity
across the countries. EK panel causality test is an extended version of this methodology to test the
existence of Granger causality between variables in heterogeneous mixed panels.
Empirical findings exhibit that there is no significant causal relationship between CREDIT and
GDP that seems to support the neutrality in a panel of North African countries. Individual country results
-7-

between CREDIT and GDP propose that in 2 out of 5 series there exists a unidirectional causality. For
Morocco, significant unidirectional causality runs from GDP to CREDIT which in turn provides a
supportive evidence growth-led finance hypothesis. On the other hand, the results exhibit the one-way
causality running from CREDIT to GDP and confirm the finance-led growth hypothesis in Tunisia. In
remaining countries, the results are similar to those of the whole panel and are in favor of the non-causal
relationship between CREDIT and GDP.
As a conclusion, this study exhibits mixed results in addressing the finance-growth nexus in North
African countries. Further studies might concentrate on the detailed analysis of the country-specific
factors influencing the way of causal linkage between two sets of pairs by employing the alternative
econometric techniques.
REFERENCES
Abu‐Bader, S., and Abu‐Qarn, A. S. (2008) “Financial Development and Economic Growth: Empirical
Evidence from Six MENA Countries”, Review of Development Economics, 12(4): 803-817.
Ang, J. B. (2008) “A survey of recent developments in the literature of finance and growth”, Journal of
Economic Surveys, 22(3): 536-576.
Beck, R., Georgiadis, G., and Straub, R. (2014) “The Finance and Growth Nexus Revisited. Economics
Letters, 124(3): 382-385.
Bloch, H., and Tang, S. H. K. (2003) “The Role of Financial Development in Economic
Growth”, Progress in Development Studies, 3(3): 243-251.
Breusch, T., Pagan, A. (1980) “The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model
Specification in Econometrics”, The Review of Economic Studies. 47 (1): 239-253.
Chang, S. H., and Huang, L. C. (2010) “The Nexus of Finance and GDP Growth in Japan: Do Real
Interest Rates Matter?”, Japan and the World Economy, 22(4): 235-242.
Chow, W. W., Fung, M. K., and Leung, M. K. (2018) “Finance-Growth Nexus in China from an
Endogenous Switching Perspective”, The Journal of International Trade & Economic
Development, 27(4): 443-462.
Christopoulos, D. K., and Tsionas, E. G. (2004) “Financial Development and Economic Growth:
Evidence from Panel Unit Root and Cointegration Tests”, Journal of Development
Economics, 73(1): 55-74.
De Gregorio, J., and Guidotti, P. E. (1995) “Financial Development and Economic Growth”, World
Development, 23(3): 433-448.
Ductor, L., and Grechyna, D. (2015) “Financial Development, Real Sector, and Economic
Growth”, International Review of Economics and Finance, 37: 393-405.
-8-

Emirmahmutoglu, F., and Kose, N. (2011) “Testing for Granger Causality in Heterogeneous Mixed
Panels”, Economic Modelling, 28(3): 870-876.
Fisher, R.A. (1932) “Statistical Methods for Research Workers”, 4th Edition. Oliver and Boyd,
Edinburgh.
Goldsmith, R.W. (1969) “Financial Structure and Development”, Yale University Press, New Haven.
King, R. G., and Levine, R. (1993) “Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right”, The Quarterly
Journal of Economics, 108(3): 717-737.
Lucas, R.E., Jr (1988) “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics
22: 3–42.
McKinnon, R.I. (1973) “Money and Capital in Economic Development”, Washington, DC: Brookings
Institution.
Naceur, S. B., and Ghazouani, S. (2007) “Stock Markets, Banks, And Economic Growth: Empirical
Evidence from The MENA Region”, Research in International Business and Finance, 21(2): 297315.
Odhiambo, N. M. (2008) “Financial Development in Kenya: A Dynamic Test of the Finance-Led
Growth Hypothesis”, Economic Issues, 13(2): 21-36.
Pesaran, M. (2004) “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”, Cesifo
Working Paper Series 1229, Cesifo Group Munich.
Pesaran, M. (2007) “A Simple Panel Unit Root Test in The Presence of Cross-Section Dependence”,
Journal of Applied Econometrics. 22 (2): 265–312.
Pesaran, M.H., Ullah, A., Yamagata, T. (2008) “A Bias-Adjusted LM Test of Error Cross-Section
Independence”, The Econometrics Journal. 11: 105–127.
Robinson, J. (1952) “The Rate of Interest and Other Essays”, London: Macmillan.
Schumpeter, J.A. (1911) “The Theory of Economic Development”, Oxford: Oxford University Press.
Shaw, E.S. (1973) “Financial Deepening in Economic Development”, New York: Oxford University
Press.
Stolbov, M. (2017) “Causality between Credit Depth and Economic Growth: Evidence From 24 OECD
Countries”, Empirical Economics, 53(2): 493-524.

-9-

DOES MONEY BUY HAPPINESS IN TURKEY?
Zeynep Burcu UĞUR
ABSTRACT
In this study, we examine the relationship between income and happiness for individuals living in
Turkey. Our results are based on about 300,000 individuals participated in Life Satisfaction Survey
conducted annually between 2003 and 2017. We observe a modest positive and statistically significant
relationship between household income and happiness of individuals. Moreover, relative standing in
the society matters more than absolute income for happiness. In a similar vein, we find that increase in
average income of the city in which a person lives reduces happiness to the extent that it more than
offsets the effect of an increase in absolute income. According to self-report, around 50% of people care
about what other people think of their material status. Congruent with previous findings, we show that
the effect of absolute income has dropped down over the course of years with Turkey’s economic growth.
Keywords: Money, Relative Income, Happiness.
JEL Codes: D63, I31



PhD, Social Sciences University of Ankara, Ankara, Turkey, zeynep.ugur@asbu.edu.tr

-10-

1. INTRODUCTION
The main criticism that was directed against using GDP as a measure of progress of societies is
that greater material affluence does not always buy happiness for individuals. Some studies support the
idea money does not matter for subjective wellbeing. For instance, Easterlin’s seminal article (1974,
1995) finds that average happiness scores rise slightly despite considerable growth in living standards
using subjective well-being data from surveys in Western countries. Also, some studies find a positive
relationship between life satisfaction and economic growth (See Hagerty and Veenhoven (2003);
Stevenson and Wolfers (2008)) as well as a significant relationship between happiness and financial
situation of an individual within a country (Ferrer-i-Carbonell, 2005).
It is also found that once individual’s income rises above a level, additional income does not have
a lasting effect on the feelings of joy (Frey and Stutzer, 2002; Kahneman and Deaton, 2010). This is
attributed to human’s strong capacity for adaptation (Frederick and Loewenstein, 1999). The first study
that shows lottery winner’s adaptation to extra income is by Brickman et al. (1978). On the other hand,
Gardner and Oswald (2007) finds higher mental wellbeing among medium sized lottery winers
compared to ones with no wins and small wins. Di Tella et al. (2010) examined longitudinal data for
about 8,000 individuals from German Socio-Economic Panel and finds that only 42% of the effect of
income rise remains after one year.
The relationship between income and subjective wellbeing are mainly studied for developed
countries such as the American and European samples. Knight et al. (2009) is an exception in this regard
that they studied 9,200 Chinese rural households and found that although rural places have lower income
than urban areas, majority of them reported themselves to be happy. Although in developed countries,
the relationship between income and happiness is somewhat small, in developing countries, individual’s
own financial resources is more important for sustaining a reasonable life (DiTella and MacCulloch,
2010). This is generally explained as once people meet their basic needs, additional income might not
bring extra happiness benefits since people in developed countries get a lot of benefits from the public
services such as health and education in those societies and that may not leave a big room for the need
for high income (Clark et al., 2008).
This paper examines the relationship between household income and happiness and social
comparison effect for Turkey from different angles. Turkey is an interesting country as it has
experienced significant cultural and economic transformations from 1980s onwards such as strong
increase in the share of manufacturing in total output, and consequently globalization, and
modernization (Pamuk, 2007). At the beginning of 1980s, Turkey was described more of an collectivist
culture (Hofstede, 1984). White and Lehman (2005) shows that social comparison is more prevalent in
collectivistic cultures. Moreover, DiTella and MacCulloch (2010) has found that income and happiness
has strong relationship among poorer individuals and poorer nations whereas full adaption to higher
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income is seen in wealthy individuals and countries. As economy has grown substantially last decade in
Turkey, we expect the role of absolute income for happiness to drop down over time. Also, as there has
been substantial improvements in satisfaction with public services in Turkey over the last decade (Ugur,
2018b). Due to the improved state provided services, there might be less need for high income for
sustaining a decent life in Turkey.
Thus, in this paper, we firstly examine the effect of absolute income and relative income on
happiness and how these effects change in Turkey over the 2004-2017 period using Life Satisfaction
Survey conducted by Turkish Statistical Institute (Turkstat). With the gaining momentum of wellbeing
research in the world, there is a growing literature that examines general determinants of happiness in
Turkey. Eren &Aşıcı (2018) finds that subjective wellbeing measures slightly increased between 2004
and 2014 for Turkey although GDP per capita has doubled in this period. Although many studies
included some measure of income for understanding the determinants of subjective wellbeing in Turkey,
they generally used people’s self-placement of themselves on an economic ladder as a measure of
income (See Selim (2008a); Atay (2012); Selim (2012); Ekici and Koydemir (2014)). Investigating the
role of income comparison, Dumludag (2013); Dumludag et al. (2016) included individual’s placement
on a 11 scale ladder, individual’s own assessment of their financial condition compared to 5 years ago
and their expectations in 5 years ahead. But the level of income was not included. As it is plausible to
observe high correlation between income level of the individual and her self-placement on an economic
ladder, the coefficients may show the compound effect of absolute income together with relative income.
Using Life Satisfaction Survey in 2004, Selim (2008b) discusses how different income groups differ in
terms of their values which they thought was important for their life satisfaction. Caner (2015) included
income brackets and economic ladder self-placement and comparison of the self with the situation 5
years before as well as expectations for coming 5 years in their analysis and found a significant
relationship between absolute income, relative income and happiness using annual data from Life
Satisfaction Survey between the years 2003 and 2011. Only Eren and Aşıcı (2017) used city level data
finds significant happiness differences between cities in Turkey.
Our results show a modest positive relationship between income and reported happiness. Also,
having a relatively higher position in the society has a much greater influence on happiness than having
a higher absolute income. We also find that increase in average income of the city in which the person
lives reduces individual’s wellbeing substantially to the extent that it more than offsets the happiness
effect of an increase in absolute income. Also, 50% of people report that around 50% of people care
about what other people think of their material status. We also found that the relative income is more
influential on the happiness of men compared to women. In line with that, women care less about
material status of others and their income compared to men. Congruent with previous findings, we show
that the effect of absolute income has dropped down over the course of years with Turkey’s economic
growth over the last decade.
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Our study contributes to the existing literature by documenting interdependence of individual
wellbeing and the evolution of the effect of absolute income and relative income on happiness in a
country that has experienced cultural shift from collectivism to somewhat individualism. Previous
studies measured income comparison by including individuals’ self-placement on an economic ladder.
However, in this study, we will construct relative income groups based on geographical proximity as
well as age groups. To our knowledge, this is the first paper that uses this way of measuring relative
income effect for Turkey. As opposed to findings of Caporale et al. (2009), our results corroborates the
negative effects of reference group’s income on individual’s happiness which is found in many studies
such as Ferrer-i-Carbonell (2005); Luttmer (2005); Ifcher et al. (2018).
2. METHODOLOGY
To study the relationship between money and subjective well-being, we use the following
equation,
𝑆𝑊𝐵𝑖,𝑡 = 𝑌𝑖,𝑡 𝛼 + 𝑋𝑖,𝑡 𝛽1 +

𝑌𝑖,𝑡
𝛽 + 𝜀𝑖,𝑡
𝑌∗ 2

[1]

where 𝑆𝑊𝐵 represents subjective well-being indicators such as happiness or life satisfaction
scores for individual 𝑖, in year 𝑡. 𝑌 denotes household income of each individual i at time t, and 𝑋 is a
vector of other control variables that represent other aspects of life circumstances such as marital status,
age, education. These control variables are chosen based upon previous findings and are explained in
more detail in the following section.
As people enjoy not only absolute income but relative income as being above a reference point
also gives gratification. In equation (1), 𝑌𝑖 /𝑌 ∗ shows the effect of relative income in which 𝑌 ∗ denotes
‘reference point’. There could be internal reference points such as individual’s own income in the past
or external reference points through which individual’s compare themselves with others in the society.
Also, aspirations about future income could be thought as an internal reference point but this time
forward looking.
As reference points, we use a number of methods such as aspirations for future income, own past
income and self-placement on an economic ladder. For reference points not to pick up the effect
optimistic valuation of one’s circumstances, we included satisfaction with health and satisfaction with
friends in the models, too. Moreover, we also use average income level in the city the individuals lives
in as a reference point as people can know about the living standards in their city therefore can compare
themselves to those people living in the same city more easily than outside of it.
3. DATA
We use individual-level data from Life Satisfaction Survey (LSS) conducted annually by Turkish
Statistical Institute. We have the annual data between 2003 and 2017. The sample is representative of
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Turkey’s non-institutionalized adult (18 + aged) population. LSS’s data is gathered through face to face
interviews. One strong aspect of LSS is that its sample size is large enough. In 2003, 3,095 individuals
has participated in the survey. In 2013, the survey was designed to be able to have a representative
sample from each city. Therefore, 135,314 people have participated in the survey in 2013. In 2017, the
survey was again nationally representative and conducted with 9,876 individuals.
The LSS covers many topics including happiness, satisfaction with a wide range of public services
such as health care services, education, security etc. and a number of background indicators. Happiness
was measured using the answers to the following question: “Considering all aspects of your life, how
happy would you say you are?” ranging from 1 “very happy” to 5 “very unhappy”. For ease of
interpretation of results, happiness variable has been recoded for which 1 denotes very unhappy and 5
denotes very happy.
The LSS asks individuals to report their monthly net household income in 6 categories from 2004
to 2012. Between 2013 and 2017, 5 categories are used. This measure includes salaries, rent, interest
and other payments obtained. In each year, different lower and upper bounds are used for each category.
According to personal communication with TSI’s officers, the categories are updated in accordance with
the inflation rate.
As control variables, gender, age, urban/rural status of the respondent (for the period 2003-2012),
education level of the respondent (categories: illiterate/did not complete any school, primary school
graduate, secondary school graduate/equivalent, high school graduate/equivalent, university or more)
marital status (categories: never married, married, divorced/separated/widowed), employment status
(categories: employed, affiliated with work, unemployed, house-maker, student, retired, seasonally
employed, disabled, other employment status), satisfaction with health and relationship with friends
ranging from 1(not satisfied at all) to 5 (very satisfied).
For identifying the effect of internal reference point, we use the respondents’ evaluation of current
living standard compared to that of 5 years ago and the respondents’ expectation of living standards for
the coming 5 years compared to the current situation. The possible answer categories are “improved
(will improve)”, “stayed (will stay) the same”, “deteriorated (will deteriorate)”, “Do not know”. These
questions has been asked in all survey years. As for an external reference point, two methods were used.
Firstly, the respondents’ self-placement on an 11 step economic ladder is used. This question was
available for each survey year except for 2003. Secondly, we use average income level in each city as
an external reference point for 2013 survey, since LSS has been conducted on a city level representative
sample in 2013.
From 2009 onwards, participants in LSS survey are asked many questions how important other
people’s life style are for the respondent. Similarly, respondents of the same survey are also asked many
similar questions to assess how important other’s opinion on the respondent’s life style is for the
-14-

respondent. We use individual’s self-reports on if they care about relevant other’s clothing, personal
belongings and income to construct their considerations about other’s material status. Similarly, we use
individual’s self-reports on if they care about relevant others’ opinions on the individual’s clothing,
personal belongings and income to construct their considerations about what others think of them.
4. RESULTS
Figure 1 shows how average happiness scores change for each income bracket. We do see a
modest positive relationship between income and happiness.
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Figure 1. Happiness Scores by Income Bracket
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The descriptive statistics for the sample are provided in Table 1. When the missing observations
for our control variables (age, gender, education level, marital status and employment status) are
removed from the sample, we end up with 290,458 observations. The first column shows mean values
and standard deviations for the whole sample, the second column shows those of the lowest income
group, the third column shows those of middle income brackets (2nd,3rd and 4th income bracket) whereas
the fifth column shows those of highest income group. In order to test whether there is significant
differences between individuals in the lowest income bracket and those who belong to other income
categories, t-test is conducted and the results has been shown on the second column with significance
stars. Similarly, the t-test results pertaining to the difference between highest income group individuals
and individuals in the other income categories are shown the fourth column with significance stars.
Table 1. Descriptive Statistics for the Sample
Entire Sample

Lowest Income
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Income

Highest Income

Happiness Score
Very happy
Happy
Neutral
Unhappy
Very unhappy
Age
Female
Urban
Employment Status
Employed
Unemployed
Homemaker
Student
Retired
Unable to work
Others
Education
No schooling
Primary school
Secondary school
High school
University or more
Marital Status
Never married
Married
Widowed
Divorced/Separated
Health Satisfaction
Satisfaction with friends
N

3.55 [0.86]
0.09 [0.28]
0.51 [0.50]
0.29 [0.45]
0.09 [0.28]
0.03 [0.16]
43.95 [16.34]
0.57 [0.50]
0.70 [0.46]

3.42 [0.91]***
0.06 [0.24]***
0.49 [0.50]***
0.29 [0.46]*
0.12 [0.32]***
0.04 [0.19]***
46.22 [17.60]***
0.60 [0.49]***
0.44 [0.50]***

Brackets 2-4
3.60 [0.83]
0.10 [0.30]
0.51 [0.50]
0.30 [0.46]
0.07 [0.26]
0.02 [0.14]
42.92 [15.68]
0.55 [0.50]
0.74 [0.44]

3.76 [0.78]***
0.13 [0.34]***
0.56 [0.50]***
0.26 [0.44]***
0.04 [0.21]***
0.01 [0.10]***
41.03 [13.77]***
0.52 [0.50]***
0.87 [0.34]***

0.36 [0.48]
0.05 [0.21]
0.36 [0.48]
0.03 [0.18]
0.12 [0.32]
0.05 [0.22]
0.03 [0.16]

0.25 [0.43]***
0.07 [0.25]***
0.42 [0.49]***
0.03 [0.16]***
0.10 [0.29]***
0.10 [0.29]***
0.04 [0.20]***

0.39 [0.49]
0.04 [0.19]
0.35 [0.48]
0.04 [0.19]
0.14 [0.34]
0.03 [0.16]
0.02 [0.14]

0.61 [0.49]***
0.02 [0.14]***
0.19 [0.39]***
0.04 [0.18]
0.12 [0.33]
0.01 [0.10]***
0.01 [0.11]***

0.19 [0.40]
0.40 [0.49]
0.12 [0.33]
0.17 [0.37]
0.12 [0.33]

0.32 [0.47]***
0.45 [0.50]***
0.11 [0.31]***
0.09 [0.29]***
0.02 [0.15]***

0.13 [0.34]
0.40 [0.49]
0.14 [0.35]
0.21 [0.41]
0.12 [0.32]

0.05 [0.21]***
0.17 [0.38]***
0.08 [0.28]***
0.23 [0.42]***
0.47 [0.50]***

0.15 [0.36]
0.76 [0.43]
0.07 [0.25]
0.02 [0.15]
3.57 [0.89]
3.99 [0.52]
300,334

0.12 [0.33]***
0.75 [0.44]***
0.11 [0.31]***
0.03 [0.16]***
3.43 [0.97]***
3.98 [0.53]***
113,089

0.16 [0.37]
0.77 [0.42]
0.05 [0.22]
0.02 [0.15]
3.63 [0.85]
4.00 [0.52]
153,649

0.18 [0.39]***
0.77 [0.42]***
0.03 [0.16]***
0.02 [0.14]*
3.77 [0.75]***
4.01 [0.52]***
33,596

Notes: Mean coefficients and standard deviations in [ ] are provided, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Overall happiness score of our sample out of 5 is 3.55. That implies that people are slightly above
the neutral state and are somewhat happy. This is in line with previous findings as Ugur (2018) finds
average happiness 62 out of 100 for a sample from Turkey. 57% of our sample are women, the average
age in the sample is about 44. In general, the sample is balanced in terms of gender as the proportion of
females in the sample is 0.57. 13% of highest income group reported themselves to be very happy
whereas just 10% and 6% of middle income group and lowest income group reported themselves very
happy, respectively. Similarly, 56% of highest income group reported themselves to be happy whereas
the percentage of middle income and lowest income holders who reported themselves to be happy are
51% and 49%, respectively. One can see a similar pattern for people who reported themselves as
unhappy and very unhappy. 12 (4) % of lowest income holders are unhappy (very unhappy) whereas
only 7 (2) % and 4 (1) % of middle and highest income holders are unhappy (very unhappy).
There are statistically significant differences between individuals in the lowest income bracket
and other income holders in terms of marital status, educational attainment and employment status. We
see the same statistically significant differences between individuals in the highest income bracket and
other income holders, too. Therefore, those differences need to be accounted for in a regression analysis.
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Table 2 shows OLS model results of absolute and relative income for explaining happiness.
According to Model 1 in Panel A of Table 2, we clearly see a statistically significant relationship
between income and happiness even after accounting for many background variables such as gender,
age, marital status and education etc. Yet, with the inclusion of internal reference points in model 2, the
coefficient of income goes down a bit, but still statistically significant. Model 3 includes internal
reference points as well as external reference point. The coefficient of income drops further down in
Model 3. Indeed, according to model 3, relative position in the society matter more than absolute income
level as the coefficient of income bracket is 0.031 whereas the coefficient of economic ladder placement
is 0.074. Consistent with our expectations, feeling that one’s life standard has improved compared to 5
years ago has a positive coefficient and feeling of deterioration in one’s life standard compared to 5
years ago has a negative coefficient. Interestingly, expectation of higher income in the coming 5 years
has a positive and statistically significant relationship with happiness. Also, expectation of lower income
in the coming 5 years has a negative and statistically significant relationship with happiness. That shows
that people can get pleasure even from their higher income expectations in the future or pain from their
lower income expectations in the future.
When we restrict the sample only to year 2013, we see a similar results discussed above about the
signs and significance of coefficients. In model 4 of Part B, we include average income level of that city
the respondent lives in which is another external reference point. The effect of average income of the
city people live is negative and statistically significant on people’s happiness. We see very similar results
in model 5 of Panel B when average income of age groups in each city is included in the model.
Interestingly, the effect of average income of city the person lives more than offsets the effect of absolute
income. These results together coherently paint a picture that social position is more influential on
happiness than absolute income in Turkey.
In Table 3, we present the coefficient of absolute and relative income for different demographic
groups. These results are based on regression models of Table 2 run separately for each demographic
group. When we compare model 1 and 2 in Table 2, we see that the effect of absolute income is not very
different between males and females whereas the effect of relative income is more pronounced for males.
We test whether the effect of relative income is different between males and females by putting an
interaction term of relative income with gender. According to results provided in Appendix Table A-1,
the effect of relative income is statistically significantly lower for females. Model 3,4 and 5 shows the
results for young, middle aged and older people, respectively. Young people are those aged 18-29.
Middle aged are defined to be between ages of 30-60. Older people are those aged over 60. The effect
of absolute income on happiness is highest on young people and the effect goes down gradually for
middle aged and older people. Interestingly, the effect of relative income (economic ladder placement)
on happiness is more influential for middle aged individuals than both younger and older people. Also,
the effect of absolute income increases with education level up until university education whereas the
-17-

effect of relative income gets stronger when education level increases without exception. The effect of
relative income being more pronounced for higher educated group might be related to education
increasing expectations.
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Table 2. Happiness Regression Results-OLS Models

Income Bracket

(1)
0.068***
(54.68)

Living Standard improved –5 years ago
Living Standard deteriorated- 5 years ago
Do not know
(ref: stayed the same)
Living standard will improve-in 5 years
Living standard will deteriorate in 5 years
Do not know
(ref: stayed the same)

Panel A. All Years
(2)
(3)
0.054***
0.031***
(43.76)
(25.51)
0.097***
0.069***
(24.96)
(17.84)
-0.167***
-0.147***
(-36.81)
(-32.51)
-0.000
0.031***
(-0.02)
(2.71)
***
0.081
0.053***
(19.90)
(12.95)
-0.168***
-0.140***
(-31.08)
(-25.99)
-0.032***
-0.033***
(-7.00)
(-7.29)

(1)
0.062***
(40.09)

(2)
0.049***
(32.04)
0.097***
(20.12)
-0.159***
(-27.80)
0.017
(1.27)
0.074***
(14.37)
-0.165***
(-24.04)
-0.042***
(-7.47)

0.074***
(86.50)

Self-placement on a welfare ladder

Panel B. Year 2013
(3)
(4)
0.028***
0.030***
(18.26)
(19.45)
0.072***
0.071***
(15.08)
(14.91)
-0.141***
-0.141***
(-25.05)
(-24.95)
0.053***
0.051***
(4.07)
(3.92)
***
0.046
0.045***
(8.97)
(8.90)
-0.137***
-0.137***
(-20.38)
(-20.30)
-0.044***
-0.045***
(-7.95)
(-8.17)
0.070***
(67.24)

Average income in city lived

0.071***
(67.49)
-0.038***
(-7.56)

Average income of age groups in city lived
R-squared
N

0.154
300313

0.188
300283

0.212
295337

0.149
196203

0.181
196203

0.203
196203

0.203
196203

(5)
0.030***
(19.57)
0.072***
(14.92)
-0.141***
(-24.94)
0.051***
(3.95)
0.045***
(8.85)
-0.137***
(-20.30)
-0.045***
(-8.20)
0.071***
(67.50)
-0.038***
(-7.98)
0.203
196203

Std. errors are robust, t statistics provided in ( ), *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10
All regressions results include baseline controls
Baseline Controls: gender, age, age squared, marital status (categories: married, divorced/separated, widowed, single), employment status (categories: employed, unemployed, doing house-care,
student, retired, unable to work, other employment status), educational attainment (categories: no schooling, primary school, secondary school graduate, high school graduate, university or more),
satisfaction with health, satisfaction from relationship with friends and year fixed effects (only in the first 3 models in Panel A).
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Table 3. Happiness Regression Results-Different Groups

Income Bracket
Living Standard improved –5
years ago
Living Standard deteriorated- 5
years ago
Do not know
(ref: stayed the same)
Living standard will improve-in 5
years
Living standard will deteriorate in
5 years
Do not know
(ref: stayed the same)
Self-placement on a welfare
ladder
R-squared
N

Females

Males

Young

(1)
0.032***
(19.82)
0.061***
(11.96)
-0.134***
(-22.05)
0.013
(0.99)
0.048***
(8.77)
-0.110***
(-14.91)
-0.027***
(-4.68)
0.070***
(62.21)
0.210
167505

(2)
0.031***
(16.05)
0.081***
(13.64)
-0.161***
(-23.83)
0.068***
(3.12)
0.057***
(9.34)
-0.168***
(-21.43)
-0.042***
(-5.55)
0.077***
(59.43)
0.213
127832

(3)
0.034***
(13.43)
0.069***
(8.54)
-0.179***
(-16.42)
0.070***
(2.66)
0.055***
(6.55)
-0.138***
(-9.91)
-0.016
(-1.47)
0.068***
(39.11)
0.196
65348

Middle
Aged
(4)
0.032***
(19.60)
0.072***
(14.50)
-0.142***
(-25.14)
0.071***
(4.28)
0.057***
(11.09)
-0.142***
(-21.47)
-0.031***
(-5.28)
0.076***
(68.57)
0.213
178294

Older
(5)
0.028***
(9.08)
0.053***
(5.34)
-0.129***
(-12.37)
-0.029
(-1.51)
0.035***
(3.15)
-0.138***
(-11.20)
-0.052***
(-5.26)
0.069***
(33.67)
0.222
56582

Primary
School G.
(6)
0.025***
(12.83)
0.062***
(10.10)
-0.144***
(-20.42)
0.051***
(2.61)
0.054***
(8.37)
-0.142***
(-16.72)
-0.030***
(-4.43)
0.070***
(52.74)
0.206
116543

Sec. School
G.
(7)
0.034***
(9.83)
0.079***
(7.16)
-0.161***
(-12.25)
0.094**
(2.42)
0.061***
(5.39)
-0.131***
(-8.26)
-0.007
(-0.53)
0.073***
(30.96)
0.211
36188

High Sch. G.
(8)
0.038***
(13.85)
0.070***
(7.66)
-0.175***
(-15.81)
0.103***
(2.67)
0.047***
(5.08)
-0.133***
(-10.33)
-0.032**
(-2.40)
0.078***
(37.11)
0.213
49345

Uni or more
G.
(9)
0.029***
(7.75)
0.083***
(7.97)
-0.153***
(-11.84)
0.092
(1.52)
0.056***
(5.50)
-0.139***
(-9.97)
-0.051***
(-3.03)
0.085***
(33.13)
0.223
36048

Std. errors are robust, t statistics provided in ( ), *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10
All regressions results include baseline controls
Baseline Controls: gender, age, age squared, marital status (categories: married, divorced/separated, widowed, single), employment status (categories: employed, unemployed, doing house-care,
student, retired, unable to work, other employment status), educational attainment (categories: no schooling, primary school, secondary school graduate, high school graduate, university or more),
satisfaction with health, satisfaction from relationship with friends and year fixed effects.
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Figure 2. Considerations on Other’s Material Status Indicators
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We complement the regression results that relative income matters a lot more than absolute
income with people’s reports on how much weight others’ opinion carry for individuals. The first two
series in Figure 2 shows the prevalence of caring for others’ material status, and caring for other’s
thoughts on the individual’s material status. The third and fourth series close to the bottom marked with
diamond and plus shows the prevalence of caring for others’ income and caring for others’ thoughts on
the individual’s income. According to Figure 2, around 50% of people care somewhat about other’s
material status as well as slightly less than 50% of people care about other’s opinion on their material
status. We also see that as of 2017 around 30% of people care about other’s income and also care about
what other people think of their income.
In Figure 4, we report the coefficient of absolute income in different models to be able to see the
change over the period 2003-2017. Appendix Table A-2 reports regression coefficients presented in
Figure 4 in more detail (with t statistics etc.) The first series with a circle marker on the top is based on
regression results of model 1 in Table 2 run for each year. The second series shown with a triangle
marker are obtained from regression results of model 2 in Table 2 again run for each year. Similarly, the
third series with diamond marker corresponds to model 3 of Table 3. Over time we see a drop in the
coefficient of income for explaining happiness except for years of economic downturn such as 2008.
This finding is also reported by Caner (2015) that having a higher absolute income matters more in the
years of crises. This time period also corresponds to a time frame where Turkey’s income increased
steadily except for 2008. That is, as Turkey’s GDP increased, the contribution of income to happiness
had declined. This is in line with the broader literature that finds a flatter relationship between income
and wellbeing in developed countries (Helliwell, 2006).
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Figure 4. The Coefficient of Income Estimates in Different Models
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5. DISCUSSION
Our first finding is that there is a small but statistically significant relationship between household
income and individual’s happiness in Turkey. To put the size of the effect into a context, being divorced
or separated is associated with 0.19 points lower happiness whereas on average, going 1 income category
higher is associated with 0.03 points higher happiness. This is consistent with the broader literature (eg.
Diener and Biswas-Diener (2002)) that reports a modest effect of extra income.
Secondly, we find that internal reference values and relative position in the society in terms of
financial situation are far more important determinants of happiness than absolute income. We also
report that around 50% of individuals are concerned about other’s thoughts on their material status.
Also, around 30% of individuals are concerned about other’s opinions on their income. These two
findings complement each other as a large number of people attach importance to other’s opinions on
their material status, it is normal that relative income matters a lot more than absolute income for
happiness. Moreover, Graham &Pettinato (2002) shows that relative income is more important than
absolute income for Peru and Russia. Concurring with previous findings such as Luttmer (2005); Ifcher
et al. (2018), we show that average income of the city in which individual lives has a negative effect on
individual’s happiness.
As for internal reference point, we find that a higher future income expectation has a positive
effect on current happiness scores among people from Turkey. Stutzer (2004) finds that higher income
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aspirations reduce self-reported happiness for people from Switzerland. Caporale et al. (2009) find that
reference income is associated with higher wellbeing scores for Eastern Europeans. This is explained as
reference group’s income carries information about their own future prospects, therefore does not reduce
their wellbeing. We think that a higher future income expectation may not reduce the current happiness
as humans may also get pleasure from higher future prospects. That implies that income expectations
must enter into current utility function as suggested by Frijters et al. (2012).
We find that relative income matters more for men and less for women. This can be due to less
competitiveness of women reported in Gneezy et al. (2003). However, it is also possible that women
might have lower expectations from life which might produce a differential effect for the impact of
income on their wellbeing. Clark (1997) finds that women’s satisfaction from their job is higher than
that of men’s although their jobs although women’s jobs are worse than men’s in terms of wage,
promotion and harassment. This is generally attributed to women’s lower expectations from work life.
As Lundberg et al. (1997) shows evidence that who gets money in the household matters for the
allocation decisions, women’s utilization of household income might not be some as men especially in
a patriarchal country like Turkey. Therefore, for confirming generalizability of this finding, further
research is necessary.
Thirdly, we find that the relationship between income and happiness gets weaker over time with
economic growth in Turkey. This is also congruent with the finding in the literature that income’s effect
on subjective wellbeing is bigger in poorer countries (Diener &Biswas-Diener, 2002) whereas income’s
effect on subjective wellbeing almost vanishes in developed countries (Helliwell, 2006).
We would like to discuss the reported relationship for our background variables. Some studies
such as Özcan et al. (2008) finds men happier than women in Turkey. However, in all the models
reported in Appendix Table A-2, we found happiness scores of women to be higher than that of men in
Turkey which is in line with the broad literature which suggests that women are on average happier than
men (Zweig, 2015). Being unemployed is associated with lower happiness in many studies (Frey
&Stutzer, 2002; Lucas et al., 2004; Di Tella &MacCulloch, 2006). Our results corroborates the negative
effects of unemployment. In line with findings of Stack &Eshleman (1998); Blanchflower &Oswald
(2004), being married is associated with higher happiness according to our results.
6. CONCLUSION
Utilizing a more comprehensive dataset than previous studies and a novel estimation technique
not employed by studies about Turkey’s citizens’ wellbeing, this paper presents empirical evidence for
the effect of absolute income and relative income on well-being.
We used the responses to a 5 scale life satisfaction question as a measure of well-being obtained
from Life Satisfaction Survey conducted annually by TURKSTAT with more than 300,000 individuals
during the period 2003-2017.
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We find a statistically significant, albeit modest, relationship between household income and
happiness of the individuals in Turkey. Secondly, the impact of 1 unit increase in relative standing in
the society measured by self-placement on an economic ladder is higher in magnitude than the effect of
1 unit increase in household income bracket. Also, the higher the the average income of the city in which
the person lives, the less happy people are with their life, ceteris paribus. 50% of people also self-report
that care about what other people think of their material status and 30% of people are concerned about
what other people think of their income. These findings supports the notion that relative standing is
valued more than absolute income or in Mill’s words “men do not desire to be rich, but to be richer than
other men”. We also found that Mill’s assertion is found to be more influential for men compared to
women.
The impact of income on happiness goes down over time in the 2003-2017 period as the Turkey’s
economy grows. This is along the lines of previous findings since the effect of income is reported to be
higher in poorer countries and the effect of income is reported to almost vanish in developed countries.
The main consequence of our study is that utility has a substantial relative component in Turkey
as elsewhere which have many implications for public policy design from taxation to redistributive
schemes.
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TARIM SEKTÖRÜNÜN GÜNCEL SORUNLARI: TÜRKİYE VE DOĞU AVRUPA
ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Deniz AKSOYLU
Hacer Simay KARAALP-ORHAN
ÖZET
Tarım sektörü, gıda güvenliği, istihdam yaratma kapasitesi ve sanayi sektörüne hammadde temin
etmesi açısından Türkiye ekonomisi için oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, Türkiye tarım
sektörünün güncel sorunları ele alınarak beş farklı Doğu Avrupa Ülkesi, Bulgaristan, Çekya,
Macaristan, Polonya ve Romanya ile kıyaslanmıştır. Bu kapsamda, Avrupa Birliği (AB) Ortak Tarım
Politikası (OTP) kapsamında Doğu Avrupa ülkelerinde yapılan reformlar değerlendirilmiş ve OTP’nin
Türk tarımına uygunluğu analiz edilmiştir. Çalışmada AB’nin uyguladığı tarım politikaları ile Türkiye
arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Bu farklılığın temel nedeni, tarımsal verimliliği arttırmak
ve AB ülkelerinin çiftçilerinin gelir düzeylerini makul seviyeye getirmek olan OTP’dir. Diğer taraftan
Türkiye’de uygulanan üreticiyi destekleme politikaları ve tarımsal verimliliği arttırmayı amaçlayan
tarım istihdam politikaları yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla kırsal nüfusun ekonomik gelir seviyesi
OTP’nin uygulandığı ülkelerdeki refah seviyesine ulaşamamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tarım Sektörü, Türkiye, Doğu Avrupa Ülkeleri, Kırsal Kalkınma, Ortak Tarım
Politikası
JEL Kodları: J43, Q13, Q18
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CURRENT PROBLEMS OF AGRICULTURAL SECTOR: A COMPARATIVE ANALYSIS
OF TURKEY AND THE EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

ABSTRACT
The agricultural sector has significant importance for the Turkish economy in terms of food
security, employment and supplying raw materials to industry. In this study, Turkey has been compared
with five different Eastern European countries including Bulgaria, Czechia, Hungary, Poland and
Romania, by considering the current problems of the agricultural sector. Within the scope of the
European Union (EU) Common Agricultural Policy (CAP), reforms in Eastern European countries were
evaluated and the suitability of CAP for Turkish agriculture was analyzed and the significant differences
observed between the agricultural policies of EU and Turkey. The main source of this difference is the
OTP, which aims to increase agricultural productivity and bring the level of income of European
farmers to a reasonable level. On the other hand, agricultural employment policies aimed at increasing
agricultural productivity and producer support policies implemented in Turkey remains weak.
Therefore, the economic income level of the rural population does not reach the level of prosperity in
the countries where CAP is applied.

Keywords: The Agricultural Sector, Turkey, Eastern Europe, Rural Development, Common
Aagricultural Policy
JEL Codes: J43, Q13, Q18

1.GİRİŞ
Tarım sektörü tüm dünya ülkelerinde ve Türkiye’de güncelliğini koruyan ve milli gelir, ihracat
ve istihdamdaki payı ile ekonominin başat sektörlerinden birini oluşturmaktadır. Türkiye’de tarım
sektörünün bir dönüşüm sürecine girmesi sadece değişen teknolojik alt yapıdan ya da Avrupa’ya uyum
sağlamaktan kaynaklanmamaktadır. Bu dönüşüm esas olarak Türkiye tarımında istihdam edilen çok
sayıda kişinin geçimi için gereklidir. Tarım sektörünün nüfusun ciddi bir kesimini bünyesinde
barındırması bazı yapısal problemleri de beraberinde getirmektedir. Öncelikle tarım sektöründe arz
esnekliği düşük olduğu için hemen hemen tüm ülkelerde uygulanan tarım politikaları tarım sektörünün
ihtiyaçlarına ve ülkenin sosyo-ekonomik yapısına göre şekillenmektedir. Türkiye’nin tarım sektörünü
güncel problemleri sadece Türkiye’ye özgü değildir. Doğru Avrupa ülkeleri de Avrupa Birliğine (AB)
üye olmadan önce benzer problemlerle karşılaşmışlardır ve üyeliklerinin kabulünün ardından
yararlanmaya başladıkları, AB’nin en kapsamlı ve başarılı politikalarından biri olan ortak tarım
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politikası sayesinde, tarımsal verimlilikleri ve tarımda istihdam edilen nüfusun gelir düzeyi artmıştır.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye ile beş Doğu Avrupa ülkesinin (Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Polonya
ve Romanya) tarımsal üretim yapılarının ve uygulanan tarım politikalarının kıyaslanması ve dolayısıyla
Doğu Avrupa ülkelerinde aktif olarak uygulanan OTP’ye Türkiye’nin uyumu incelenmiştir. Çalışmanın
birinci bölümünde Türkiye’nin tarım sektörünün yapısı incelenmiş ve uygulanan tarım politikaları analiz
edilmiştir. İkinci Bölümde ise Doğu Avrupa ülkelerinde tarım sektörünün yapısı ve OTP kapsamından
ve reform çalışmalarından AB üyesi Doğu Avrupa ülkelerinin nasıl yararlandığı incelenmiştir. Üçüncü
bölümde ise, Türkiye’de uygulanan tarım politikalarının OTP ile uyumu tartışılarak, çalışma sonuç
bölümü ile tamamlanmıştır.
2.TARIM SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
2.1.Tarımın GSYH’ daki Payı
Tarım sektörü hemen hemen her ülkede ekonominin başat ve stratejik sektörü olmuştur ve bu
sebeple her ülkenin kendi ekonomisine uygun tarım politikaları mevcuttur. Tarım sektörü, Türkiye
ekonomisi içinde de her zaman önemli bir paya sahip olmuştur. Grafik 1’de tarım sektörüne yapılan
harcamalar ve toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) görülmektedir.
Grafik 1. GSYH’da Tarım ve Türkiye (100.000 Euro)
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Kaynak: FAOSTAT veri tabanı

Tarım sektörünün GSYH içindeki payı yıllar içerisinde dalgalı bir seyir izleyerek azalsa da tarıma
dayalı sanayinin ham maddesine kaynak teşkil etme, belirli bir nüfusa istihdam seçeneği yaratma ve
toplumun gıda gereksinimi karşılamak açısından ekonominin başat sektörlerinden biri olmaya devam
etmektedir (Olgun, 2005: 19). Nitekim 1923 yılında tarım sektörünün GSYH’daki payı % 90 iken, 1980
yılında %26’ya, 2018 yılında ise %5.8’e kadar gerilemiştir.
2.2. Tarımın İstihdamdaki Payı
Türkiye’deki kırsal yapı incelendiğinde gerek tarım arazilerinin etkisi gerekse kırsal kesimin
nüfus içindeki payının etkisi ile tarımın istihdamdaki payı yüksektir. 80’li yıllardan itibaren işgücü
piyasasının temel yapısının sanayi sektörüne ağırlık verecek şekilde bir yapılanmaya girmesi ile tarımın
toplam istihdam içindeki payı gitgide azalmakta sanayiye dayalı çalışma biçimleri ivme kazanmaktadır.
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”Yapısal dönüşüm noktası” olarak adlandırılan bu gelişmeye Türkiye’nin istihdam yapısı istikrarlı bir
grafik çizememesi nedeniyle biraz gecikmeli olarak ulaşılmıştır. Yapısal dönüşüm, sektörlerin istihdam
ve GSYİH paylarındaki değişimin tarımdan, sanayi ve hizmetler sektörüne doğru evrilmesini ifade
edilmektedir (Yeldan, 2010).
Grafik 2. Türkiye’de Tarım Sektörünün İstihdam Oranları (%)

Kaynak: FAOSTAT veri tabanı

Grafik 2.’de Türkiye’de tarım sektörünün genel istihdamdaki payı görülmektedir. Buna göre,
Türkiye’de tarım sektörünün istihdamdaki payı azalan bir seyir izlemektedir. TÜİK arşiv istatistiklerine
göre 1923’te istihdamda %90 olan tarımın payı, 1950’lerde %80’e, 1980’lerde %50’ye, 2000’lerde
%35’ler ve son yıllarda ise %17’lere kadar gerilemiştir. TÜİK işgücü istatistiklerine göre 2018 itibariyle
tarımın istihdamdaki payı %17.7 olarak görülmektedir. (TÜİK, 2019) Türkiye ekonomisinde tarım
sektörünün istihdamdaki payı gerilemelere rağmen yaklaşık olarak ¼ oranındadır.
2.3. Tarımın Üretim ve Dış Ticaretteki Payı
2018 yılında Türkiye’de 37.817 bin hektar olan toplam tarım alanın %41’in de tahıl ekimi,
%9’unda meyve, içecek ve baharat bitkileri alanı iken, %2’si sebze bitkileri alanı olarak
kullanılmaktadır (TÜİK, 2019).
Grafik 4. Türkiye’de En Çok Üretilen Tarım Ürünleri (Ton)
50000000

TON

40000000
30000000

Tahıl

20000000

meyve

10000000

sebze

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kaynak: FAOSTAT veri tabanı

-31-

Grafik 4’e göre, tahıl üretimi yıllara endeksle dalgalı bir seyir izlese de Türkiye’de en çok üretilen
tarım ürünü olarak görülmektedir. Tarım ürünleri listesinin en başında ise Buğday, arpa ve mısır üretimi
bulunmaktadır. Sebze üretiminde en çok domates, salatalık ve kavun üretilirken, meyve üretiminde
üzüm, elma ve zeytin üst sıralarda yer almaktadır. Tarımsal verimin yüksek olmasına rağmen bu
ürünlerin dış pazarda alıcı bulmaları zor olmaktadır. AB tarım ürünlerinin belirlendiği kalite standartları
ve OTP ilkeleri kapsamında belirlenmiş fiyat politikaları ile Türk tarım ürünlerinin rekabeti zayıf
olmaktadır. 1980 yılına kadarki süreçte ithal ikameci sanayileşme politikaları neticesinde bir tarım
ülkesi olarak görülen Türkiye’nin dış ticaretinde tarım sektörü lokomotif bir sektör olmuştur.1980
sonrasında 24 Ocak karalarının alınması ile dışa açık sanayileşme politikalarına ağırlık verilerek sanayi
ürünlerinin ihracatı arttırılmıştır.
Grafik 4. Türkiye’de Tarım Sektörü İthalat ve İhracatı (1000.000$)
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Grafik 4’ e göre, son 10 yıllık süreçte ithalatın ihracattan daha yüksek olduğu görülmektedir.
Türkiye Ziraat Odası raporuna göre (2016) en fazla üretilen tarım ürünleri tahıl, sebze ve meyvedir.
Türkiye özellikle tahıl üretiminde Avrupa’da tedarikçi ülkelerden biri olmasına rağmen en çok üretilen
tahıl ürünü olan buğdayı bile ithal etmektedir. Tarım ürünleri ihracatının ithalata çok yakın olmasına
karşın doğrudan ürün desteğinin yeterli ölçüde sağlanamaması, destekleme alımlarının az olması ve
uygun tarım politikalarının geliştirilememesi nedenleri ile Türkiye’nin tarım ürünleri AB kalite
standartlarına erişememekte ve rekabet olanağı düşmektedir.
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Tablo 1. 2017-2018 Yılları Arasında Tarım Ürünleri İhracatı

1 - 31 ARALıK
SEKTÖRLER
I. TARIM
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER

2017
2,131,548
1,461,822

2018
2,086,419
1,413,440

1 OCAK - 31 ARALıK

Değişim
('18/'17) Pay(18) (%)

-2.1
-3.3

15.4
10.4

2017
21,217,012
14,511,892

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
562,187
597,889
6.4
4.4
6,369,178
Yaş Meyve ve Sebze
359,364
282,516
-21.4
2.1
2,230,826
Meyve Sebze Mamulleri
117,563
128,241
9.1
0.9
1,415,869
Kuru Meyve ve Mamulleri
131,137
126,714
-3.4
0.9
1,279,736
Fındık ve Mamulleri
159,069
165,321
3.9
1.2
1,862,761
Zeytin ve Zeytinyağı
43,623
33,082
-24.2
0.2
322,917
Tütün
78,544
72,345
-7.9
0.5
945,812
Süs Bitkileri ve Mam.
10,335
7,331
-29.1
0.1
84,793
Kaynak: http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-ihracat-rakamlari-tablolar.html

2018
22,645,609
15,117,103
6,688,863
2,326,671
1,564,921
1,388,912
1,636,941
399,598
1,011,897
99,300

SON 12 AYLIK

Değişim
('18/'17) Pay(18) (%) 2016 - 2017

Değişim Pay(18)

6.7
4.2

13.8
9.2

21,217,012
14,511,892

2017 - 2018 ('18/'17) (%)
22,645,609 6.7 13.8
15,117,103 4.2 9.2

5.0
4.3
10.5
8.5
-12.1
23.7
7.0
17.1

4.1
1.4
1.0
0.8
1.0
0.2
0.6
0.1

6,369,178
2,230,826
1,415,869
1,279,736
1,862,761
322,917
945,812
84,793

6,688,863
2,326,671
1,564,921
1,388,912
1,636,941
399,598
1,011,897
99,300

5.0
4.3
10.5
8.5
-12.1
23.7
7.0
17.1

4.1
1.4
1.0
0.8
1.0
0.2
0.6
0.1

Tablo 1’de 2017 ve 2018 yıllarına ait tarım en çok ihraç edilen tarım ürünleri gösterilmektedir.
2018 yılının aralık ayında tarım sektörü %15.4’lük bir paya sahip iken, bunun %10.4’ü bitkisel
ürünlerden oluşmaktadır. 2018 yılının geneline bakıldığında tarım sektörünün oranı %13.8’e gerilmiştir.
Fakat yine en yüksek ihracat % 9.2 ile bitkisel ürünler sahip olup, bitkisel ürünler arasında ise hububat,
bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin %4.1 ile en yüksek orana ulaştığı görülmektedir.
2.4. Türk Tarım Politikaları Gelişimi ve Uygulanan Tarım Politikaları
Türkiye’de tarım politikalarının gelişimi Türkiye bir tarım ülkesi olmasına rağmen Avrupa’da
uygulanan tarım politikalarından çok daha sonra ilerleme kaydetmiştir. Örneğin, Tarım Kanunu ilk
olarak 2006 yılında çıkarılmıştır. Ancak kanun içinde yapılanması gereken yönetmelikler olmadığı için
uygulanabilirliği tartışılmaktadır. Tarım politikalarının gelişiminde en çok öne çıkan yaptırım kalkınma
planları olmaktadır. Fakat kalkınma planlarının tarım sektörüne yönelik belirlediği politikaların
derinlemesine olmamasından ötürü Türkiye’de yerleşik bir tarım politikasından söz edilememektedir.
Devletin tarım sektörüne yönelik girişimleri; ürünün taban fiyatını belirleme yoluyla oluşan destekleme
politikaları, çiftçiye düşük faizli kredi ve belirli ürünlere yönelik ekim alanlarının sınırlandırılması gibi
politikalardan oluşmaktadır (Yalçınkaya vd., 2006). 1960’lardan 1980 yılına kadar sağlanan “Pazar
Desteği” ile tarım içi finansman sorununa çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Kısmen olumlu sonuçlar elde
edilse de 1980’den itibaren enflasyonun artmasının tarım sektörüne bağlı olduğu sonucuna varıldığı için
pazar desteği azaltılmış ve sübvansiyonlar kaldırılmıştır. Bu dönemde tarım sektörü yapısal sorunları
çözücü politikalarla değil, ekonomik konjonktür doğrultusunda kısa vadeli politikalarla yönetilmiştir
(Demir, 2007). 1990’lı yıllara gelindiğinde ürün destekleme alımlarının on ürüne kadar düşürülmesine
rağmen iç ticaret hadleri tarım lehine geliştirilmiştir fakat 5 Nisan 1994 yılında “ Ekonomik Önlemler
ve Uygulama Planı” ile tarım sektörü özelinde bazı kararlar alınmıştır. Bu alanda alınmış en önemli
kararlar şöyledir; Ürün destekleme alımlarında doğrudan ya da dolaylı olarak bir destek yapılmamasına,
özel sektörün ve üreticinin piyasaya katılımı arttırılarak ürünün borsada işlem görmesi karar verilmiş,
fakat o dönemde Türkiye’deki ekonomik sosyal açıdan birçok sorunun varlığı neticesinde bu plan
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uygulanamamıştır. Ayrıca, 90 yılların sonuna doğru Dünya Ticaret Örgütüyle ve AB ile gümrük birliğini
kapsayan tarım politikaları ile ilgili anlaşmalar yapılmıştır. Dolayısıyla Türkiye’de uygulanacak tarım
politikalarında dış kaynakların ve örgütlerin desteği ile hareket edilmiştir (Yalçınkaya vd., 2006).
2000’li yıllarda sürdürülebilir bir tarım sektörüne yönelik politikalar izlenmeye başlamıştır. Bu amaç
doğrultusunda AB’ye uyum hedefleri gözetilerek, tarım sektörünün kalkınma, hedef ve stratejileri
piyasa mekanizmalarını bozmadan destekleme araçlarının uygulanması yönünde olmuştur. Bu hedef ve
stratejilerin etkinliği 2005 yılında AB komisyonu tarafından yayınlanan İlerleme Raporuna göre olumlu
yönde olsa da, gıda güvenliği standartlarının genişletilmesi, sürdürülebilir ve rekabetçi bir gıda sektörü
yaratılması ve tarımsal çevre planlarının desteklenmesi gibi önemli noktalarda gerilemeler olduğu ileri
sürülmüştür. Dolayısıyla Türkiye’nin üreteceği ürünlerde teşvik edilesinin doğrudan gelir desteğine
bağlı olduğu ön görülmüştür. (Yalçınkaya vd., 2006).
3. AB ORTAK TARIM POLİTİKALARI
Avrupa genelinde 20.yüzyılın ilk yarısından itibaren sanayi sektörüne ağırlık verildiği
görülmüştür. Fakat 1960’lara gelindiğinde hızlı kentleşmenin ve sağlıksız beslenme koşullarının artması
ile tarım sektörü yeniden önem kazanmıştır. Avrupa kıtası 2 büyük dünya savaşı geçirdikten sonra
Avrupa’da yaşayan insanların gıda arzının güvenceye ve bu konuda kalıcı bir barışın sağlanması adına
hamleler yapılmıştır. 1950 yılında Avrupa nüfusunun büyük çoğunluğunun tarımla uğraşması ve bu
kişilerin gelirlerinin korunması amacıyla Ortak Tarım Politikasının temelleri atılmıştır. Avrupa Birliği
ülkelerinin 1957 tarihli Roma Antlaşması hükümlerinden belirlenen Ortak Tarım Politikası (OTP) tarım
politikalarında ve buradan doğabilecek ekonomik unsurlar üzerinde ortak bir politika geliştirmek ve
ortak hareket etmek adına yapılmış siyasi nitelikli bir adımdır. Ortak tarım politikası AB’nin ilk ortak
politikası olup diğer ortak politikaların aksine gümrük birliğine dayalı bir ekonomik bütünleşme
modeline değil, üye devletlerin tarım politikalarının ortak bir çerçevede yönetilmesini esas almaktadır
(Olgun ve Işın, 1999: 18). Ortak tarım politikası AB yıllık bütçesinden alınan kaynaklarla finanse
edilmesine rağmen elli yıl içinde daha farklı problemlerle karşılaşılmıştır. Bu problemler iklim
değişikliğinin etkileri, doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve en başta gıda güvenliğidir. Dünya
nüfusunun giderek artmasına bağlı olarak beslenme de sürekli artmaktadır. Özellikle gıda ticaretinin
küreselleşmesi gıda kalitesini azaltmaktadır. Dolayısıyla gıda üretiminin daha nitelikli olması için
öncelikle gıda bilincinin artmasına ağırlık verilmektedir.
3.1. OTP’ nin Amaçları ve Araçları
Ortak tarım politikasının çıkış noktasındaki amacı savaş sonrasında ortaya çıkan gıda yetersizliği
adına ortak çözümler üretebilmektir. Gıda güvenliği sağlanarak bu alandaki dışa bağımlılık azaltılmak
istenmiş ve dolayısıyla temel besin kaynaklarının ham maddesini oluşturan tarım sektörüne çeşitli
destekler sağlanmıştır. Ortak Tarım Politikasının amaçları, Roma Anlaşması’nın 39. maddesinde şu
şekilde belirtilmiştir:

Üretim standartlarını ve tarım teknolojisini geliştirmek,
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Tarımsal üretim

araçlarının etkili kullanımını sağlamak, Avrupa’daki tarımsal üretimin verimliliğini artırmak,
Piyasalarda istikrarı sağlamak, Ürün arzının güvenliğini sağlamak, Tarımdaki en önemli faktörlerden
biri olan işgücünün optimum kullanımını sağlamak, Geçimini tarım sektöründen sağlayan kesimlerin
gelirini artırmak, Tüketicilere daha gerçekçi ve uygun fiyatlar sunmak ve Tarım ürünleri fiyatlarını
bütün üye ülkelerde eşitleyerek, fiyatların üye ülkeler arasında haksız rekabete yol açmasının önüne
geçmektir (Candan, 2003:7). Üye ülkeler tarafından yukarıda sıralanan amaçlara ulaşmak için OTP’nin
belirli ilkeler çerçevesinde yürütülmesi gerektiği kararlaştırılmıştır.
3.2. Ortak Tarım Politikasının Temel İlkeleri
3.2.1. Tek Pazar İlkesi
AB üyesi ülkelerde tarımın ithalatında ve ihracatında tüm sınırları kaldırmaya yönelik bir
politika belirlenerek tek bir Pazar oluşturulması öngörülmüştür. Tek Pazar anlayışı ile amaçlanan,
ülkeler arasındaki ticari vergilerinin ve kotaların kaldırılması ve Avrupa dışındaki pazarlara karşı da
ortak bir koruma geliştirilmesidir. Tek Pazar politikasının en önemli ilkesi ortak fiyatların piyasada arz
ve talep tarafından belirlenmesidir. Ancak uygulamada, belirlenen ortak fiyatlara müdahale de olmalı
anlayışı hakimdir (Bayraç, Yenilmez, 2005). Tek Pazar uygulaması ile ürünler üzerinde ortak fiyat
yapılanması beklenmiş fakat bu durum gerçekleşememiştir. Buğday, şeker ve şeker pancarı gibi
ürünlerin en yüksek ve en düşük fiyatların arasında bir fiyat belirlenirken, süt ürünlerinde en yüksek
fiyat ortak fiyat kabul edilmiştir. Daha sonraki yıllarda “yeşil kur sistemi” ile bazı araçlar bu sistemin
içine sokulmaya çalışılmıştır. Bu araçların en önemlisi Telafi Edici Tutarlar uygulamasıdır. Telafi Edici
Tutarlar uygulamasının tarım ürünlerinin AB ülkeleri arasında gümrük ve kota sınırlamaları olmadan
dolaşacağı hedeflenmiştir, buna rağmen tek pazarın oluşumunda başarılı olunamamıştır. Fakat 1999
yılında Euro kullanımına geçildiğinde döviz kurları içindeki dalgalanmalar son bulmuş ve tarım
ürünlerinde tek Pazar dengesi kurulmuştur (Candan, 2003).
3.2.2. Ortak Mali Dayanışma İlkesi
Ortak mali dayanışma ilkesi AB üye ülkeleri ucuz fiyatlı ürünlerden ve döviz kurundaki
dalgalanmalardan korumayı amaçlamaktadır. AB ülkelerinde üretilen tarım ürünlerinin ithalata karşı
koruyarak ve ihracatın sübvanse edilmesi ise oluşturulacak ortak bir bütçe ile mümkün olmuştur. Bu
ilke ile asıl vurgulanmak istenen Ortak Tarım Politikasına ilişkin harcamaların tüm AB üyesi ülkeler
tarafından karşılanmasını sağlamaktır. Bu bağlamda Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu (FEOGA)
oluşturulmuştur. FEOGA 1964 yılında kurulumunu tamamlayarak yönlendirme ve garanti bölümleri
olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Yönlendirme bölümü tarımsal yapıların iyileştirilmesini
amaçlamaktadır. Garanti bölümü fiyat belirleme ve pazarlama politikalarının düzenlenebilmesi için
gerekli bütçeleme işlemlerini yapmaktadır (Candan, 2003).
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3.2.3.Topluluk Tercihi İlkesi
Topluluk tercihi ilkesi AB üyesi ülkeler tarafından üretilen ürünlerin tercih sırasında öncelikli
olmasını amaçlamaktadır. Dolayısıyla topluluk üyeleri ucuz dış rekabete karşı korunacaktır. Bunun için
iki koruma mekanizması geliştirilmiştir. Birincisi topluluk dışındaki ülkeler tarım ürünleri üzerinden
alınan vergidir. Bu vergi ithal ürünlerden alınmaktadır. İkincisi ise, ihracat iade uygulamasıdır. İç
tüketimin yetersiz olduğu ya da üretim fazlası olan ürünler üzerinde uygulanmaktadır. Bu uygulama
topluluk bazından üretilen tarım ürünlerinin ithalat fiyatlarına karşı sağlanacak bir korumadır (Baysuğ,
2010).
3.3. Ortak Tarım Politikasının Reformları
1958 yılından itibaren aktif olarak kullanılan ortak tarım politikası için reform çalışmaları ilk
defa 1968’de Avrupa Ekonomik Topluluğu Tarım Komisyonu İkinci Başkanı Mansholt tarafından
hazırlanan ve kısmen uygulama alanı bulabilen plan ile başlamıştır fakat bu planda büyük ölçekli
yatırımcılara destek verilmesini, on yıl içerisinde on milyonluk tarımsal işgücünün yarıya indirilmesini
ve tarımsal üretim alanlarının beş milyon hektar azaltılması yer almaktaydı. Dolayısıyla bu plan başta
Fransa olmak üzere bazı Avrupa üyesi ülkeleri tarafından çok sert bulunduğu için biraz revize edilerek
1972’de kabul edilmiş ve ilerideki reformlara temel teşkil etmiştir (Dura ve Atik, 2003: 237). 1972
yılında ise çiftliklerde genç çiftçilerin önünü açmak adına teşvik politikaları uygulanmaya başlanmıştır.
1973’te bütçe harcamalarını azaltan reform çalışmalarına ağırlık verilmiştir. 1979’de süt sektöründe
çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerde süt üretiminde belirtilen kotanın üstüne çıkan
üreticilerden vergi tahsil edilmesi yoluyla hem kaynakların tüketilmesi hem de mali açıdan katkı
sağlanması amaçlanmıştır. 1992 yılına kadar süren bu uygulamaya “ ortak sorumluluk vergisi”
denilmiştir.
1980’lere gelindiğinde önemli bir uygulama olan “Garanti Eşiği” uygulamaya konmuştur. Bu
uygulamanın amacı fazla üretimden kaynaklanan stokları çözüm üretebilmekti. Çünkü teşviği yüksek
olan tarım ürünleri kolayca satılırken diğer ürünler elde kalabiliyordu. Bu durum üretici için bir zorluk
oluşturuyordu. Bu sebepten ötürü Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu (FEOGA) süt
ürünleri sektörüne yönelik bir sınırlama getirmiştir.1984’te süt üretimine kota uygulaması getirilmiştir.
Uygulamanın başarılı olmasının ardından 1988’de üretimi azaltmaya ve ihtiyaç duyulan alanlara hizmet
edecek şekilde düzenlemeler yapılmıştır (Kilit, 2012). Bunun başında sığır ve dana eti ile tahıllara
yönelik harcamaların giderek artması sebebiyle yapılan düzenlemeler gelmektedir. Tahıl fiyatlarında %
35 ve sığır eti fiyatında % 15 oranında indirim sağlanmıştır. Bu reformların etkileri Avrupa’da olumlu
sonuçlar yaratırken dünya piyasalarını da etkilemeye başlamıştır. 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü ile
OTP’nin belirlediği dış rekabeti korumaya yönelik politikalar kaldırılarak eş değer gümrük tarifelerine
dönüştürülmüştür. İlk zamanlar olumsuz etkileri olsa da zamanla düzelme görülmüştür.
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Bundan sonraki önemli reformlar arasında “gündem 2000” yer almaktadır. Bu reform ürün
güvenirliğini ve tüketici haklarını temel almaktadır. Ayrıca merkez ve doğu Avrupa ülkelerine yönelik
olarak kırsal kalkınmaya katkı amacıyla 2000-2006 döneminde uygulanacak olan “Tarım ve Kırsal
Kalkınma için Özel Katılım Programları (SAPARD)” adı altında özel bir mali destek programı
oluşturmuştur. 2003 yılına gelindiğinde uygulanan reformlardan en öne çıkanı çiftçilere ürettikleri ürün
dikkate alınmaksızın yılda bir kez gelir desteği verilmesidir. Bu gelir desteğinden üreticilerin
faydalanabilmeleri kendi tarım alanlarının bir kısmını üretim dışında bırakmaları ile mümkün
olmaktaydı. 2003 yılında planlanan bu ödemeler ancak 2005 yılına gelindiğinde hayata geçirilmiştir.
Ayrıca bu dönemde OTP uygulamalarının üreticiler tarafından daha net anlaşılabilmesi için sadeleştirme
çalışmalarına gidilmiştir. Gereksiz bürokratik işlemler kaldırılarak tarımda çalışanların reformlara hızlı
bir şekilde uyumu sağlanmıştır. 2005 yılında tüketicinin tercihlerine ağırlık veren ve kırsal gelişmeyi
destekleyen bir dizi reform uygulaması yapılmıştır (Kilit, 2012). 2008 yılında ise Avrupa Birliği
OTP’nin daha anlaşılır olması ve daha verimli hale getirilmesini amaçlayan değerlendirmeleri kabul
etmiştir. Bununla birlikte iklim değişikliği, su sorunu biyo enerji gibi gelişen yeni problemlere karşı
mücadele süreci güçlendirilmiştir. Bu güçlendirme ile birlikte AB ülkeleri içinde tarımsal harcamaların
boyutu önemli oranda artmış ve ciddi bir ürün fazlası oluşmuştur. Oluşan ürünleri tüketebilmek adına
reform yapılması kaçınılmaz olmuştur. AB tarım politikasının reformlarının sonucunda gelinen nokta
FEOGA’nın tahsis ettiği destekler sadece üretim aşamasında kullanılmamış, proje çalışmalarında ve
kırsal kalkınmayı teşvik edici politikalarda kullanılmıştır (Özkan ve Karaköy, 2018).
2004-2006 ve 2007-2013 yılları arasında reform niteliğinde bir finansal disiplin mekanizması
oluşturulmuştur. Finansal disiplin mekanizasınca oluşturulan bütçeye göre AB’nin tarıma ayrılan pay
OTP kapsamında % 55.5 olarak belirlenmiştir. OTP bütçesinin % 42.5’i tarım ekonomisine ayrılırken
%13’ü kırsal kalkınmayı destekleyici programlara ayrılmıştır. Bu bütçe sınırlamasının AB tarımı
üzerinde çok önemli etkileri olmuştur. 7 milyon olan AB tarımsal nüfusu 11 milyona, kullanımdaki
tarımsal alan 130 milyondan 178 milyon hektara çıkmıştır (Erzene-Bürgin, 2013). 2013 yılında yapılan
son reformlar ile birlikte OTP’de daha yeşil çiftçilik uygulamalarına, araştırma ve bilginin yayılmasına,
çiftçiler için daha adil bir destek sistemi oluşturulmasına ve çiftçilerin gıda zinciri içerisinde daha
kuvvetli bir konuma gelmesine odaklanılmıştır (www.avrupa.info.tr).
3.4. Doğu Avrupa Ülkelerinde Tarım Uygulamaları
AB ülkelerinde tarımın yapısı, jeoloji, topoğrafya, iklim ve doğal kaynaklar ile bölgesel
faaliyetlerin çeşitliliği, altyapı ve sosyal geleneklerdeki farklılıkların bir fonksiyonu olarak değişiklik
göstermektedir. Bu çalışmada ele alınan 5 Doğu Avrupa Bölgesi (Polonya, Çekya, Romanya,
Macaristan ve Bulgaristan) de farklı ekonomik, sosyal, yapısal ve coğrafi özelliklere sahiptir. Bu
ülkelerde tarım uygulamaları AB’ne üye oldukları tarihler itibariyle farklılık göstermiştir. Doğu Avrupa
ülkeleri coğrafi yapısı ve kullanılabilir tarım alanları itibariyle ile OTP kapsamında önemli destekler
almışlardır ve özellikle tahıl ve hayvansal ürünler üretiminde Avrupa içinde üst sıralara yerleşmişlerdir.
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Polonya tahıl üretiminde 2.sırada, sebze üretiminde 3.sırada yer almaktadır. Romanya ise mısır
üretiminde Avrupa Birliği içinde birinci sıradadır.
Grafik 5. Doğu Avrupa ve AB’de Tarım Sektörünün İstihdamdaki Payı
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Grafik.5’te Doğu Avrupa ülkelerinde ve AB ülkelerinde tarımda çalışan nüfusun son 10 yıldaki
dağılımı görülmektedir. Doğu Avrupa ülkeleri arasında tarım sektöründe istihdamın en fazla olduğu
ülkeler Polonya ve Romanya’dır. Romanya çalışmada incelenen beş Doğu Avrupa ülkesi içinde tarımsal
istihdamın en fazla olduğu ülkedir ve 2018 yılında tarımsal istihdam oranı %22.6’dır. On yıllık sürece
bakıldığında 2010-2014 yılları arasındaki süreçte AB ortalamasının da üzerine çıkmıştır. Polonya
tarımsal kalkınma açısından AB üyesi doğu Avrupa ülkeleri arasında en dikkat çeken ülke olmasına
karşın yıllar içerisinde tarımda çalışan nüfus içerisinde bir azalma görülmekte ve tarımda çalışan
istihdam oranı 2018 yılında %10.1 olarak belirlenmiştir. Polonya’nın AB’ye üyelik tarihi olan 1 mayıs
2004’ten itibaren tarım politikalarında ciddi bir iyileşme söz konusu olmuştur. 2017 yılında Polonya’da
tarım sektörünün GSYİH içindeki payı % 4.0’dır (FAO, 2019). Ancak, tarım kesiminin ülkedeki sosyal
ve politik ağırlığı devam etmektedir. İşgücünün % 15’i tarım kesiminde istihdam edilmektedir. Bunun
büyük çoğunluğunu küçük aile işletmeleri oluşturmaktadır. Çekya AB üyesi Doğu Avrupa ülkeleri
arasında tarımsal nüfusu hem en az olan ülke hem de en stabil grafik çizen ülke konumundadır ve 2018
yılında toplam istihdam edilenlerin % 2.1’i tarım sektöründe çalışmaktadır ve GSYİH’nin % 2,4’ü tarım
sektörü tarafından oluşturulmaktadır. Çekya Hükümeti tarım sektörü için özel destek programları
uygulamakta ve bütçenin % 4,6’sını buna ayrılmıştır. Son olarak, Grafik 5’e göre Bulgaristan ve
Macaristan ise tarımsal işgücü açısından son 9 yılda önemli değişim izlenmemiştir. 2018 yılında tarımsal
istihdam oranı sırası ile % 6.9 ve % 4.9’dur. Macaristan, AB üyesi olmadan önce ekonomisini
güçlendirmek adına daha çok sanayi sektörüne yöneldiği görülmüştür. AB üyesi olduktan sonra ise AB
politikalarının daha çok tarım eksenli olması neticesinde yeniden tarımda canlılık söz konusu olmuştur.
Bu canlılıkta AB ile yapılan projelerde oldukça etkilidir AB’ye üye olduktan sonraki süreçte özellikle
balıkçılık alanında mali yardımlar almıştır. Bulgaristan ise 1 ocak 2007 itibariyle AB üyeliğine kabul
edilmiştir ve OTP kapsamında uygulamalardan yararlanmaya başlamıştır. Üyelik tarihinden itibaren
Bulgaristan’ın tarım sektörünün GSYİH içindeki payı ortalama %4.7 civarındadır. Aktif nüfusun
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yaklaşık %20’si tarım sektöründe istihdam edilmektedir ve bu nüfusun çoğunluğunu küçük aile
çiftlikleri oluşturmaktadır. Fakat Bulgaristan’ın tarım sektörü potansiyeli ve verimliliği AB ile
karşılaştırıldığında ülkenin rekabet gücünün düşük olduğu anlaşılmaktadır. Bulgaristan AB ülkeleri
içinde işlenebilir tarım arazilerinin % 3’üne sahiptir. Buna rağmen, Doğu Avrupa’nın buğday üretiminde
Polonya’dan hemen sonra gelmektedir.
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Grafik 6. Doğu Avrupa ve AB Tahıl Üretimi
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Grafik 6’da AB ülkelerinin genelinde ve Doğu Avrupa ülkelerinde son 10 yılın tahıl üretimi
gösterilmektedir. 2017 yılı için AB’de en yüksek tahıl üretiminde 64.495 bin ton ile Fransa’dadır. AB
ülkeleri arasında en fazla tahıl üreten 2. ve 3. Sıradaki ülkeler ise sırasıyla 45.556 bin ton ile Almanya
ve 31.924 bin ton ile Polonya’dır. En çok üretilen tahıl ürünleri ise buğday, arpa ve mısırdır. Buğday
üretiminde Fransa’da, Arpa üretiminde Almanya’da ve mısır üretiminde ise Romanya AB ülkeleri
arasında birinci sıradadır. 2017 yılında Doğu Avrupa ülkeleri arasında Polonya on yıllık süreçte buğday
üretiminde ilk sırada, Romanya ise 2.sırada yer almaktadır. Romanya zengin tarım alanlarına sahip bir
ülke olup, toprakları birçok ürünü yetiştirmeye elverişlidir. 1 Ocak 2007 yılı itibariyle Avrupa
Birliği’nin tarım teşviklerinden yararlanmaya başlayan Romanya’da tarım sektörü hızlı şekilde
modernleştirilmiştir. Romanya’da en çok ihraç edilen tarım ürünü buğdayın yanı sıra mısırdır.
Polonya’nın aksine Çekya üretilen buğdayın 1/3’inden fazlası ihraç edilmektedir. Daha da geniş bir
ifadeyle tahıl ticaretinde, Çekya’nın 2009’dan bu yana 1 milyon tonun üzerine buğday ihraç ettiği
görülmektedir (FAO, 2019). Son 10 yılda en yüksek buğday ihraç miktarına 1,7 milyon tonla 2009
yılında ulaşan Çekya, aynı zamanda her yıl 150 ile 550 bin ton arasında mısır ve arpa ihracatı da
gerçekleştirmektedir. Bulgaristan’ın ise tarım ürünleri üretiminde ilk sırayı tahıl ürünleri almaktadır.
2017 yılında Bulgaristan’da 6.132.671 ton buğday üretilmiştir (FAO, 2019). Benzer üretim miktarı mısır
için de söz konusu iken, arpa üretiminde 5 Doğu Avrupa ülkesinin en gerisinde kalmaktadır.
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Grafik 7. Doğu Avrupa ve AB Sebze Üretimi
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Grafik 7’de AB ülkelerinde ve Doğu Avrupa ülkelerinde üretilen sebze miktarları grafiği on yıllık
süreç için çizilmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri içinde sebze üretiminde 13.398 Bin ton ile birinci sırada
İspanya yer almaktadır. İtalya 12.495 Bin ton ve Polonya 6.013 Bin ton ile 2. ve 3.sıradadırlar. En çok
üretilen sebzeler ise sırası ile domates, kuru soğan ve yeşilbiberdir. FAO (2019) verilerine göre, 2017
yılında domates, kuru soğan ve yeşilbiber üretiminde İspanya ilk sırada yer almaktadır. Doğu Avrupa
ülkelerinde ise on yıllık süreçte dalgalı bir seyir izleyerek Polonya ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada
ise stabil bir grafik çizen Romanya yer almaktadır. Tahıl üretimden sonra Çek tarım sektöründe süt,
şeker, hayvansal ürün ve malt üretimi ön plana çıkmaktadır. 2016 yılının ikinci yarısından itibaren süt
fiyatlarında yaşanan durgunluğa bağlı olarak azalan süt üretimi, et üretimini arttırmıştır. Romanya tahıl
üretiminin dışında AB ülkeleri içinde lahana ve kızılcık üretimi yüksektir. Özellikle lahana ürününde
Polonya ile birlikte birçok Avrupa ülkesine lahana ihracatı yapmaktadır.
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Grafik 8. Doğu Avrupa ve AB Meyve Üretimi (Ton)
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Grafik 8’de AB ülkelerinde ve Doğu Avrupa ülkelerinde meyve üretimi gösterilmektedir. 2017
yılında AB’de 7.169 Bin ton üzüm üretimi ile İtalya ilk sırada yer almaktadır. 2. ve 3. sırada ise sırası
ile 3.357 Bin ton ile İspanya’da portakal, 2.441 Bin ton ile Polonya’da elma üretimi yer almaktadır. En
fazla meyve üreten Doğu Avrupa ülkesi ise Polonya’dır. Polonya sadece tarım ürünü üretiminde değil
meyve ve sebze üretiminde de Avrupa ve dünyada önemli bir üretici konumundadır. Bulgaristan
özellikle kızılcık üretimi ile ön plana çıkmaktadır ve Avrupa’nın kızılcık üretiminde 3. sıradadır
(Faostat, 2017). Hayvancılık ve hayvansal ürünler tahıl ve meyve üretiminden sonra üçüncü ve dördüncü
sıralardan gelmektedir (Sofya Ticaret Müsteşarlığı, 2017).
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Grafik 9. AB ve Doğu Avrupa Ülkeleri Tarım İhracatı
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Avrupa Birliği’nde tarım ihracatında Hollanda ilk sırada yer almaktadır. Sadece 2017 yılında 92
milyar Euro tarım ürünü ihracat etmiştir. Fakat ihracat ettiği tarım ürünlerini kendi ülkesinde
yetiştirmemekte, başka ülkelerden hammadde temin edip işlenmiş olarak ihraç etmektedir
(https://tr.euronews.com). İhraç ettiği tarım ürünlerinin çoğunluğunu süs bitkileri oluşturmaktadır.
Tarım ürünleri ihracatında Fransa ve Almaya ise sırası ile 2. ve 3. sıradadır. AB toplam tarım ihracatında
2016 yılında 492.004 $ ulaşmıştır. Beş Doğu Avrupa ülkesinin AB tarım ihracatındaki payı yaklaşık
%10.1’dir. Grafik 9’a göre Polonya’nın tarım ihracatında son yıllarda artış görünmektedir. 2016 yılında
AB tarım ihracatının %4.8’ini sadece Polonya oluşturmaktadır.
Grafik 10. AB ve Doğu Avrupa Ülkeleri Tarım İthalatı
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Grafik 10’a göre ele alınan Doğu Avrupa Polonya’nın gerek tarım ürünleri ihracatı gerekse de
tarım ürünleri ithalatının yüksek olduğu görülmektedir. En çok tarım ürünü ithal eden 2. Doğu Avrupa
ülkesi ise Çekya’dır. Çekya tarım sektöründe net ithalatçı bir ülke konumundadır. Çekya çok sayıda
hazır işlenmiş gıda ithal etmektedir (AB Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 2017).

Macaristan’ın

AB’ye giriş yılı olan 2004 yılından itibaren tarım ithalat ve ihracat endekslerine bakıldığında tarım
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ihracatının ithalattan daha fazla olduğu görülmektedir. Romanya ise en çok tarım ürünü ithal eden
üçüncü ülke olup, incelenen dönemde tarım ürünleri dış ticaretinde net ithalatçı konumundadır.
4. TÜRKİYE TARIMININ AB TARIM POLİTİKALARINA UYUMU
Türkiye’nin sosyo ekonomik yapısı içinde önemli bir paya sahip olan tarım sektörü, Cumhuriyet
döneminden bu yana sanayi politikalarına ağırlık verilmesi ve özellikle 1980 yılından sonra dışa açık
sanayileşme politikalarının uygulamaya konması ile ciddi problemleri bünyesinde barındırmaktadır.
Tarımsal nüfusun fazla oluşu, toprak mülkiyetini adaletsiz dağılımı, küçük işletmelerin parçalı ve küçük
yapısı, teknoloji kullanımının yetersiz olması, rekabet gücünün yeterli olmaması, örgütlenme problemi
ve pazarlama sorunu vb. gibi temel problemler Türkiye’nin AB tarım politikalarına uyumunu zorlaştırıcı
etkenler arasında yer almaktadır. Özellikle Türk tarım sektörünün geçimlik ya da yarı geçimlik bir sektör
olmasından ötürü sektör içi verimlilik ve üretim düşüktür. Elde edilen üretimin az bir kısmı pazar
piyasasına sunulabilmektedir (Bayraç ve Yenilmez, 2005). Bu bağlamda, her yıl düzenlenen AB
komisyonu İlerleme raporu da bu problemleri destekler nitelikte olup, tarım alanındaki gelişmelerin
yetersiz olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin OTP’ye uyum sağlaması için ürettiği tarım ürünlerinin
kalitesini yükseltmesi beklenmektedir. Bunun için de tarım sektöründe nitelikli bir kalkınma programına
ihtiyaç duyulmaktadır ( Erzene-Bürgin, 2013).
AB komisyonu İlerleme Raporuna göre AB ve Türkiye tarımı arasındaki en temel farklılıklar
şöyle sıralanabilir: Türkiye’de tarım destekleme sistemi olarak daha çok fiyat desteği ile yapılırken, OTP
kapsamında AB ülkelerinde doğrudan ödeme yöntemi kullanılmaktadır. AB’de destek kuruluşları tek
ve merkezidir, fakat Türkiye’de destek kuruluşları ürünün coğrafyasına göre değişmektedir. AB’nin
tarım destek mekanizmaları ürünün kalitesine ve bölgesine göre değişebilmektedir, Türkiye’de ise
üreticilerin örgütlenme yapıları AB’deki kadar güçlü olamadığı için tarım destek mekanizmaları sınırlı
kalmaktadır. Bir diğer önemli farklılık ise, Türkiye’de tarımın GSYH’daki payı içinde, tarımsal
işgücünün ve tarım işletmelerinin sayısının AB ülkelerinden daha yüksek olmasıdır (www.zmo.org.tr).
Türkiye tarım ürünleri açısından oldukça zengin bir ülke olmasına rağmen tarım sektöründeki
pazarının gelişememesinden ötürü tarım ürünleri ihracatı istenilen seviyeye ulaşamamaktadır. AB
ülkelerinde ürünlere yapılan fiyat desteklemeleri Türkiye’den daha farklı olduğu için Türkiye tarımının
uluslararası piyasalarla rekabeti zorlaşmaktadır. Fiyat desteklemelerinin yanı sıra Dünya Ticaret
Örgütünün ve Türkiye’nin taraf olmayı planladığı AB uluslararası anlaşmalarının belirlediği kota
uygulaması da Türkiye için bir dezavantaj oluşturmakta, dış piyasalarla rekabet gücünü olumsuz yönde
etkilemektedir. AB tarımsal bütçesinin birlik içindeki payı dikkate alındığında Türkiye’de tarım
sektörüne sağlanan desteğin yetersiz olduğu görülmektedir. AB’de artan fazla stokların kullanımı,
dengeli kalkınma ve çiftçilerin refah düzeyinin yükseltilmesi gibi politikalara odaklanılmaktadır.
Türkiye’de ise ürün bazlı olarak açıkları gidermeye yönelik politikalar izlenmektedir. Bunun yanı sıra,
iyi tarım uygulamalarına, organik tarıma, kırsal kalkınmayı destekleyici politikaların niteliğinin
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geliştirilmesine ve bitki ve hayvan sağlığı gibi konularda uygulamaya geçilmiştir. Tarıma ayrılan
desteklerin bütçe içindeki payının arttırılması ve mevcut küçük ve parçalı tarım yapısının büyük ve
kurumsal bir yapıya dönüşmesinde Türkiye tarımını önemli bir yere taşıyacaktır ( Erzene-Bürgin, 2013).
Türkiye-AB arasındaki mali işbirliği ilişkisi adaylık öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı süreçte yer
almaktadır. 1964-1999 yıllarını kapsayan adaylık öncesi yardımlar, 1999 yılında Türkiye’nin aday ülke
konumuna gelmesi ile birlikte 2002 yılından itibaren hibe nitelikli fonlardan tek bir çerçeve altında
yararlanmaya başlamıştır. Türkiye’nin AB’ye katılım müzakeresi 2005 yılında resmi olarak Brüksel
Zirvesinde başlatılmıştır. Bu süreçte, AB 2007 – 2013 yıllarına ait bütçe dönemiyle birlikte aday ülkelere
sağladığı mali yardım mekanizmasında değişikliğe gitmiş ve aday ve potansiyel aday ülkelere yapılan
mali yardımlar Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) adı altında
birleştirilmiştir. Tarım sektörüne yönelik yapılan destekler ise IPA’nın beşinci bileşeni olan Kırsal
Kalkınma bileşeni olan IPARD programından yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda IPARD
programından Türkiye’ye de katılım öncesi yardım sağlanmıştır. IPARD OTP ve kırsal kalkınma
politikalarının uygulanmasını hedef almaktadır. Türkiye’ye sağlanan destekler, gıda güvenliği,
veterinerlik, bitki sağlığı ve balıkçılık politikaları alanında olmuştur. 2002- 2013 yılları arasında katılım
öncesi destekler için AB bütçesi çerçevesinde 250 milyon Euro’nun 4.483,6 milyon Euro’yu doğrudan
Türkiye’ye destek olarak tahsis etmiştir. Çalışmaların 2019 yılı içerisinde tamamlanması
planlanmaktadır (www.avrupa.info.tr). Türkiye’ye tahsis edilen IPA fonlarının koordinasyonu Hazine
Müsteşarlığı tarafından yapılmaktadır. Mali yönetime ilişkin tüm sorumluluğu Hazine Müsteşarlığı
üstlenmekte, mali işlemlerin kontrolünü ve hukuka uygunluğunu denetlemektedir. IPA mali desteği 4
temel amaca hizmet etmektedir:


Politik reformlara destek;



Ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmaya destek;



Birlik müktesebatına aşamalı olarak uyum sağlanmasını desteklemek suretiyle faydalanıcı
ülkenin, AB üyeliği sebebiyle (gelecekte) ortaya çıkacak yükümlülükleri yerine getirebilme
becerisini güçlendirmek;



Bölgesel entegrasyon ve ülkesel işbirliğini güçlendirmek
(https://www.avrupa.info.tr/tr/katilim-oncesi-mali-yardim-araci-ipa-880)
AB’nin OTP kapsamındaki reform çalışmaları uzun yıllar sürmüştür. Türkiye’nin OTP’ye

uyumunu kolaylaştırmak açısından, AB’ye giriş sürecinde Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi
dönemin aday ülkelerine geçiş sürecinde sağlanan desteklemeler şuanda sağlanmadığı için Türkiye için
OTP’ye uyum problemi var olmaktadır. Ayrıca Türkiye’de kırsal kalkınmayı destekleyici eğitici
faaliyetlerin olmaması da Türkiye tarımı politikalarının AB’ye uyumunu zorlaştırmaktadır. Türkiye
tarım politikalarının OTP ile uyumlaştırılması aşamasında öncelikle yapısal sorunların üyelik müzakere
sürecinde çözülerek tarımsal üretimin rasyonelleştirilmesi gerekmektedir (Özkan ve Karaköy, 2018).
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5. DEĞERLENDİRME
Tarım sektörünün en çok koruma altına alındığı bölge kıta Avrupası’dır. OTP kapsamında
uygulanan tüm politikalar esasında tarım sektörünün varlığını korumak ve tarım sektöründeki istihdamı
arttırarak kalkınma sağlamaktır. Türkiye’nin uyguladığı tarım politikaları Avrupa’nın tarım destekleme
sistemine göre daha geriden gelmektedir. Türkiye’de toplam 78 milyon hektarın yaklaşık 23,8 milyon
hektarı tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Tarım sektöründe çalışan nüfus AB ülkelerine kıyasla daha
fazla olmasına rağmen, AB’deki tarımsal işletmeler Türkiye’den daha büyüktür. Türk tarımının en
önemli problemi geçimlik veya yarı geçimlik niteliğinde olması ve küçük işletmecinin veriminin düşük
olmasından ötürü ürettiği malın sadece az bir kısmının pazarlanmasıdır.
Türk tarım politikalarının AB ortak tarım politikasına uyamamasının başlıca nedeni mali
problemler oluşturmaktadır. Türkiye AB’nin tarım sektöründe sağlayacağı teşvikleri değerlendirememe
endişesi taşımaktadır. Çünkü topluluk son yıllarda sadece tarım alanında değil bütün alanlarda mali
destek sağlamaktan çok, düzenleyici bir yol izleme sürecine gitmektedir. Bu gelişmeler göz önüne
alındığında Türkiye’nin OTP kapsamında alacağı destek sınırlı olacaktır. Dolayısıyla tam üyelik
öncesinde tarımsal harcamalarını kısma yoluna gidilmesi gerekecektir. Tarımsal kaynaklar FEOGA
benzeri ulusal bir tarım fonda birleştirilerek tarım harcamalarında tasarrufa gidilebilir. Dış destek olarak
Türkiye’nin daha önce yararlanamadığı SAPARD benzeri bir programın Türkiye için sağlanması yoluna
gidilebilir.
Türkiye AB’nin en masraflı ve en geniş kapsamlı politikası olan OTP’na uyum sağlarken, AB’nin
de Türkiye’yi teknik ve mali açıdan desteklemesi gerekmektedir. Türkiye, özellikle verimlilik ve rekabet
gücünün artmasını sağlayacak etkin teknoloji kullanımı, kırsal ve tarımsal alt yapının ve tarım
işletmelerinin yapısının iyileştirilmesine yönelik AB kaynaklarını en etkin şekilde kullanacak kurumsal
yapılanmayı ve programlamayı gerçekleştirmek zorundadır. Aksi takdirde, Türkiye tarımı, gerek AB,
gerek dünya pazarları karşısında ciddi bir rekabet sorunu yaşayacaktır.
Çalışmada incelenen AB üyesi 5 Doğu Avrupa ülkesinin AB üyeliği öncesinde tarımsal
kalkınmada başarı sağlayamadığı, OTP kapsamında destek ve fonlardan yararlanması sonucunda
tarımsal üretimlerinin ve ihracatlarının Avrupa tarım sektöründe önemli bir yere geldiği görülmektedir.
Özellikle Polonya’da tarımda istihdam edilen nüfus ve ekonomide tarıma ayrılan pay açısından Türkiye
ile oldukça benzer niteliklere sahiptir. Polonya’nın OTP’ye uyumunun kolay olmasının en önemli sebebi
yüksek maddi yardım olmasına rağmen tam üyeliğin olacağına dair beklentinin çok yüksek olmasının
da etkisi vardır. Romanya ise tarım alanlarının genişliği açısından Türkiye ile kıyaslanabilir boyuttadır.
Özellikle Buğday ve mısır üretiminde miktarının Türkiye ile yakın olması Türkiye’nin OTP
kapsamından yararlanması durumunda tarım sektörünün gelişebileceğine işarettir. Türkiye açısından
çözülmesi gereken en önemli problem tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısına göre verimin
sağlanması ve tarım arazilerinin çok parçalı, küçük ölçekli olmasıdır. Tarım sektöründe çalışan nüfusun
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azaltılması yönündeki söylemlere rağmen bunun nasıl yapılacağına ya da bu fazla nüfusun hangi
alanlarda istihdam edileceğine yönelik politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. Geliştirilmesi gereken
bu politikalarda devletin, tarımda çalışan kesimi yaşadığı yerden koparmadan yeni istihdam olanağı
sağlayarak yapması gerekecektir. Aksi durumda büyük şehirlere göç ve beraberinde gelen işsizlik ve
suç oranı artmaktadır. Diğer taraftan tarım sektöründe Türkiye AB’ye dahil olması açısından tarım
sektörü potansiyelini ve bu alandaki kaynaklarını değerlendirebilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin
üretiminin desteklenmesi ve tarım ürünlerin üretiminde AB standartlarına ulaşarak AB pazarında
rekabet avantajı yakalayabilecektir.
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PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNDE DUYGUSAL
BAĞLILIĞIN ARACILIK ROLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Ali ACARAY
Dr. Öğr. Üyesi Saadet Ela PELENK
ÖZET
Çalışma yaşamında çalışanlar ile örgüt arasındaki karşılıklı yapılacakların tümü iş sözleşmeleri
ile ortaya konulamaz. Taraflar sözleşmelerde belirlenen unsurların da dışında karşılıklı olarak çeşitli
beklentiler içerisine girebilmektedir. Dolayısıyla taraflar karşılıklı olarak birbirlerine sorumluluk
yüklemektedir. Ancak beklenilen sorumlulukların yerine getirilememesi ya da beklentilerdeki
uyuşmazlıklar nedeniyle çalışanlarda ihlal algılaması oluşabilmektedir. Çalışanlarda oluşan bu ihlal
hali onların iş performansı (görev performansı) üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Bu
çalışmanın temel amacı, psikolojik sözleşme ihlalinin iş performansına etkisinde duygusal bağlılığın
aracılık rolünü incelemektir. Çalışmanın verileri kolayda örneklem yöntemiyle bankacılık sektöründe
tam zamanlı olarak 227 çalışandan anket tekniğiyle toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda; psikolojik
sözleşme ihlalinin görev performansı üzerinde negatif bir etkiye ve bu etkide ise duygusal bağlılığın
aracılık rolü ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sözleşme, İhlal, Duygusal Bağlılık, Görev Performansı
Jel Kodları: M10, M12, M20.
THE MEDIATING ROLE OF AFFECTIVE COMMITMENT ON THE EFFECTS OF
PSYCHOLOGICAL CONTRACT BREACH ON JOB PERFORMANCE
ABSTRACT
All of the reciprocal transactions between the employees and the employers cannot be defined by
the employment contracts. Except for the elements determined in the contracts, the parties may enter
into various mutual expectations. Therefore, the parties mutually lay a burden on each other. However,
due to the failure to fulfill the expected responsibilities or conflicts in the expectations, employees may
have feelings of violation. Employees’ breach perception may have a negative impact on their job
performance (task performance). The main purpose of this study is to investigate the mediating role of
affective commitment on the effect psychological contract breach on job performance. The data of the
study were collected by the survey technique from the full-time 227 employees in the banking sector with
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the convenience sampling method. Research results showed that psychological contract breach had a
negative effect on task performance and affective commitment had a mediating role in this relationship.
Keywords: Psychological Contract, Breach, Affective Commitment, Task Performance
Jel Codes: M10, M12, M20.
1. GİRİŞ
Çalışanların tutum ve davranışları üzerinde etkili olan bağımsız değişkenlerden birisi de
psikolojik sözleşme ihlalleridir. Psikolojik sözleşme ihlalleri örgütlerin küçülme, birleşmeler, dış
kaynak kullanımı, yeniden yapılandırma, operasyonların başka yerlerde sürdürülmesi gibi değişimler
neticesinde mevcut iş sözleşmelerinin gözden geçirilerek ve taraflar açısından da psikolojik sözleşmeleri
ihlalleri ile karşılaşılabilmektedir (Knights ve Kennedy, 2005). İhlaller de, özellikle örgütlerin tekrar
yapılanma zamanlarında daha çok deneyimlenmektedir (Turnley ve Feldman, 1998). Bir tarafın
yükümlülüklerini karşılamaması zihindeki sözleşmeyi bozarak karşılıklı yükümlülüklere/beklentilere
ilişkin inançların değişmesine neden olmaktadır (Doğan ve Demiral, 2009). Böylece taraflardan biri
diğer tarafın vaadini tutmadığını, beklentilerini karşılamadığını algılayarak psikolojik sözleşme ihlali
ortaya çıkmaktadır (Robinson ve Morrison, 2000). Psikolojik sözleşme ihlalinin çeşitli tutum ve
davranışlar üzerinde etkileri mevcuttur. İş performansını azaltabilmesi söz konusu sonuçlardan biridir
(Harrison, Newman ve Roth, 2006). Ayrıca psikolojik sözleşme ihlalinin iş tatmini (Aslan ve Uyar,
2018; Knights ve Kennedy, 2005; Robinson ve Rousseau, 1994), örgütsel bağlılık (Johnson ve O'LearyKelly, 2003), örgütsel vatandaşlık davranışı (Restubog, Bordia ve Tang, 2007; Restubog, Bordia ve
Tang, 2006; Robinson ve Morrison, 1995; Robinson, 1996) ile negatif; işten ayrılma niyeti (Zhao,
Wayne, Sandy, Brian ve Bravo, 2007) ile pozitif ilişkili olduğu yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmanın temel amacı, psikolojik sözleşme ihlalinin görev performansına etkisinde duygusal
bağlılığın aracılık rolünü incelemektir. Araştırmanın verileri ise bankacılık sektöründe çalışanlardan
toplanmıştır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE HİPOTEZLER
2.1. Psikolojik Sözleşme İhlali
Psikolojik sözleşme Argyris’in (1960) ilk kez kullandığı bir kavram olarak “iki tarafın karşılıklı
kurallarına saygılı olmaya dair, örtük ve yazıya dökülmeyen anlaşma” olarak ele alınmıştır (Smithson
ve Lewis, 2004: 70). Psikolojik sözleşme kavramı, biçimsel iş sözleşmelerin ortaya koydukları içerikten
daha fazladır (Robinson ve Morrison, 2000). Psikolojik sözleşme ihlali ise, çalışanların beklentilerinin,
verilen sözlerin karşılanmadığını algıladıklarında meydana gelmektedir (Robinson ve Morrison, 1995;
Robinson ve Rousseau, 1994). İhlal algılaması çalışanların örgütlerine karşı öfkeli olma, üzüntü duyma
ve hayal kırıklığı yaşama gibi hislerini ortaya çıkarabilir (Robinson ve Rousseau, 1994). Dolayısıyla
ihlal, çalışanların duygusal tepkilerini ortaya çıkarabilen önemli bir algılamadır (Zhao vd., 2007).
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2.2. İş Performansı
Görev performansı, çalışanların resmi iş tanımındaki belirlenen eylemlerin karşılanması için
yerine getirilmesi gereken görev ve sorumluluklara dair performanstır (Befort ve Hattrup, 2003;
Williams ve Anderson, 1991). Bu çalışmada iş performansının rol içi performans kapsamında
değerlendirilen görev performansı bağımlı değişken olarak incelenmiştir.
Psikolojik sözleşme ihlali verilen sözlerin, yaratılan beklentilerin karşılanamaması olduğu için
çalışanlar bunun karşılığında olumsuz tutumlar geliştirerek ve davranışlar sergileyerek karşılık
verebileceklerdir. Sosyal takas teori (Blau, 1964) temelinde de, örgütler verilen sözlerini
tutmadıklarında ve sorumluluklarını karşılamadıklarında işgörenler gayretlerini düşürerek karşılıkta
bulunurlar. Böylece psikolojik sözleşme ihlal algısı, ilk olarak çalışanların örgütlerine dair güven
duygularında erozyon başlatabilir ve bu duygusal durumun bir sonucu olarak da örgütüne yönelttiği
katkıların azalmasına neden olabilmektedir (Robinson, 1996). Dolayısıyla, algılanan psikolojik
sözleşme ihlalinin görev performansı üzerinde negatif bir etkiye sahip olması beklenmektedir. Yapılan
çeşitli çalışmaların sonuçları da bu beklentiyi güçlendirmektedir (Johnson ve O'Leary-Kelly, 2003;
Restubog vd., 2006; Hussain, Gul, Usman ve Ul Islam, 2016).
2.3. Duygusal Bağlılık
Meyer ve Allen’nin (1991) örgütsel bağlılık sınıflandırmasının alt boyutlarından biri olarak
duygusal bağlılık, çalışanların örgütlerine karşı duygusal bir hislenme içerisinde olmasıdır. Duygusal
bağlılığı diğer bağlılık türleri olan devam ve normatif bağlılıktan ayıran tema, örgütte kalmayı çalışanın
bizatihi kendisinin istemesidir. Devam bağlılığında çalışan ihtiyaç duyarak devam ederken, normatif
bağlılıkta ise bir zorunluluk hissettiği için devam etmektedir (Allen ve Meyer, 1990). Yüksek bir
duygusal bağlılık algılaması iş performansı üzerinde pozitif bir etki yaratır (Cropanzano, Rupp ve Byrne,
2003).
Ayrıca yapılan çeşitli çalışmalarda duygusal bağlılığın bağımsız değişken rolü yanında aracılık
rolleri incelenmiştir. Restubog ve arkadaşları (2006) psikolojik sözleşme ihlalinin sivil erdem;
Cropanzano ve arkadaşları (2003) da duygusal tükenmenin örgütsel vatandaşlık davranışı ve iş
performansı ilişkisinde duygusal bağlılığın aracılık rolü olduğunu ortaya koymuşlardır.
Hipotezler:
H1: Psikolojik sözleşme ihlali görev performansı üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.
H2: Psikolojik sözleşme ihlali duygusal bağlılık üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.
H3: Duygusal bağlılık görev performansı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.
H4: Duygusal bağlılık, psikolojik sözleşme ihlali ile görev performansı arasındaki ilişkide aracılık
rolüne sahiptir.
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Araştırmanın ileri sürülen kavramsal modeli Şekil 1’dedir.
Şekil 1. Araştırmanın Modeli

H2 (-)

PSİKOLOJİK
SÖZLEŞME İHLALİ

DUYGUSAL
BAĞLILIK
H3 (+)

H1 (-)

H4

GÖREV
PERFORMANSI

3. YÖNTEM
3.1. Örneklem Süreci
Araştırmanın verileri çeşitli bankalarda çalışmakta olan 227 adet işgörenden anket tekniği
vasıtasıyla kolayda örnekleme yöntemiyle toplanmıştır. 227 adet örneklemin, % 55,5’i erkek, % 77,1’i
lisans mezunu, yaş ortalaması 33,08, % 69,2’si evli olup; % 47,1’i müşteri temsilcisi ve bankalarındaki
çalışma süresi ise ortalama 8,09 yıldır.
3.2. Araştırma Ölçeklerinin Oluşturulması
Araştırmaya katılanların demografik bilgilerini ortaya konulması için 6 adet soru hazırlanmıştır.
Ölçeklerdeki ifadelere ilişkin algılamalarının ölçümlemesi, 1=Kesinlikle katılmıyorum ve 5=Kesinlikle
katılıyorum şeklinde 5’li likert tipinde hazırlanan ölçeklerle yapılmıştır.
Çalışanların psikolojik sözleşme ihlal algılarının ölçülmesinde Robinson ve Morrison (2000)
tarafından geliştirilen ölçeğin 5 maddesi kullanılmıştır. Bu ölçekteki ifadelerden birisi “İşyerine
katkılarım karşılığında bana söz verilen her şeyi almadım.” şeklindedir.
Çalışanların duygusal bağlılıklarının ölçülmesinde Meyer ve Allen’in (1991) üç boyutlu modeli
esas alınarak Wasti (2000) tarafından geliştirilen sekiz ifadeli ölçek kullanılmıştır. Ölçekte yer alan
ifadelerden birisi “Kendimi bu kurumda ailenin bir parçası gibi hissediyorum.” şeklindedir.
Çalışanların görev performanslarının ölçülmesinde ise Williams ve Anderson (1991) tarafından
geliştirilen 7 ifade ve tek boyuttan oluşmuş ölçekten faydalanılmıştır. Bu ölçekteki ifadelerden birisi
“Performans değerlendirmemi direkt etkileyecek faaliyetlerde bulunurum.” şeklindedir.
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4. BULGULAR
4.1. Faktör ve Güvenilirlik Analizlerine İlişkin Bulgular
Psikolojik sözleşme ihlalinin faktör yükleri 0,855-0,901, duygusal bağlılığın faktör yükleri 0,8220,892 ve görev performansının faktör yükleri 0,776-0,890 arasında değişmektedir. Psikolojik sözleşme
ihlalinin beş ifadesinin toplam varyansın % 77,09’unu, duygusal bağlılığın yedi ifadesinin toplam
varyansın % 73,82’sini ve görev performansının yedi ifadesinin toplam varyansın % 72,92’sini
açıkladığı görülmüştür. Örneklemden toplanan verilerin faktör analizi için yeterliliğe sahip olup
olmadığını ortaya koyabilmek için yapılan ölçüm neticesinde psikolojik sözleşme ihlali için KMO
değeri ,721 (Bartlett testinin p değeri ,000), duygusal bağlılık için KMO değeri ,911 (Bartlett testinin p
değeri ,000) ve görev performansı için KMO değeri ,892 (Bartlett testinin p değeri ,000) olarak
bulunmuştur. Tablo 1’deki parantez içindeki değerler ise Cronbach Alpha güvenilirlik değerleridir.
Korelasyon Analizi:
Değişkenler arasındaki ilişkilerin ortaya konulmasında korelasyon analizinden yararlanılmıştır.
Analiz sonucunda modeldeki değişkenlerin kendi aralarındaki çift yönlü ilişkiler Tablo 1’de
görülmektedir.
Tablo 1. Korelasyon, Ortalama, Standart Sapma, Cronbach Alfa Değerleri
Sıra

Değişkenler

1

1

Psikolojik Sözleşme İhlali

(.85)

2
3

2

Duygusal Bağlılık

-,57

**

(.94)

Görev Performansı

-,35**

,66**

3

(.93)

Ort.

Ss.

2,36

,89

3,73

,86

4,07

,76

N: 227, * p < .05, **p < .01

Hipotez Testleri:
Yapılan regresyon sonuçları Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2. Regresyon Analizi Sonuçları
Bağımsız Değişken
Psikolojik Sözleşme
İhlali
Psikolojik Sözleşme
İhlali
Duygusal Bağlılık

Bağımlı Değişken

β

t

p

F

R2

Düz.
R2

Görev Performansı

-,355

-5,689

,000

32,362

,126

,122

Duygusal Bağlılık

-,568 -10,364

,000 107,410

,323

,320

Görev Performansı

,663

,000 176,726

,440

,437

13,294

**: p< .01, *: p< .05

Tablo 2’de görüldüğü gibi, psikolojik sözleşme ihlali görev performansını p<.01 anlamlılık
seviyesinde -.355 beta ve duygusal bağlılığı ise p<.01 anlamlılık seviyesinde -.568 beta katsayısı ile
negatif ve anlamlı olarak etkilemektedir. Dolayısıyla H1 ve H2 hipotezleri desteklenmiştir.
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Yine Tablo 2’de görüldüğü gibi, duygusal bağlılık görev performansını p<.01 anlamlılık
seviyesinde .663 beta katsayısı ile pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir. Dolayısıyla H3 hipotezi
desteklenmiştir.
Duygusal Bağlılığın Aracılık Rolü:
Psikolojik sözleşme ihlalinin görev performansına etkisinde duygusal bağlılığın aracılık rolü
hiyerarşik regresyon analizi ile test edilmiştir. Aracılık rolünün incelenmesinde Baron ve Kenny (1986),
üç adımdan oluşan prosedürü takip edilmiştir: i) bağımsız değişken aracı değişkeni etkilemeli; ii) aracı
değişken bağımlı değişkeni etkilemeli ve iii) bağımsız değişken de bağımlı değişkeni etkilemelidir.
Bağımsız ile aracı değişkenlerin bağımlı değişkene etkileri aynı anda bakıldığında ise, ya bağımsız
değişkenin etkisinde bir azalma (kısmi aracılık etkisi) ya da bağımsız değişkenin etkisi tamamen ortadan
kalkmalıdır (tam aracılık etkisi).

Şekil 2. Psikolojik Sözleşme İhlalinin Görev Performansına Etkisinde Duygusal Bağlılığın
Aracılık Rolü

Psikolojik Sözleşme
İhlali
a1 (-.568**)

c1 (-.355**)

1

c (.033)

Görev Performansı
b1 (.663**)

Duygusal Bağlılık

Şekil 2’de birinci adımda (a1), psikolojik sözleşme ihlali duygusal bağlılığı (β= -.568; p<0,01)
negatif; ikinci adımda (b1) duygusal bağlılık görev performansını (β=.663; p<0,01) pozitif ve anlamlı
bir şekilde etkilemektedir. Üçüncü adımda (c1) psikolojik sözleşme ihlali görev performansını (β= .355; p<0,01) negatif olarak etkilemektedir. Duygusal bağlılığın psikolojik sözleşme ihlalinin görev
performansına etkisinde tam aracılık rolü üstlendiği ortaya çıkmıştır. Psikolojik sözleşme ihlalinin görev
performansına anlamlı olan beta katsayısı (c1 yolu) (-,355), bu iki değişken arasındaki ilişkiye duygusal
bağlılığın araya girmesi ile anlamsızlaşmıştır (β=.033; p>0,05). Fakat duygusal bağlılığın ortaya
çıkardığı bu farklılaşma, aracılık etkisinden bahsetmek için yeterli olmayıp Sobel Testi Z skoru kontrol
edilmelidir. Yapılan sobel testi hesaplamasında Z skorunun (8,73) 1,96’dan büyük ve anlamlı olması
nedeniyle aracı etkisi ortaya çıkmıştır. Duygusal bağlılığın tam aracılık rolü ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla H4 hipotezi desteklenmiştir.
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5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Yazında çalışanların iş performansı üzerinde etkili olabilecek faktörlerin incelenmesi önemli
konular arasında ortaya çıkmaktadır. İş performansı üzerinde çeşitli faktörler etkili olmaktadır. Bu
çalışma kapsamında görev performansı üzerinde etkisi olabileceği düşünülen psikolojik sözleşme ihlali
ve duygusal bağlılık değişkenleri incelenmektedir.
Psikolojik sözleşme ihlali görev performansı üzerinde negatif bir etkiye sahiptir. Ulaşılan söz
konusu sonuç yazındaki ilgili çeşitli çalışmaların sonuçları ile tutarlıdır (Hussain vd., 2016; Zhao vd.,
2007; Restubog vd., 2007; Restubog vd., 2006; Johnson ve O'Leary-Kelly, 2003).
Psikolojik sözleşme ihlali duygusal bağlılığı negatif ve duygusal bağlılık da görev performansını
pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir.
Ulaşılan diğer bir sonuç ise duygusal bağlılığın psikolojik sözleşme ihlalinin görev performansına
etkisinde tam aracılık rolü ortaya koymasıdır. Psikolojik sözleşme ihlalinin görev performansına
etkisinde duygusal bağlılık devreye girdiğinde söz konusu etki tamamen ortadan kalkmıştır. Duygusal
bağlılık görev performansı üzerinde daha baskın bir değişken olarak ortaya çıkmıştır. Duygusal
bağlılığın yazındaki çeşitli çalışmalardaki rolü (Restubog vd., 2006; Cropanzano vd., 2003) gibi bu
çalışmada da aracılık rolü ortaya çıkmıştır.
Uygulamaya dair yöneticilere şu tavsiyelerde bulunabilir: Görev performansı üzerinde psikolojik
sözleşme ihlalinin negatif bir etkisi söz konusudur. Dolayısıyla çalışanlara verilen vaatlerin, oluşturulan
beklentilerin karşılanması gerekmektir. Çalışanlarda ihlal algısı oluşturabilecek uygulamalardan
kaçınmalıdırlar.
Bu çalışmanın da diğer çalışmalarda da olduğu üzere çeşitli kısıtları mevcuttur. Araştırma verileri
diğer sektörlerden seçilecek örneklemler üzerinde psikolojik sözleşme ihlalinin örgütsel vatandaşlık
davranışı ve yenilikçilik ilişkilerinde öz yeterliliğin aracılık rolü çalışılabilir.
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RISE OF FINANCIAL RULERSHIP IN THE LATE-MEDIAEVAL PERIOD OF FLORENCE:
BANK OF MEDICI
Sema Yılmaz GENÇ
Hassan SYED
Erkan OFLAZ
ABSTRACT
The historical period between the 14th and 17th centuries is an important period of the European
Renaissance that is dominated by the Medici family in Florance. The discovery of the New World along
with the Renaissance and various Social Reform Movements are an important milestone in recorded
human history. The Medici’s of Florence were not only prolific rulers, amongst their heirs were
Europe’s first bankers and some of the most important figures in Renaissance Europe’s politics. The
French queens Catherine de Medici & Marie de Medici, Pope Leo X, Pope Clement VII and Pope Leo
XI are the most noted amongst the Medici heirs. The Medici family's three-hundred-year-old Florence
based dominance ended in 1737 after the death of the last Grand Duke of Tuscany, Gian Gastone de
Medici. However, the members of the Medici family are still relevant for their role in shaping the
Sociopolitical and Socioeconomic thought of the Europe as know it today. The artists, scholars and
scientists that the Medici’s protected and provided patronage to, are amongst the most towering figures
of the Renaissance period. The main purpose of our paper is to highlight the financial, political and
social impact of the Medici family not only in Europe but their overwhelming impact on the global
trends. The Medici rule of Florence also highlights the fact that the Center of European Renaissance
was Florence during their rule, and it was only after the death of Lorenzo De’ Medici that the center
shifted to Rome. Florence was ruled for three centuries by the Medici dynasty followed by the
governance system of the Westphalia, subsequently leading to the emergence of the Nation-State in
1648. The human history testifies the use of financial power as a powerful tool used by the by Monarchs
and Governments as an agent-for-change. However, Cosimo de Medici's use of Political Power as a
tool, subsiding the financial power created a new governance principle in the world’ political history.
The Medici legend stays alive and pertinent through the magnificent art, literature and political thought
that the Medici’s nurtured during their 300 years rule of Florence that set the pace for modern Europe.
Keywords: Financial Rulership, Late-Mediaeval Period, Florence, Bank of Medici
JEL Codes: B10, B11, B17
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1. INTRODUCTION
The question we pose is that, “Is the Medici Bank just a bank or is it a vast financial enterprise in
the world economic history?”. The answer to this question lies in a critical review of the institution's
history. We may also have to establish if Medici’s financial investments alone earned them this unique
place in the renaissance Italy’s economic history. The economic markets of the medieval and renaissance
period were not liberal economic markets. Those markets were subjected to strong political and
theological influences which cannot be imagined within the modern market economy principles. The
commerce and its allied commercial activities of the medieval and renaissance Italy were a byproduct
of strong political influences which were driven by a monarchial and theological hierarchical politic.
The unique financial structuring adopted by the Medici family to prevail and dominate the renaissance
economic markets of Italy and Europe can be termed as the “ Medici effect”. The Medici family were
not hereditary Lords and nobles like the Tuscany family. They were often labelled as the financial
pariahs backed by the Roman Christian Church. The Medici effect also included their commissioning
of art that added to their legacy as an important Florentine renaissance family. The details of Donatello's
"David" give us clues about the Medici art legacy in renaissance Florence.
The Medici’s without their hereditary noble lineage appear still managed to leave a powerful
impact on the renaissance Italy’s art, architecture and economics history. Our paper attempts to explore
the success of the Medici family after taking over the Florentine government during the renaissance
period. The extraordinary ability of the Medici family to gain access to Florentine power without an
military power or any hereditary lineage and only using their financial genius is a unique example of
financial innovation. The Medici bank emerges as a unique example in the renaissance Europe which
through financial innovation transformed the social landscape of Florence.
2. CHANGING POLITICAL STRUCTURE OF FLORENCE: THE RISE OF THE MEDICI
FAMILY: BANKING IN MEDIAEVAL FLORENCE
Banker in Medieval Europe were merchants. The system can thus that emerged initially in
medieval Florence can be described loosely as Merchant Banks. Medieval Italian banks that can be
described as the primitive antecedents of modern banking. Those institutions were active as companies
which conducted financing or leasing. Such family corporations that provided capital for investment or
guaranteed the payments on conditions of profit-sharing in business operations became organized in
mediaeval Italy. The banking families of Florence were criticized by the general population as well as
the Church because of charging interest on lending. Interest was forbidden under the Christine doctrines
at the time. It has been argued that the history of banking goes all the way back to 2000 BC
Mesopotamia. These historical assertions are based on the documents based recovered from the Temple
records of Babel (Postgate, 1992). Florence banking system, that is our theme of this paper, seems to be
influenced by the same structure. Florence banking families of early renaissance period between the
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12th century to 15th century played a major role in creating various investment models to attract
investments based on profit-sharing in and out of Italy.
There were two significant banking families before the Medici bank was established in Florence
in 1397. Those were the Bardi and Peruzzi families. They were organized as merchant bankers in both
Florence and other major Italian before the establishment of the Medici bank. Medici Bank had to
emerge from the influence of these two major banking families who controlled much of the financial
markets in Italy and other parts of Europe. The Medici family was seen as a threat to hereditary nobles
who considered Medici’s as a family that had come to eminence due to its links with the Roman
Christian Church. (De Roover, 1963).
The Florence of the 14th and 15th centuries was also the financial hub of Europe besides tits
flourishing art and culture. Medici family not only established its influence in the Florentine city state
but also made remarkable impact in other trade centers in Italy and across Europe leveraging its banking
transactions. The family started to dominate European trade and ultimately establishing a trading
company called “Tavola di Franze” (Table of France). Ultimately other banking families in Italy started
to contribute towards this domination of Medici’s by sharing their success (Fazzini-Fici-MontroneTerzani, 2016).
2.POLITICAL EUROPE AND ITALY: ESTABLISHMENT OF MEDICI BANK
The 15th century Florence, just as other European countries, was ruled by the Christian Roman
Empire. The Roman Christian Church in the 14th century was the most powerful political institution in
Europe. Art, Culture, Knowledge, and all aspects of life including all forms of agriculture and other
social services were all part of a complex system of Monarchial and Feudal rule firmly controlled by the
Roman Church. The appointment of Royal positions, allocation of lands to nobility and the lives of
ordinary people were all matters subject to the whims of the Pope leading the Roman Church. The
system was unbearable for the ordinary masses and was in dire need of reforms. (Sander, 2003). Much
as each segment of the medieval European society had reasons to seek reforms for a new political and
social order, all such reforms were subject to the powers that controlled the finances, trade and
production within the medieval European society (İnalcık, 2011).
The renaissance period of Europe saw the remerging of the Greek art and sciences. This also
contributed greatly to the social changes that followed the renaissance. The situation of renaissance
Europe was similar to the famous western economist John Adams’ quote that states, “We must study
politics and war so that our sons may have the liberty to study mathematics and philosophy”. The
economic changes that followed improved the agricultural production which eased the life of common
people in renaissance Europe. Renaissance Europe’s trade with China and India introduced the science
of cloth weaving to the European markets.. This Eastern influence introduced the cotton and wool
weaving industries in Europe. Italian explorers reached China and India under the patronage of
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Portuguese trade missions who were the first Europeans in the 16th century to trade with China and
India. The Chinese and Indian trade re-introduced spices and silk to Europe. Silk and porcelain from
China, cotton and spices from India were known in Europe since the Roman times.
Another factor for the European renaissance was the European population’s revolt to the feudal
system that ran under the patronage of the Roman Christian Church. Canon laws that justified economic
subjugation of the common people by the feudals and monarch were issued through Papal Bulls. The
Norman Kings of 10th century England had already challenged the Roman Church’s interference in
their affairs. Reform movements that emerged through the Church of England as the Anglican Church
were not guided by any social need but as a result of the political power struggle between the English
monarchs and the Roman Church. Protestant faith emerged under the so-called reform movement of
Martin Luther’s “Society of Jesus” and John Calvin’s Calvinism earmarking the beginning of a new
period in Europe’s Christian society (İnalcık, 2011) Westphalia thirty years war also led to a new system
of political and economic order in the renaissance Europe (Sander, 2003). This period of Europe history
transformed forever the face of Europe. The power of the Roman Church had been weakened by new
Christian sects emerging and new states formed due to coalitions between monarchs and feudals to
achieve their individual political ambitions. Medici’s of Florence during this period made progressive
in ways within the Roman Church and consolidated their financial and political influence through their
ability to ‘buy’ papal titles from the Roman Church.
Such changes in the social and financial order of the renaissance Europe was not readily accepted
by the Church or the European nobility who saw a threat to their power by the merchants turned nobles.
(Kennedy, 2001).

3.THE RISE AND FALL OF THE MEDICI BANK
Medici Bank has its origins in the period of Giovanni di Bicci de Medici establishing the bank in
Florence in 1397. Giovanni di Bicci is considered the founder of the Medici family in terms of its
influence. Giovanni di Bicci was an able administrator who established the Medici Bank as one of the
most powerful financial institutions in the renaissance Europe.
Medici Bank was founded on the partnership principle with a initial capital of 10,000 Florins.
Initially the bank had seventeen employees. The bank opened branches all over Italy and Europe and
payed dividends to its shareholders and investors on the principles of fixed rate-of-return (De Roover,
1965: 46-146).
Perhaps one of the biggest contributing factor to the success and influence of the Medici Bank is
its role as the ‘Bank of the Pope’. The Medici’s were able to convince the Roman Church to allow the
bank as the collector of the Christian charity the ‘tenth’ as the Church tax.
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The strongest period of Medici bank was between the 1395 and 1440 AD. Cosimo Medici over
saw some of the European expansion of the Bank and ensured that the Bank was able to meet the
financial needs of the markets in Florence, England and Switzerland. (Fazzini-Fici-Montrone-Terzani,
2016).
The bank opened branches in Pisa in 1442 and the banks’ branch in Avignon was at the time one
of the most important French centers of trade in 1446. Milan branch was the last branch that was
established by Medici’s in 1452. Medici Bank in 1452 consisted of enterprises with holdings in Florence,
Rome, Venice, Pisa, and Milan; foreign bank branches in Geneva, Bruges, London and Avignon;
companies whose production was focused on silk and wool goods (De Roover, 1965).
The Medici bank collapsed before the death of Cosimo in 1464. It also led to the eviction of the
Medici family from Florence in 1494. The management of the Medici bank was first assigned to
Cosimo’s son, Piero (1464-1469). Piero’s eldest son, Lorenzo (1469-1492) took over the management
from Piero. Finally, Lorenzo’s son, Piero II (1492-1494) managed the Bank till its demise.
There were many problems that affected the Bank leading to its demise. Decrease in fund flow
from the Pope; substantial financing of military campaigns can be shown as the key reasons for Medici
Bank’s demise. Assigning able managers to manage the Bank could not stop the bank from collapsing
(De Roover, 1965). Some of the key reasons for the Medici Bank to thrive were the leadership of the
Bank. Also important for their success was the bank’s role in advising its merchant clients in sourcing
the right materials for their production. Getting the precise information and keeping meticulous records
of their trades was also one of the reasons for their success. The Medici bank developed policies which
allowed price-stability of its financial products. The bank achieved this by carefully evaluating and by
foreseeing decreasing or increasing possibility of the available products. Such information has been
recorded in details gleaned from the records of the accounting books of the Medici bank (PadgettMcLean, 2011).
Florence had a small population in the fifteen century. The Medici bank paid close attention to
the credit worthiness of its clients. The Medici Bank kept detailed records of the credit history of its
clients. Such details also played a role in the success of the Bank. (Boutier, 2014). Medici family used
the financial information of its clients to its advantage by advising the political powers based on that
information. It is argued that the Medici family used the financial information of the major merchants
as a tool to exert its influence on the political decisions making in Florence.
4.MEDICI BANK’S KEYNESIAN ECONOMICS
Cosimo de Medici played a significant role in saving Florence from catastrophic recession during
the Florence-Milan conflict (De Roover, 1965). The trade routes were closed or imperiled because of
the war. Such closures caused a decrease in the supply of trade goods essential for the markets of
Florence. The war also substantially decreased the money supply to the markets. Unemployment rose
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and the production of goods suffered. Cosimo sensing the market’s short supply of cash and resulting
drop in the production started to supply the much needed financial capital to the traders in Florence. (De
Roover, 1965).
Cosimo Medici’s intervention to prevent acute recession due to unemployment is recorded in
history as the ‘Medici Effect’. Cosimo also started infrastructure projects during the Florence-Milan
conflict to provide stimulus to the stagnating economy of Florence. Such unique interventions by a bank
during the renaissance Europe are financial innovations similar to the Keynesian economics of the
modern times.
5.MEDICI WELFARE WITHIN FLORENCE: AGENTS OF SOCIAL POWER
“The one who keeps active power must not only be the government. If people want to be civilized,
the art of establishing organization should be developed and expanded”.
-Alexis de Tocqueville:
Humans as social beings create the government as a superstructure through social contracts.
(Rousseau. The Social Contract, 1999). The relationship between social expectations of the society and
the state determines how the State is built. Public opinion or social perception is an important power
factor in running of a stable state. The same was true in renaissance Florence during the times of the
Medici bank’s prominence. Public opinion was among the fore most factors for retention and use of
state power in renaissance Florence. The Medici’s were able statesman who were able to manipulate
public opinions to hold power and to manage the affairs of the Florentine state (Marks, chapter I, p 11" Parenti, II volume, p 267). The election of Florence state was undertaken through an electoral college
which would finally elect the candidates for the position of Mayor of the city. This style of electing the
top state officials is similar to the present day United States Presidential election which is also through
an Electoral college system.
The period when the Medici family started to rule Florence was marked by political, social,
religious and economic tensions. There were competing reforms that included religious, social and
economic reforms within the society. Class struggles and the need to control power through economic
and religious means was a constant source of disturbances within the society. The Medici Bank through
its rules of Florence made economic reforms as their main focus (De Roover, 1965).
6.CONCLUSION
The Medici family offer a unique insight into the renaissance Europe through their policies that
ran their financial empire from Florence. Medici family made great contributions to the renaissance art,
science, social innovation and governance. The Medici family’s heritage is a crucial link in
understanding the transformation of Europe during renaissance. While the Medici family earned its share
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of disrepute for ‘buying’ papal titles through its own Medici popes such as Pope Leo X, the Medici
influence on the Church did lead to deeper understanding of the faults within the Roman Church.
The Medici legacy of financial power, their hold on the Roman Church and their inroads into the
power corridors of other European empires in England, France and Germany show the extent of their
abilities. The Medici Bank is perhaps the lens through which we can link the history of western banking
systems with its past and also predict the relationship of banking with various stake-holders in state
politics to this day.
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TÜRKİYE KÜLTÜR TURİZMİ: KONYA’DA KÜLTÜREL MİRAS ÖRNEKLERİ
Abdullah KARAMAN
Kürşad SAYIN
ÖZET
Konya (Ikónion-Iconium), tarihsel olarak Anadolu Selçuklu Devletinin başkentidir. Tarihsel
olarak, Konya, İkonion'dan Selçukluların ve Osmanlıların görkemli figürlerine sahiptir. Çok sayıda
cami, kilise, medrese, kervansaray ve mezar vardır.
Konya’nın önemli kültürel mirasları Çatalhöyük, Hitit Anıtı, Eflatunpınar, İvriz kaya anıtı,
Klistra antik kenti, Beyşehir Eşrefoğlu Camisi ve Tuz gölü sayılabilir. Bununla birlikte, en etkili ses
Mevlana Celaleddin Rumi’nin “Gel, ne olursan ol, yine gel” ifadesiyle geliyor. Türkiye’nin en çok
ziyaret edilen müzesi Konya’da bulunmaktadır. Bu müze UNESCO kültürel mirası içerinde yer alan
ünlü düşünür Rumi'nin türbesidir. Her yıl iki milyondan fazla ziyaretcisi vardır. Konya’nın sahip olduğu
turizm değerleri kültür turizmi için önemli fırsatlar sunmaktadır.
Çalışma, Konya'nın bu kültürel zenginliğinin turizm sektöründe yer alan otellerin doluluk
oranlarına etkisi incelenmiştir.

Konya’da bulunan beş yıldızlı otellerin yöneticilerine UNESCO

değerlerinin otel doluluk oranlarına etkisi sorulmuştur. Çalışanların UNSCO değerleri hakkındaki bilgi
düzeyleri araştırılmıştır. Otel doluluk oranları özellikle Şebi Arus dönemlerinde% 100'e ulaşmıştır. Otel
yöneticileriyle görüşülerek nitel yöntem kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Konya, Kültür Turizmi, UNESCO, Otel Yöneticileri
Jel Cod: R11, J24, Q56.
TURKEY CULTURAL TOURISM: CULTURAL HERITAGE SAMPLES IN KONYA
ABSTRACT
Konya (Ikónion-Iconium) is historically the capital of the Anatolian Seljuk State. Historically,
Konya has magnificent figures of the Seljuks and Ottomans from Ikonion. There are many mosques,
churches, madrasahs, caravanserais and graves.
The important cultural heritage of Konya are Çatalhöyük, Hittite Monument, Eflatunpınar, İvriz
rock monument, Klistra ancient city, Beyşehir Eşrefoğlu Mosque and Tuz Gölü (Salt Lake). However,
the most influential sound comes from Mevlana Celaleddin Rumi's ’Come, no matter who you are, come
again”. Turkey's most visited museum is located in Konya. This museum is the tomb of the famous
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philosopher Rumi who is a part of the UNESCO cultural heritage. Every year there are more than two
million visitors. The tourism values of Konya offer important opportunities for cultural tourism.
This study examined the effect of this cultural richness of Konya on the occupancy rates of the
hotels in the tourism sector. The managers of five-star hotels in Konya were asked about the effect of
UNESCO values on hotel occupancy rates. The knowledge levels of employees about UNSCO values
were investigated. Hotel occupancy rates have reached 100% especially in Şebi Arus periods.
Qualitative method was used by discussing with hotel managers.
Keywords: Konya, Cultural Tourism, UNESCO, Hotel Manager
Jel Cod: R11, J24, Q56.
1. INTRODUCTION
It would be appropriate to focus on the concept of culture before defining cultural tourism. In
short, the word ‟Cultura ır means the word inc Cultura ura in Latin or es Colere ura. In classical Latin,
this act means da look or cultivate Klasik. "Cultura", which is used as agricultural production, cultivation
and cultivation, is the first meaning of human experience and its life style (Usal and Kuşluvan, 2002:
105- 106). Culture is everything that man produces in order to live with nature. Culture is a kind of
adaptation to the environment. Geographical conditions have an effect on the formation and formation
of culture. (Güvenç, 1994;20).
Cultural tourism includes culturally motivated people going to cultural attractions and
participating in their activities. The Tourism and Leisure Research Association (ATLAS), which is
based on the definition of tourism by the World Tourism Organization is defined cultural tourism as
‘The movement of persons to cultural attractions away from their normal place of residence, with the
intention to gather new information and experiences to satisfy their cultural needs’. This definition is
inevitably not very precise (Richards, 2014:2). Cultural travel of people is an important tool of cultural
tourism. The level of satisfaction of tourists based on their knowledge and experience gained from
different cultures during their travels is important. As the level of satisfaction increases, the
sustainability of cultural tourism will increase.
According to the 2009 OECD report, “culture and tourism are linked because of their obvious
synergies and their growth potential. Cultural tourism is one of the largest and fastest growing global
tourism markets and the cultural and creative industries are increasingly being used to promote
destinations. The increasing use of culture and creativity to market destinations is also adding to the
pressure of differentiating regional identities and images, and a growing range of cultural elements are
being employed to brand and market regions” (OECD, 2017: 10).
Local tourism values have a special importance in the development of cultural tourism. If these
values are turned into touristic products, they contribute to the development of cultural tourism. This
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process is successful especially if the international promotion of local values is correct. Information
technologies and social media tools can be used for promotion. In addition, their inclusion in the
UNESCO cultural heritage may contribute to the rapid cultural tourism activities of the region.
The development of cultural tourism in a region requires creative and innovative cooperation.
Many cultural values should be presented to tourists with new tourism products and technology. Thus,
a new destination center can be created. If the physical infrastructure and superstructure complement
each other, it can support the development of cultural tourism in the social structure. New destinations
need effective management and marketing policies. These policies should be composed of people who
have qualified tourism education.
Exploring cultural heritage is the most common form of cultural tourism among European cultural
tourists.

Examples of cultural tourism experiences include: (https://www.cbi.eu/node /2547/pdf/

:01/02/2019)
 architectural and archaeological treasures
 culinary activities
 festivals or events
 historic or heritage sites, monuments and landmarks
 museums and exhibitions
 national parks and wildlife sanctuaries
 religious venues, temples and mosques
2. CULTURAL HERITAGE AND CULTURAL TOURISM IN TURKEY
Turkey has hosted the most ancient civilizations. The cultural richness of these civilizations to
the present day is very interesting. These lands have been the center of different cultures for thousands
of years. Hittites, Urartians, Galatians, Lycians, Lydians, Ionians, Hellenes, Romans, Seljuks, Ottomans
lived in this land. The modern Republic of Turkey continues to live. It is a unique open-air museum with
the cultural values of the Turkey (Özdamar, 2011: 41).
Turkey, thousands of cultural and natural values which are the heritage of civilization have taken
part in an annual process contains. These values should be perceived as a whole, evaluated and protected
with their original identity. The loss of these values, the interruption of cultural continuity, the loss of
the basic accumulation of the future means. The preservation of this heritage should be not only to
convey the documents to the next generations, but also to respect people's happiness and human rights
(Demirci, 2008: 32).
Intangible Cultural Heritage of Humanity in November 2018 as of the date Turkey has registered
16 elements of the representation list. Turkey's Emergency Protection Requiring Intangible Cultural
Heritage List Whistling Language was recorded in 2017. Turkey's cultural and 16 in this list, there are
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18 heritage sites including two mixed. Turkey's first in the Provisional List submitted in 1994 and last
updated in 2019 with 73 cultural form, it has a total of 78 hybrid 2 and 3, including natural heritage.
http://www.unesco.org.tr, 02.03.2019)
Cultural Heritage is the effort of people to live in higher quality. It is the accumulation of cultural
values that arise as a result of human creativity and inter-communal interactions. These are emotional
and cultural values and usage values. All these values can be preserved by conservation (Şentürk, 2012:
10).
Turkey's Tourism Strategy 2023 is also a part of the cultural heritage opened to tourism.
(Tarsuslugil, 2013: 27). In this way, it is aimed to attract more tourists by providing tourism diversity.
It is also aimed at increasing the tourism season. Cultural heritage is an important tourist product for
cultural tourism.
3.KONYA'S UNESCO VALUES
Konya is one of Turkey's most important cities. Its history is as old as the Neolithic. It was called
Iconium during Roman times. Between the years 1074-1308 was the capital of the Anatolian Seljuk
State. Turkey is one of the largest centers of agriculture, tourism, industry and culture.
Konya is the city that has two cultural heritage that are intangible and concrete in the UNESCO
world cultural heritage list. These were the Mevlevi Sema Ceremony which was accepted in 2008 and
the Çatalhöyük Neolithic City included in the list in 2012.
The Mevlevi Sema Ceremony is a mystical ceremony that contains religious elements and themes,
and thus has detailed rules and qualifications. This special ceremony belongs to the Mevlevi. Mevlâna
Celaleddin-i Rumî (d. 17 December 1273) was made without a certain rule at the time. Sultan Veled and
Ulu Arif Çelebi starting from the time started to be made according to a certain rule. The ceremony is
composed of naat, ney division, calligraphy, Devr-i Veledî and four salutes, which contain different
mystical meanings in their entirety. The Sema Ceremony is performed with Mevlevi music coming from
the tradition in the places where Mevlevi culture can be transferred correctly. (https://konyakultur.gov.tr
/index.php?route =pages /pages&page_id=28, 02.02.2019)
Çatalhöyük is known as one of the oldest settlements of Neolithic Age. It gives information about
the lives of the first people who settled. In the ancient city, there are artifacts belonging to urban
architecture and cultural life. Çatalhöyük is located in the district of Çumra in Konya. It was discovered
in 1958. Many scientific studies and excavations have been made. The Neolithic "city" of Çatalhöyük
is famous for its extraordinary art and crafts. The first finds belong to 7,400 BC. The ancient city
provides data on the first examples of urbanization and agriculture. The Neolithic region of Çatalhöyük
was included in the World Heritage List in 2012. (https://hometurkey.com /en/attractions/unesco-worldheritage- sites-in-turkey,01.02.2019)
-67-

In addition, in Konya, the UNESCO World Heritage Temporary List is listed below. These can
be listed as following years.
Konya Seljuk Capital (2000)
Seljuk Caravanserai Denizli-Doğubeyazıt Route (2000)
Beyşehir, Eşrefoğlu Mosque (2011)
Salt Lake Special Environmental Protection Area (2013)
Eflatunpınar: Hittite Water Memorial (2014)
Anatolian Seljuk Medresses (Fine Minaret and Karatay Medresesi) (Erzurum, Sivas, Kayseri,
Konya and Kirsehir) (2014)
İvriz Cultural Landscape (Konya) 2017
Konya has rich resources in terms of cultural heritage. The evaluation of these resources and their
submission to the service of humanity is possible through tourism. The importance of these values will
be better understood as tourism activities increase. Cultural heritage can be used as an important tourist
product in terms of tourism.
4. A STUDY ON THE EFFECT OF KONYA TOURISM
The research was conducted with the managers of five star hotels in the center of Konya. Five
star hotels with the most bed capacity were included in the study. According to the data received from
Konya Culture and Tourism Directorate, there are 6 five star hotels. Face to face interviews were made
with the general managers of 5 hotels that can be reached from these hotels. Structured interview
technique was used. The participants were male and university graduates. Three basic questions were
asked in the interview.
“What are the most known UNESCO values of Konya ?”
“Do your employees have sufficient knowledge about this ?”
“What is the impact of UNESCO Cultural Heritage on the occupancy rate of your hotel ?”
responses were evaluated in a systematic way.
“What are the most well-known UNESCO values of Konya?” The answers given to the question
were as follows: Çatalhöyük Neolotik Ancient City, one person Mevlana Sema Ceremonies and one
person Beyşehir, Eşrefoğlu Mosque (2011).
"Do your employees have sufficient knowledge about this?" given answers
two hotel manager “yes” ,two managers “no“ and one manager "unstable" stated.
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The managers, who said that they provided special training for the employees, stated that
customer satisfaction was also positive. Moreover, managers stated that they experienced problems due
to high turnover rate. “How is the impact of UNESCO Cultural Heritage Values on your hotel occupancy
rate?”5 hotel managers were also asked to answer Mevlana Sema Ceremonies. The ancient city of
Çatalhöyük stated that they had very little influence. In the period of 7-17 December, especially in the
Şeb-i Arus period, they stated that 100% of the hotels were full.
During the whole year they visited the MEVLANA museum and they said that they were staying
overnight.
5. RESULTS
Cultural Tourism is the kind of tourism in which people take part to familiarize the cultures of
different regions and nations. People who are fond of being curious and familiarizing different cultures
have tended towards travelling during long history. Cultural tourism has reached a powerful point via
developing IT and technology. Modern man of world has demanded to acknowledge new places and
cultures during his travel and increased the demand of extra-ordinary, different and authentic tourism
product. With this aspect, cultural tourism has significantly increased its international tourism mobility
for the last forty years. Culture and tourism are the social phenomena that arise as a result of people
living together and influencing each other. There is a relationship between both. Tourism can be said to
strengthen cultural ties between people and human communities as a carrier of culture.
Turkey has become a transit point of different religions and cultures. For this reason, it has many
religious and cultural elements. It is rich in cultural heritage. It has made progress in assessing concrete
and intangible cultural heritage. Tourism has played a positive role in these developments. Turkish
Tourism has regularly increased the number of tourists by marketing UNESCO's cultural values as a
touristic product.
Konya is an important center of cultural tourism for Turkey. All stakeholders have an important
role to play in the development of cultural tourism. Hotel managers are strategic actors. This was taken
into account in the field study. In the results of study:
Mevlana Sema ceremonies are very important for Culture Tourism and the highest room rate is
reached during this period,
The concept of cultural heritage is not known sufficiently,
Konya's UNESCO provisional candidate list is unknown,
It is very important that the staff working at the hotel are trained in cultural heritage,
The Neolithic ancient city of Çatalhöyük is not well evaluated for cultural tourism and the hotel
has little impact on room occupancy rate,
-69-

Cultural tourism development is desired,
information has been reached.
Consequently, cultural heritage is an important resource for tourism diversity. For all cities,
especially countries, they need to know how to use tourism as an important tool for carrying their values
to the future. In this way, countries and cities can develop cultural tourism and increase their economic,
social and cultural contribution.
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BANK CREDIT GROWTH AND PROFITABILITY: A NONLINEAR APPROACH
Nahla SAMARGANDI

ABSTRACT
Banking literature affirms the existence of a positive relationship between credit growth
(measured by loan growth) and profitability proxied by return on assets (ROA) and return on equity
(ROE). However, using data from 2003 to 2015 on a sample of 85 banks in six emerging economies in
the Gulf Cooperation Council (GCC), I revisit the relationship by means of nonlinear modeling using
static and dynamic models to find that, while profitability affects growth positively, the relationship
becomes negative at a certain point, suggesting that profit maximization by banks’ management can
harm credit growth. This finding is crucial for bank management and policymakers.
Keywords: Nonperforming Loans, Bank Profitability, Financial Stability, GCC, Nonlinear
Relationships.
JEL codes: E50, E51, G24
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1. INTRODUCTION
Since the 2008 financial crisis, banking studies have extensively explored credit growth issues in
both developed and emerging markets, premised on the assumption that credit relationships with other
variables can be captured by linear models (Allen, Jackowicz, Kowalewski, and Kozłowski, 2017; Beck,
Demirgüç-Kunt, and Levine, 2006; Dewally and Shao, 2014; Gambacorta and Rossi, 2010; Ibrahim and
Rizvi, 2018; Jeanneau and Micu, 2002; Micco and Panizza, 2006; Sapienza, 2004). IwaniczDrozdowska and Witkowski (2016) examined the lending growth of foreign-owned banks in Central,
Eastern, and South-Eastern Europe during the period 2000 to 2014, finding that profit proxied by return
on equity (ROE) did not have a significant impact on lending growth throughout the period before and
after the global financial crisis (GFC).
Also in Europe, Meriläinen (2016) studied credit growth during GFC as well as the sovereign
debt crisis on a group of 18 Western European banking sectors over the period 2003 to 2014, finding
that bank profitability measured by pre-tax profits-to-total assets ratio did not influence credit growth
during crises. Allen et al. (2017) used a dataset comprising 400 European banks over the period 1994 to
2010 to find that profitability positively affected lending growth throughout the entire period as well as
over different particular periods, including before and during the GFC. Taking bank types into account,
Ibrahim and Rizvi (2018) examine whether bank type (i.e., Islamic versus conventional) influence bank
credit growth patterns in 10 Islamic counties. They find that profitability influences the credit growth of
conventional banks but shows no deviance in the case of Islamic banks.
Many studies suggest assuming nonlinearity, deploying financial ratio variables in regression
analysis (Lien, Hu, & Liu, 2017; Musumeci & Peterson, 2011). This paper considers the GCC
economies, employing dynamic and static models to analyze nonlinear relationships. The 2016 net GDP
of the GCC was US $1.36 trillion, mainly based on oil exports, of which it has 39% of global proven
reserves. The findings of this paper indicate that profitability affects growth positively, but the
relationship becomes negative at a certain point, suggesting that profit maximization by banks’
management can harm credit growth. This finding is crucial for bank management and policymakers.
The rest of this paper is prepared as follows: Section 2 contains the data and methodology, Section
3 contains the empirical analysis and the related results, and Section 4 presents the conclusion.
2.DATA AND METHODOLOGY
Bloomberg annual bank data for 85 banks in the GCC was used for the period 2003 to 2015. To
evaluate credit growth, the year-to-year loans growth ratio was used as the dependent variable, while
explanatory variables comprised three groups:


Bank internal factors (Table 1 explains the terms used, while Table 2 shows proxies and
expected indicators) derived from previous empirical studies (Bertay, Demirgüç-Kunt, and
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Huizinga, 2015; Karmakar and Mok, 2015). Profitability was the main concern, proxied by ROA
and ROE.


Bank type (Islamic or conventional), ownership structure (state or foreign owned), and listing
status (Alqahtani, Mayes, and Brown, 2017)



Macroeconomic variables (GDP, inflation, and natural log of average annual oil
prices)(Alqahtani, Mayes, and Brown, 2016)
When a relatively small dataset it used, extreme values can distort results, thus superior estimation

technique was used (Hampel, Ronchetti, Rousseeuw, and Stahel, 1986). Additionally, to avoid
endogeneity due to the potential for various other accounting-based bank-level factors and NPLs
exhibiting reverse causality, dynamic panel generalized method of moments (GMM) is employed
(Arellano and Bover, 1995; Blundell and Bond, 1998). The panel includes ROA and ROE ratios among
proxies of profitability (in quadratic terms) to explore nonmonotonic relationships. U test was used if
the quadratic term and its original variable were significant, with opposite signs (Lind & Mehlum, 2010),
in order to assay whether extremities were significant. Table 3 shows the independent variables’
correlation matrix, suggesting the poor likelihood of multicollinearity in the analysis.
Table 1. Explanation of Terms
NPLs

Asset quality

Mj

Vector of macroeconomic factors

i

Bank

Cijt

Vector of control variables for bank
characteristics

j

GCC state

t

Year

Wi

Sj*Yt
Ɛ

Dummy variables (n=4) (differences in
bank type and ownership)
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Country-year fixed effects
Error term

Table 2. Descriptive Statistics and Definitions of Panel Data Variables
Type

Definition

Obs

Mean

Std

Min

Max

Sign

5.94

0.0632

37.58

-

4.252

−14.36

19.82

()

15.15

−63.82

50.59

()

39.72

13.08

323.27

)

16.65

3.52

83.49

()

102.13

10.41

971.8

()

32.42

−61.16

170.23

()

28,489

52.82

228,267

()

LTD_1

CG_1

NPLs 1
Dependent

Nonperforming loans
to gross loan

590

4.56
ROA 2

Independent

Return on assets

865

2.52
ROE 3

Independent

Return on equity

858

13.06
CTI 4

Independent

Cost-to-income

860

46.77
E/A 5

Independent

Equity-to-assets
ratios

852

20.72
LTD 6

Independent

Loan to deposits
ratio

712

103.03
CG 8

Independent

Loans growth

743

19.18
SIZE(TA) 9

Independent

Log of total assets

969

17,463

Table 3. Correlation Matrix
NPLs_1

ROA_1

ROE_1

EA_1

CTI_1

FUND_
1

NPLs_1

1

ROA_1

−0.3383

1

ROE_1

−0.3976

0.826

1

EA_1

−0.1101

0.2549

−0.1184

1

CTI_1

0.3254

−0.4636

−0.5929

0.0832

1

FUND_
1

0.0135

0.2241

0.1526

0.0269

−0.0191

1

LTD_1

−0.0558

0.0633

−0.0985

0.4707

−0.0969

−0.1017

1

CG_1

−0.1974

0.1618

0.1258

0.1634

0.0161

−0.0121

0.0485

1

IN(TA)
_1

−0.2096

−0.1294

0.0435

−0.2257

0.0161

−0.2129

−0.0034

−0.1129
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IN(TA)
_1

1

3.EMPIRICAL RESULTS
The estimation results of the models are shown in Table 4. Most of the estimated coefficients
have signs compatible with the theoretical arguments in the literature. The main results of this study,
presented in Table 3, including on the relationship between credit growth and profitability proxies,
reveal that both profitability proxies including ROA and ROE have negative and significant coefficients,
while ROA and ROE have positive and significant coefficients. It should be noted that the latter two
variables are not included in the same model, thus there is no concern about potential multicollinearity.
These preliminary results are robust under the static and dynamic models. They indicate that the
relationship between credit growth and profitability is highly likely to be nonlinear, and that linear
models cannot capture this relationship; however, the results need to be formally tested before drawing
any firm conclusions. The model shown below has been used to corroborate the existence of a nonlinear
relationship (Lind & Mehlum, 2010; Samargandi, Fidrmuc, & Ghosh, 2015).

Next, I test the joint hypothesis:
H0: (α + β2Profitabilitymin ≤ 0) U (α + b2Profitabilitymax ≥ 0)
against the alternative hypothesis:
H1: (α + b2Profitabilitymin > 0) U (α + b2Profitabilitymax < 0)
where Profitabilitymin and Profitabilitymax represent the minimum and maximum values of
profitability, respectively. If the null hypothesis is rejected, this confirms the existence of a U shape. In
Table 4, variables in italics are instrumented through the two-step system GMM procedure (Blundell &
Bond, 1998). Coefficients significantly different from zero at the 1%, 5% and 10% levels are marked
with ***, ** and * respectively.
The U test results in Table 5 reaffirm that NPLs and profitability manifest a significant nonlinear
relationship, and show the tipping point whereat profitability (ROA and ROE) becomes positive.
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Table 4. Regression Results for the Nonlinear Effect of Profitability on Credit Growth, Fixed
Effects (FX) and System Dynamic Panel GMM
ROA
VARIABLES
L.CG
ROA
ROA2
ROE
ROE2
CTI
E/A
LTD
NPLs
IN(TA)
GDP
INLF
OIL
Islamic
GOV
FORE
LISTED
Constant
Observations
R-squared
Sargan test
(p-value)
AB test AR(2)
(p-value)
Country FE
Year FE

ROE

(1)
RRFX
3.97***
(4.07)
-0.44***
(-5.03)
0.18***
(3.86)
0.19
(1.42)
0.01
(0.93)
-0.55***
(-3.37)
0.02
(0.56)
-0.04
(-0.28)
0.55**
(2.37)
9.09
(0.88)
6.69***
(4.47)
-3.36**
(-2.32)
-3.96**
(-2.19)
-1.62
(-1.02)
2.03
(0.28)
417
0.51

(2)
GMM
-0.02
-0.80
6.10***
(3.96)
-0.69***
(-5.53)
0.32***
(4.30)
0.27
(1.10)
-0.02
(-0.98)
-0.71***
(-2.74)
0.01
(0.13)
0.36*
(1.73)
0.97***
(2.98)
-2.67
(-1.04)
7.88*
(1.89)
-5.01
(-1.01)
-15.60***
(-2.65)
-0.15
(-0.02)
-8.50
(-0.57)
404
-

(3)
RRFX
0.30***
(2.91)
-0.01***
(-4.63)
0.17***
(3.89)
0.26*
(1.93)
0.01
(1.02)
-0.59***
(-3.56)
0.04
(1.10)
-0.07
(-0.47)
0.38
(1.64)
17.64*
(1.65)
5.99***
(3.95)
-3.60**
(-2.49)
-4.02**
(-2.22)
-1.82
(-1.15)
8.25
(1.09)
417
0.52

(4)
GMM
-0.02
-0.82
0.31**
(1.96)
-0.01***
(-4.83)
0.25***
(3.69)
0.21
(0.87)
-0.02
(-1.05)
-0.75***
(-2.82)
0.15
(1.34)
0.47**
(2.23)
0.87***
(2.67)
-2.46
(-0.96)
10.34**
(2.40)
0.16
(0.03)
-17.46***
(-3.04)
-3.88
(-0.62)
-9.10
(-0.60)
404
-

-

0.19

-

0.25

-

0.46

-

0.39

YES
YES

YES
YES

YES
YES

YES
YES
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Table 5. Results of U Test on the Relationship between Nonperforming Loans and Profitability
ROA

ROE

Interval min

−14.36

−63.82

Slope min

26.59***

2.13***

(5.04)

(4.65)

Interval max

19.82

50.59

Slope max

-22.02***

-1.13***

(-5.29)

(-3.97)

SLM test for U shape

5.04***

3.97***

p-value

0.000

0.000

Extreme Point

4.33

10.98

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1

4.CONCLUSION
This paper investigates the existence of a nonlinear relationship between credit growth proxied
by bank loan growth and profitability, measured by the two proxies ROA and ROE for a sample of 85
banks in the GCC using data for the period 2003 to 2015. It finds that profitability affects NPLs
negatively, thus confirming previous empirical evidence. However, the relationship becomes positive at
a certain point, suggesting that profit maximization by bank management can result in a decrease in the
quality of its loans. Future studies should check the robustness of this finding using different proxies for
credit growth and in different markets.
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YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ ÜSTLENEN İŞLETMELERİN VERGİ
USUL KANUNU’NA GÖRE DÜZENLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARINDAN FİNANSMAN
İHTİYACININ BELİRLENMESİ VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Gülşah Aytuğ GÜNDÜZ
Prof. Dr. Serap Sebahat YANIK
ÖZET
İnşaat sektörü gerek ülkemizde gerekse dünyada oldukça önemli bir yere sahiptir. İnşaat taahhüt
sektöründe yer alan işletmelerin finansal tabloları ise diğer sektörlerde yer alan işletmelerden farklılık
göstermekte olup diğer sektörlere kıyasla daha karmaşık bir yapıdadır. Bu noktadan hareketle inşaat
taahhüt işletmelerinin değerlendirilmesinde göz önüne alınması gereken farklı ölçütler bulunmaktadır.
Bu çalışmada; inşaat taahhüt sektörü hakkında bilgi verilmiş, Vergi Usul Kanunu (VUK)
açısından sektöre ait mali hesaplar ve hesapların işleyişinden bahsedilmiştir. Ayrıca sektörde yer alan
işletmelerin finansman ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve performanslarının değerlendirilmesinde
finansal tablolarının doğru şekilde analiz edilmesinin önemi anlatılarak nelere dikkat edilmesi gerektiği
açıklanmıştır. Sonrasında yıllara yaygın inşaat taahhüt işleri üstlenen bir işletmenin VUK’a göre
düzenlenmiş finansal tablolarında kümülatif olarak beyan edilen gelir ve giderleri, gerçekleştikleri
yıllara dağıtılarak düzeltilmiş finansal tablolar elde edilmiştir. Böylelikle işletmenin yıllar içerisinde
reel olarak oluşan geçici kar/zarar durumu ve gerçek aktif büyüklüğü tespit edilerek finansal tablolar
analize uygun hale getirilmiştir. Son olarak elde edilen düzeltilmiş finansal tablolar, VUK’a göre
düzenlenen finansal tablolar ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Taahhüt, Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt İşleri, İnşaat Muhasebesi, Vergi
Usul Kanunu.
JEL Kodları: M41, M42, M49.
DETERMINATION OF FINANCIAL NEED AND PERFORMANCE EVALUATION FROM
FINANCIAL STATEMENTS ACCORDING TO TAX PROCEDURE LAW FOR
COMPANIES WHICH UNDERTAKE THE LONG-TERM CONSTRUCTION CONTRACTS
ABSTRACT
The construction sector has an important place both in our country and in the world. Financial
statements of companies in the construction and contracting sector are different from companies in
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other sectors and more complex compared to them. From this point of view, there are different criteria
to be considered in the evaluation of construction and contracting companies.
In this study, information about the construction and contracting sector is given and financial
accounts of the sector are explained in terms of Tax Procedure Law (TPL). In addition, the importance
of correctly analyzing the financial statements and points to be considered are explained for determining
financial needs of companies in the construction sector and analyzing of their performance. Afterwards,
cumulative income and cumulative expenses in the financial statements according to the TPL of a
company which undertakes the long term construction and contracts are distributed to years they are
realized and corrected financial statements are obtained. In this way, real interim profit / loss and real
asset size of the company are determined and the financial statements are regulated for analysis.
Finally, the regulated financial statements are compared with the financial statements according to the
TPL and they are interpreted.
Keywords: Construction Contracting, Long Term Construction Contracts, Construction Accounting,
Tax Procedure Law.
JEL Codes: M41, M42, M49.
1. GİRİŞ
Ülkemiz gelişen, buna bağlı olarak ihtiyaçları artan bir ülke konumundadır. Diğer ülkelerde
olduğu gibi, gelişimin ana unsurlarından birini ise inşaat sektörü oluşturmaktadır. İnşaat sektörünün,
kendisine bağlı çok sayıda alt sektöre de yön veriyor olması, bu sektörü ekonominin öncüsü yapmaktadır
(www.intes.org.tr).
Yalnızca gelişmekte olan ülkeler için değil, dünya genelinde de inşaat sektörü en büyük ekonomik
sektörlerin başında gelmektedir. Dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde
inşaat; gayri safi milli hâsılaya (GSMH) katkıda bulunan ekonomik faaliyet miktarı bakımından ikinci
sırada yer alırken, fiziksel olarak bir ürünün üretimine odaklanan en büyük sektördür. Sektörün yıllık
hacmi ise bir trilyon dolar civarındadır (Halpin ve Senior, 2009: 4).
Ekonomi içerisindeki yeri bu kadar önemli bir sektör olan inşaat, bu sektörde faaliyet gösteren
işletmelerle birlikte bir bütün olarak gelişimini sürdürmektedir. Bu nedenle inşaat sektöründe yer alan
işletmelerin finansman ihtiyaçlarının doğru olarak belirlenmesi ve nakit akışlarının doğru şekilde
yönetilmesi, işletmelerin performanslarını doğrudan etkilerken, sektörün başarısında da dolaylı olarak
etkili olmaktadır.
İnşaatlar, çeşitleri ve özellikleri bakımında farklı sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır (Çatıkkaş
ve Şuekinci, 2013: 3). Söz konusu sınıflandırmalardan biri olan “taahhüt şeklindeki inşaatlar” ise ayrı
bir öneme sahiptir.
Taahhüt; kendi adına ve kendi hesabına gerçek ve tüzel kişilere yönelik, sözleşmeye bağlı veya
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sözleşme olmaksızın bir işin yapılması veya bir malın teslimini üstlenmek olarak tanımlanabilmektedir
(Kızılot, 2012: 4).
Bir inşaat faaliyetinin inşaat taahhüt işi olarak kabul edilebilmesi için; yapılacak iş, işin bedeli,
müteahhit (bir işin bir bedel karşılığında yapımını üzerine alan kimse) ve iş sahibi (bir bedel
karşılığında müteahhide iş yaptıran kimse) olmak üzere dört unsura sahip olması gerekmektedir (Şenlik,
2007: 9).
Taahhüt şeklinde üstlenilmekle birlikte aynı takvim yılı içerisinde başlayıp bitme imkânı
bulunmayan işler de mevcut olup, söz konusu işler yıllara yaygın inşaat taahhüt işleri olarak
adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle başladığı yıl tamamlanmayan, izleyen yıla veya yıllara sarkan işler,
yıllara yaygın işlerdir (Çankaya, 2003: 25).
Yıllara yaygın inşaat taahhüt işleri üstlenen işletmelerin finansal tabloları da, diğer sektörlere göre
farklılıklar göstermekte olup daha karmaşık bir yapıya sahiptir. İşletmelerin mali yapılarının
belirlenmesinde ise finansal tablolarının doğru olarak yorumlanabilmesi büyük bir önem arz etmektedir.
VUK’a göre düzenlenen finansal tablolarda, yıllara yaygın inşaat taahhüt işleri üstlenen işletmeler
için, yıllara yaygın nitelikli işlerde yapılan harcamalar ve elde edilen gelirler mali verilere kümülatif
olarak yansımakta olup bu nedenle her yıl gerçekleşen reel maliyet ve gelir durumları açık bir şekilde
görülememektedir. Ayrıca inşaat işlerinin yıllara yaygın olması durumunda işler devam ederken
çoğunlukla maliyet fazlası ortaya çıkmakta ve buna bağlı olarak işlerden zarar edildiği algısı
oluşabilmektedir. İnşaat işlerinde gelirlerin, yapılan harcamalara müteakip elde edilmesine bağlı olarak
ortaya çıkan bu durum sebebiyle inşaatlar tamamlanana kadar, çoğunlukla işlerine maliyet fazlası ile
devam eden inşaat işletmeleri, ancak işlerin tesliminden sonra nihai gelir ve giderlerin hesaplanmasıyla
karlı duruma geçebilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere yıllara yaygın inşaat işleriyle ilgili elde
edilen esas kar ve zarar tutarları, işlerin bitiminde tespit edilebilmektedir.
Yıllara yaygın bir inşaat taahhüt işinde, işe ilişkin kazanç durumu işin bittiği yıl tespit
edilebildiğinden, vergilendirilmesi de farklılık göstermektedir. Nitekim yıllara yaygın inşaat ve onarma
işlerinde kaynakta kesinti yoluyla vergilendirme yapılmakta ve bu şekilde kesilen vergiler işin
tamamlandığı ve kazancının beyan edildiği dönemin vergisinden mahsup edilmektedir (Yılmaz, 2015:
93).
Türk Vergi Mevzuatında, inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan kazancın işin tamamlandığı hesap
dönemiyle ilişkilendirilmesi, vergilendirilmesinin de ilgili hesap döneminde ortaya çıkması gibi
nedenler ise finansal bilgi kullanıcılarının doğru bilgi edinmesini güçleştirmektedir (Akgün, 2013).
Her ne kadar yıllara yaygın inşaat taahhüt işlerinde nihai kar veya zarar durumu işlerin sonunda
ortaya çıksa da; işler devam ettiği müddetçe her dönemin kendi içerisinde oluşan geçici bir kar veya
zararı da söz konusu olmaktadır. Her dönemin kendi içerisinde oluşan bu kar veya zararını
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hesaplayabilmek içinse ilgili dönemlere ait gelir ve giderlerin doğru bir biçimde tespit edilmesi büyük
önem arz etmektedir (Akın, 2010).
Kar/zarar hesaplamalarındaki farklılıkların yanı sıra; yıllara yaygın inşaat taahhüt işleri üstlenen
işletmelerin aktif toplamları da üstlendikleri işlerin büyüklükleri ve gerçekleştirdikleri maliyetler
paralelinde, gerçek varlık hesaplarının üzerinde seyretmektedir. Keza, işletmelerce üstlenilen yıllara
yaygın inşaat işlerinin gerçek sahibi işverenler olmakla birlikte; işlerle ilgili gelir ve giderler işletmelerin
finansal tablolarında izlenmektedir. Yıllara yaygın inşaat taahhüt işleri üstlenen işletmelerin VUK’a
göre düzenlenmiş finansal tablolarında söz konusu gelir ve giderlerin kümülatif olarak yansıması
nedeniyle de işletmelerin aktif büyüklükleri gerçek değerlerinin üzerinde seyretmektedir. Bu şekilde
oluşan finansal tablolar üzerinden yapılacak analiz çalışmaları yanıltıcı olacağından; yıllara yaygın
inşaat taahhüt işleri üstlenen işletmelerin mali verilerinin daha doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi
için finansal tablolar üzerinde gerekli aktarma ve arındırma işlemleri yapılarak tabloların analize uygun
hale getirilmesi gerekmektedir. Oluşturulacak düzeltilmiş finansal tablolarda kümülatif olarak izlenen
gelir ve giderler de gerçekleştikleri yıllara dağıtılacağından, işler tamamlanana kadar her yılın kendi
içinde oluşan geçici kar ve zarar durumları daha net görülebilecektir.
Çalışmanın ikinci bölümünde Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca yıllara yaygın inşaat taahhüt
faaliyetlerine ilişkin hesaplara, hesapların işleyişine ve VUK’a göre düzenlenmiş finansal tablolardan
düzeltilmiş finansal tabloların elde edilmesine ilişkin bilanço ve gelir tablosu hesaplarında yapılması
gereken işlemlere yer verilmiştir. Üçüncü bölümünde ise VUK’a göre düzenlenmiş finansal tablolar ile
düzeltilmiş finansal tabloların karşılaştırılması ve yorumlanmasına ilişkin örnek uygulama çalışması
yapılmıştır. Son olarak çalışmayla ilgili önemli sonuçlar verilerek çalışma tamamlanmıştır.
2. VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT VE
ONARIM FAALİYETLERİNDE MUHASABE UYGULAMALARI
2.1. Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt ve Onarım Faaliyetlerinde Maliyet Hesapları Ve
Hesapların İşleyişi
01/01/1994 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulamaya giren Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliği’ne göre maliyet hesapları tekdüzen hesap çerçevesinin 7. grubunda yer almakta olup,
uygulamada esneklik sağlamak üzere iki seçenek halinde 7/A ve 7/B olarak sunulmuştur. 7/A
seçeneğinde maliyetler fonksiyon esasına göre, 7/B seçeneğinde ise gider çeşitleri esasına göre
izlenmektedir (Kartal, Sevim ve Gündüz, 2004: 13).
Yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılan muhasebe kayıt seçeneği
7/A olduğundan, hesapların işleyişi 7/A seçeneğine göre ele alınarak genel hatlarıyla açıklanmıştır.
7/A seçeneğinde yıllara yaygın inşaat faaliyeti ile ilgili maliyet hesapları aşağıdaki gibi
bölümlenmiştir (Şenlik, 2007: 128).
-83-

74- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
740- Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı
741- Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
742- Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesabı
75- ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ
750- Araştırma Geliştirme Giderleri Hesabı
751- Araştırma Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
752- Araştırma Geliştirme Giderleri Farkları Hesabı
76- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
760- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı
761- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
762- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Farkları Hesabı
77- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770- Genel Yönetim Giderleri Hesabı
771- Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
772- Genel Yönetim Giderleri Farkları Hesabı
78- FİNANSMAN GİDERLERİ
780- Finansman Giderleri Hesabı
781- Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
782- Finansman Giderleri Farkları Hesabı
İnşaat taahhüt işletmelerinin yaptıkları iş, bir hizmet niteliğinde olduğundan 740 nolu Hizmet
Üretim Maliyeti Hesabı kullanılır. Giderler gerçekleştikçe yani varlık tüketimleri oldukça fiili değerler
üzerinden ilgili 740, 750, 760, 770, 780 nolu hesaplar borçlandırılır ve bu varlık tüketimleriyle ilgili
alacaklı hesaplar alacaklandırılır.
İşletmenin üstlendiği yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde tüm dönem gideri ile oluşan ilgili
varlık tüketim payları da 751 – 781 nolu yansıtma hesaplarının alacağı karşılığında 170 – 178 nolu
Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesaplarının borcuna kaydedilir. 170 – 178 nolu hesaplarda
oluşan maliyetler, geçici kabul yapıldığında 622-Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına, projenin kabulüne
kadar bu hesaplarda bekletilen “genel yönetim giderleri” ve “finansman giderleri” şeklindeki faaliyet
giderleri de ilgili oldukları gelir tablosu hesaplarına devredilir. Aynı şekilde işverenler tarafından
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onaylandığında 350 – 358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri Hesabına kaydedilen
tutarlar üzerinden, geçici kabul ile birlikte 600-Yurtiçi Satışlar Hesabına alacak kaydı yapılarak hâsılat
kaydı gerçekleştirilir. Maliyet ve gelir hesaplarının gelir tablosu hesaplarına aktarılmasının ardından
690- Dönem Karı veya Zararı tespit edilir. (Bozok, 2011: 55).
Muhasebede kar veya zararın hesaplanabilmesi için faaliyetle ilgili maliyet ve hâsılatların da
doğru tespit edilebilmesi ve faaliyet sonunda karşılaştırılabilir olması gerekir. Yıllara yaygın inşaat
taahhüt ve onarım işlerinde, üstlenilen işin birden fazla yıl devam etmesi nedeniyle faaliyetin nihai
sonucu, ancak işin bitim tarihi olarak kabul edilen geçici kabulün idare tarafından onaylandığı tarih
itibari ile tespit edilebilmektedir. Bu nedenle söz konusu tarihe kadar olan maliyetler ve hâsılatlar
biriktirilmektedir. Biriktirilen bu maliyetler için 170 – 178 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
Hesabı, hâsılatlar için ise 350 – 358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Hesabı kullanılır
(Şenlik, 2007: 141).
2.2. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Üstlenen İşletmelerin VUK’a Göre Düzenlenen
Finansal tablolarından Düzeltilmiş Finansal tabloların Elde Edilmesi
Yıllara yaygın inşaat taahhüt işleri üstlenen işletmelerin VUK’a göre düzenlenen finansal
tablolarında işlerle ilgili gelir ve giderler işler tamamlanana kadar aktif ve pasif hesaplarda izlenmekte,
işlerin gerçek kar/zarar durumu da ancak iş sonlarında hesaplanabilmektedir. Bununla birlikte; bu
hesaplar gerçekte, yapılan hizmetler sonucu elde edilen gelir ve katlanılan maliyetleri yansıttığından,
aktif ve pasif hesap karakterinden ziyade, gelir tablosu hesabı karakterine sahiptir. Diğer yandan gerçek
sahibi işverenler olan işlere ait söz konusu hesapların finansal tablolara kümülatif halde yansıyor olması
da işletmelerin aktif büyüklüklerinin gerçek değerlerinin üzerinde seyretmesine sebep olmaktadır.
Buradan yola çıkarak VUK’a göre düzenlenen finansal tabloların, işletmelerin mali analizinde
borçlanma oranı, net işletme sermayesi, karlılık yapısı gibi hususlarda gerçek durumu yansıtmayacağı
ve yanıltıcı olacağı sonucuna varılabilmektedir.
Bu nedenle gerekli aktarma ve arındırma işlemleri yapılarak finansal tablolarının analize uygun
hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun için ilk etapta yapılması gereken; devam eden işlerle ilgili gelir
ve gider hesaplarının bilançodan çıkartılarak, ilgili dönem cirosu ve maliyeti olarak gelir tablosuna
aktarılması olacaktır. Bu işlem yapılırken konu hesaplar arasındaki farkların ise ait olduğu dönemin
bilançosunda geçici kar/zarar olarak bırakılması gerekmektedir. Burada dikkate edilmesi gereken bir
diğer husus da inşaatın yapımına yönelik alınmakla birlikte henüz maliyete dönüşmemiş inşaat
malzemelerinin izlendiği stoklar hesabının gider olarak kabul edilmesidir. Nitekim stoklar, inşaatta
kullanılması durumunda maliyet giderine dönüşecek olması nedeniyle inşaat maliyetine yüklenmektedir
(Akın, 2010).
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Yapılacak bu düzeltme işlemleri, hem işletmenin gerçek aktif büyüklüğünün tespit edilmesi, hem
de mali rasyoların anlamlı hale getirilmesine imkân verecek olup; ayrıca devam eden işlerin dönemler
itibariyle karlılık durumunun analiz edilebilmesine de olanak sağlayacaktır.
Böylelikle işletmenin hem geçmiş yıllarda, hem de son yılda devam eden işlerine ait geçici kar
ve zarar tutarları da belirlenebilecektir.
2.2.1. Devam Eden İşlerin Geçmiş Yıl Geçici Kar/Zarar Hesaplaması
İşletmenin geçmiş yıllarda devam eden işlerine ait geçici kaz/zarar hesaplamalarında; işletmelerin
bir önceki yıl bilançolarında izlenen hakediş tutarlarından, işlerle ilgili maliyet ve işlerle ilgili stok
tutarları düşülmektedir (Aslan, 2014).
2.2.2. Devam Eden İşlerin Son Yıl (Cari Yıl) Geçici Kar/Zarar Hesaplaması
İşletmelerin son yıl devam eden işlerine ait geçici kar/zarar hesaplamalarında; son dönem
bilançosuna konu hakediş tutarlarından yine işlerle ilgili maliyet ve stok tutarları düşülmekte olup; bu
defa elde edilen sonuçtan, geçmiş yıl hakedişlerinden maliyet ve stok tutarının düşülmesiyle elde edilen
sonuç çıkarılmaktadır (Aslan, 2014).
2.2.3. Düzeltilmiş Finansal tabloların Elde Edilmesine İlişkin Gelir Tablosu Hesaplarında
Yapılması Gereken İşlemler
Düzeltilmiş finansal tabloların elde edilmesine ilişkin gelir tablosu hesaplarında yapılması
gereken işlemlerle birlikte karşımıza yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine özgü olan aşağıdaki beş
adet hesap kalemi çıkmaktadır (Aslan, 2014).
Tamamlanan İş Gelirleri: İnşaat işletmelerinin geçici kabulünü yaptıkları işlerine ait gelirlerinden
oluşmaktadır.
Tamamlanan İş Maliyetleri: İnşaat işletmelerinin geçici kabulünü yaptıkları işlerine ait
harcamalarından oluşmaktadır.
Devam Eden İşlere Ait Hakediş Gelirleri: İnşaat işletmelerinde faaliyet hacmindeki gelişim
değerlendirilirken yalnızca gelir tablosuna yansıyan ciro tutarını dikkate almak yeterli olmayacaktır.
Sağlıklı bir değerlendirme yapmak için Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakediş Gelirleri hesabında,
incelenen dönem ile önceki dönem arasındaki fark alınmalı ve dönemde yapılan hakediş tutarı ciroya
yansıyan tutara ilave edilerek, dönemin toplam geliri elde edilmelidir.
Devam Eden İşlere Ait Maliyetler: Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyetleri hesabında, incelenen
dönem ile önceki dönem arasındaki fark alınmalı ve bu tutar satılan hizmet maliyetlerine eklenerek,
dönemdeki toplam maliyet ve dolayısıyla işlerin dönemsel karlılıkları irdelenmelidir.
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Devam Eden İşlere Ait Stoklar: İşletmelerin bilançolarında yer alan ve inşaat taahhüt işleri ile
ilgili olduğu tespit edilen stok tutarları, gelir tablolarına yansıtılarak dönemin toplam stok maliyeti ve
dolayısıyla işlerin karlılıkları irdelenmelidir.
3. VUK’A GÖRE DÜZENLENMİŞ MALİ TABLOLAR İLE DÜZELTİLMİŞ MALİ
TABLOLARIN KARŞILAŞTIRILMASI VE YORUMLANMASINA İLİŞKİN ÖRNEK
UYGULAMA ÇALIŞMASI
ABC İnşaat İşletmesinin ana faaliyet konusu inşaat taahhüt olup, yıllara yaygın inşaat ve onarım
işleri üstlenmektedir. İşletmenin 2017 ve 2018 yılsonu mali verilerini içeren ve VUK’a göre düzenlenen
karşılaştırmalı finansal tabloları (TL) aşağıda verilmiştir.
İşletmenin taahhüdündeki yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile ilgili olarak 2016 yılı gelir ve
gider hesapları ise şu şekildedir;
150- Stoklar

=>

971 TL

170- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri

=>

29.906.627 TL

350- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri

=>

29.786.123 TL

Tablo 1. ABC İşletmesinin VUK’a Göre Düzenlenen Bilançosu
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Tablo 2. ABC İşletmesinin VUK’a Göre Düzenlenen Gelir Tablosu

İşletmenin beyan etmiş olduğu bilançosundan yola çıkarak yıllar bazında Geçmiş Yıllarda
Devam Eden İşlere Ait Geçici Kar/Zarar hesaplamaları yapılacak olursa;
2018 yılı için => 171.391.513 - (172.291.617 + 153.518) = -1.053.622 TL (Geçici Zarar)
2017 yılı için => 29.786.123 – (29.906.627 +971) = -121.475 TL (Geçici Zarar)
İşletmenin beyan etmiş olduğu bilançosundan yola çıkarak yıllar bazında Son Yıl Devam
Eden İşlere Ait Geçici Kar/Zarar hesaplamaları yapılacak olursa;
2018 yılı için => (54.625.668 – 52.811.460) – [171.391.513 – (172.291.617 + 153.518)] =
2.867.830 TL (Geçici Kar)
2017 yılı için => [171.391.513 – (172.291.617 + 153.518)] – [29.787.123 – (29.906.627 + 971)]
= - 932.147 TL (Geçici Zarar)
Düzeltilmiş Finansal tablolarda Gelir Tablosu Hesapları ise aşağıdaki şekilde elde edilir;
Tamamlanan İş Gelirleri: İşletmenin, geçici kabulünü yaptığı işleriyle ilgili beyan ettiği yurtiçi
satış tutarları tamamlanan iş gelirlerini oluşturmaktadır.
Tamamlanan İş Maliyetleri: İşletmenin, geçici kabulünü yaptığı işleriyle ilgili beyan ettiği
harcama tutarları tamamlanan iş maliyetlerini oluşturmaktadır.
Devam Eden İşlere Ait Hakediş Gelirleri: Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakediş Gelirleri
hesabında, incelenen dönem ile önceki dönem arasındaki fark, o dönem için devam eden işlere ait
hakediş gelirlerini oluşturur.
2018 yılı için = > 54.625.668 – 171.391.513 = - 116.765.845 TL
2017 yılı için => 171.391.513 – 29.786.123 = 141.605.390 TL
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Devam Eden İşlere Ait Maliyetler: Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyetleri hesabında, önceki
dönem ile incelenen dönem arasındaki fark, o dönem için devam eden işlere ait maliyetleri oluşturur.
2018 yılı için = > 172.291.617 –52.811.460 = 119.480.157 TL
2017 yılı için => 29.906.627 - 172.291.617 = - 142.384.990 TL
Devam Eden İşlere Ait Stoklar: İşletmelerin bilançolarında yer alan ve inşaat taahhüt işleri ile
ilgili olduğu tespit edilen, önceki dönem ile incelenen dönem arasındaki stok tutarları o dönem için
devam eden işlere ait stok maliyetlerini oluşturur.
2018 yılı için => 153.518 – 0 = 153.518 TL
2017 yılı için => 971 – 153.518 = - 152.547 TL
Yapılan hesaplamaların ardından düzeltilmiş bilanço ve gelir tablosu aşağıdaki gibidir.
Tablo 3. ABC İşletmesinin Düzeltilmiş Bilançosu

Tablo 4. ABC İşletmesinin Düzeltilmiş Gelir Tablosu
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Görüldüğü üzere yapılan düzeltme işlemlerinin ardından işletmenin aktif büyüklüğü ve dönem
karları değişmiş, işlerle ilgili elde edilen gelir ve katlanılan maliyetler gerçekleştiği yıllara
paylaştırılmıştır.
VUK’a göre düzenlenen finansal tabloları üzerinden işletmenin analizi yapılacak olursa; aktif
büyüklüğünün incelenen dönemler itibariyle artış gösterdiği ve aktif yapısının dönen varlık ağırlıklı bir
görünüm sergilediği görülmektedir. 2017 yılında 174.968.826 TL olan aktif toplamın %98,5’lik kısmı
yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri hesabından oluşmaktadır. 2018 yılında ise geçici kabulünü
yaptığı inşaat işlerine ilişkin gelir ve giderlerinin aktif ve pasif hesaplarından çıkarak gelir tablosu
hesaplarına yansımasıyla birlikte işletmenin aktif toplamı 61.214.083 TL’ye gerilemiştir. Ancak devam
eden inşaat işleriyle ilgili 54.625.668 TL’lik yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti bu dönemde de
işletmenin aktifindeki ana hesap kalemi olup aktif toplamın %89,2’sini oluşturmuştur.
İşletmenin pasif yapısı incelendiğinde de ana finansman kaynağının işler kapsamında alınan
hakedişler olduğu görülmektedir. Hakedişlerin toplam kaynaklar içerisindeki payı 2017 yılında yaklaşık
%98, 2018 yılında %89,2’dir. İşletmenin faaliyetlerindeki özkaynak katkısı ise yabancı kaynaklar
karşısında düşük düzeyde kalmıştır.
İşletme, 2017 yılında geçici kabulü yapılan işleriyle ilgili 1.262.635 TL tutarında ciro elde
ederken; 2018 yılında ise geçici kabulü yapılan işleriyle ilgili 173.615.263 TL, ana faaliyet konusu
dışındaki işlerinden 80.764 TL olmak üzere toplam 173.696.027 TL gelir elde etmiştir. Ayrıca işletme
her iki dönemi de kar ile tamamlamış olup, dönem net karı 2017 yılında 28.404 TL, 2018 yılında
2.220.435 TL olarak beyan edilmiştir.
İşletmenin düzeltilmiş finansal tablolarına göre ise gerçek aktif büyüklüğü 2017 yılında
2.523.691 TL olup, 2018 yılında senetsiz alacaklarında meydana gelen artışla aktif toplam 8.402.623
TL’ye yükselmiştir. Aktif yapı 2017 yılında diğer dönen değerleri ve inşaat taahhüt işlerinin haricindeki
stoklarına bağlı olarak şekillenirken, 2018 yılında ise senetsiz alacaklar ve diğer dönen değerler ön plana
çıkmıştır.
İşletme, 2017 yılında ana finansman kaynağı olarak kısa ve uzun vadeli senetli/senetsiz
borçlarından yararlanmış olup; özkaynakları da işletmenin bir diğer önemli finansman kaynağı
olmuştur. VUK’a göre düzenlenen mali verilerine göre 2017 yılını kar ile tamamlayan firmanın, gerek
geçmiş yıllarda devam eden, gerekse de 2017 yılında devam eden işleriyle ilgili harcama fazlalıklarından
dolayı aslında geçici zarara maruz kaldığı görülmektedir. Bu da konu yılda işletmenin işleriyle ilgili
ilave finansman ihtiyacı doğduğunu göstermektedir. 2018 yılında da yine kısa ve uzun vadeli
senetli/senetsiz borçlar işletmenin önemli bir finansman kaynağı olurken, konu yılda beyan edilen karın
işletme bünyesinde bırakılması özkaynaklarını artırmıştır. Ayrıca işletme her ne kadar 2018 yılı için
geçmiş dönemlerde devam eden işlerinden 1.053.622 TL geçici zarara maruz kalmış olsa da; yıl içinde
devam eden işlerinden 2.867.830 TL tutarında gelir fazlası elde etmiş ve geçici kar sağlamıştır.
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Devam eden işlerle ilgili gelir ve gider tutarlarının dâhil edildiği düzeltilmiş gelir tablosuna göre
ise 2017 yılında 1.262.635 TL tamamlanan iş geliri beyan eden işletmenin, devam eden işleriyle ilgili
yıl içerisinde 141.605.390 TL tutarında hakediş geliri elde ettiği görülmektedir. Böylelikle işletmenin
2017 yılında gerçek anlamdaki toplam gelirleri 142.868.025 TL olmaktadır. Ayrıca işletme her ne kadar
2017 yılında 28.484 TL tutarında kar beyan etmiş olsa da dönem içerisinde devam eden işlerinde maruz
kaldığı 932.147 TL’lik harcama fazlası nedeniyle 2017 yılında 903.663 TL’lik dönem zararı oluşmuştur.
Bu noktadan hareketle işletmenin konu yılda finansman ihtiyacının arttığı anlaşılmaktadır.
İşletme 2018 yılında ise 173.615.263 TL tamamlanan iş geliri, 80.764 TL diğer gelir olmak üzere
toplam 173.696.027 TL ciro beyan etmiştir. Diğer taraftan geçici kabulleri yapılan inşaat işlerinin
toplam iş bedelleri üzerinden gelir tablosuna yansıması, buna karşın söz konusu işlerle ilgili iş
tutarlarının bir kısmının işler devam ederken hakediş geliri olarak peyderpey alınması, işletmenin
gerçekte işin tamamlandığı yılda, gelir tablosuna yansıyan iş tutarı kadar gelir elde etmediği anlamına
gelmektedir. Nitekim işletme, 2018 yılında gelir tablosuna yansıyan 173.696.027 TL tutarlı biten iş
gelirlerinin 116.765.845 TL’lik kısmını geçmiş yıllarda hakediş geliri olarak almıştır. 2018 yılında ise
kalan 56.849.418 TL’lik tutarı gelir olarak elde etmiş olup, 80.764 TL’lik diğer gelirleriyle birlikte 2018
yılında elde ettiği gelirlerinin gerçek tutarı 56.930.182 TL olmuştur. Ayrıca işletme konu dönemde
2.220.435 TL kar beyan etmekle birlikte, işletmenin yıl içinde devam eden işlerinde oluşan 2.867.830
TL’lik gelir fazlasıyla birlikte toplamda 5.088.265 TL geçici kar elde ettiği görülmektedir.
VUK’a göre düzenlenen finansal tablolar ve düzeltilmiş finansal tablolar üzerinden yapılacak
oran analizi çalışmaları da farklı sonuçlar verecektir. Oran analizi ile işletmelerin finansal tablo
kalemlerinin birbirleriyle olan ilişkileri belirlenerek finansal tabloların daha anlaşılır olması
sağlanmaktadır (www.selcuk.edu.tr).
İşletmenin 2018 yılında VUK’a göre beyan ettiği finansal tabloları ve düzeltilmiş finansal
tabloları üzerinden finansal yapı ve karlılığına ilişkin karşılaştırmalı oran analizi çalışması da yapılmış
olup, hesaplanan rasyolar aşağıda verilmiştir.
Tablo 5. Oran Analizi

2018 VUK Finansal tabloları 2018 Düzeltilmiş Finansal tablolar

Kaldıraç Oranı

0,947

0,398

(1)

Finansman Oranı

0,056

0,971

(2)

İş Hacmi Rantabilitesi

0,014

0,094

(3)

(1) Finansal kaldıraç oranı; varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklarla (borçlarla) finanse
edildiğinin bir göstergesi olup, bu oranın yüksek olması işletmenin borçlanmasının yüksek olduğunu
gösterir (Gündoğdu, 2017: 133). Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların aktif toplamına bölünmesiyle
hesaplanan ve genellikle 0,50’nin altında olması tercih edilen kaldıraç oranı VUK’a göre düzenlenen
finansal tablolarda 0,947 seviyesinde hesaplanırken, düzeltilmiş mali verilerinde 0,398 düzeyindedir.
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(2) Finansman oranı; işletmenin finansal bağımsızlığını gösteren en önemli göstergelerden biri
olup, özkaynakların kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamına bölünmesiyle hesaplanır
(www.deu.edu.tr). 1’den büyük olması istenen finansman oranı VUK’a göre düzenlenen finansal
tablolarda 0,056 seviyesinde hesaplanırken, düzeltilmiş mali verilerinde 0,971 düzeyindedir.
(3) İş hacmi rantabilitesi; işletmenin esas faaliyetleri konusundaki karlılığının bir göstergesi olup,
ana faaliyet konusundaki karlılığı ifade ettiği için bu oranın yüksek/yükselme eğiliminde olması istenir
(Çömlekçi, Yılancı, Erdoğan, Önce, Selimoğlu Kardeş, Kaya, 2004: 243). Söz konusu oran VUK’a göre
düzenlenen finansal tablolarda 0,014 seviyesinde hesaplanırken, düzeltilmiş mali verilerinde 0,094
düzeyindedir.
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışma gerek ülkemizde, gerekse dünya genelinde oldukça önemli bir yere sahip olan,
finansal tabloları açısından ise diğer sektörlere kıyasla daha farklı bir yapısı bulunan inşaat sektörü
alanında yapılmıştır.
Yıllara yaygın inşaat taahhüt işleri üstlenen işletmelerin VUK’a göre düzenlenen finansal
tablolarında işlerle ilgili gelir ve giderler işler tamamlanana kadar aktif ve pasif hesaplarda izlenmekte,
işlerin gerçek kar/zarar durumu da ancak iş sonlarında hesaplanabilmektedir. Bu bağlamda söz konusu
finansal tablolar işletmelerin ilgili yıl içerisinde gerçek anlamda oluşan geçici kar/zarar durumunu
yansıtmamaktadır. Ayrıca yıllara yaygın inşaat taahhüt ve onarım işlerinde, işlerin süreleri boyunca gelir
ve giderlerinin aktif ve pasif hesaplara kümülatif olarak yansıması da işletmenin yıllar itibariyle gerek
aktif büyüklüğü, gerekse de finansal yapı ve karlılık gibi rasyolarının değerlendirilmesinde yanıltıcı
olmaktadır.
Çalışma kapsamında yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri üstlenen bir işletmenin VUK’a göre
düzenlenen finansal tabloları, yapılan aktarma ve arındırma işlemleri ile analize uygun hale getirilerek
işletmenin gerçek durumunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ardından her iki finansal tablo
karşılaştırılmış ve yukarıda bahsedilen durumlar açıkça görülmüştür.
Bu noktadan hareketle, yıllara yaygın inşaat taahhüt ve onarım işleri üstlenen işletmelerin
finansman ihtiyaçları ve performanslarının değerlendirilmesinde VUK’a göre düzenlenen finansal
tablolarındaki verilerin doğrudan kullanılmasından ziyade, işlerle ilgili aktif ve pasif hesaplarda izlenen
gelir ve giderlerin, gelir tablosu hesabı karakterine sahip olduğu dikkate alınmalıdır. Ayrıca devam eden
işlerle ilgili olarak aktif ve pasif hesaplarda kümülatif olarak izlenen gelir ve giderlerin, gerçekleştikleri
yıllara dağıtılarak her yıl ortaya çıkan gelir ve harcama fazlalıkları tespit edilmelidir.
Böylelikle işletmenin kar beyan ettiği bir yılda devam eden işleriyle ilgili yüksek tutarlı harcama
fazlalıkları nedeniyle aslında finansman ihtiyacı olduğu görülebileceği gibi; aksi durumlar da söz
konusu olabilmektedir. Nitekim işletme zarar beyan ettiği bir yılda, yıllara yaygın devam eden işleriyle
-92-

ilgili yüksek tutarlı bir hakediş fazlalığına sahip olabilir ve gerçek anlamda o yılda geçici bir kar elde
edebilir. Öyle ki, beyan ettiği zarar nedeniyle işletmenin konu yılda zarar finansmanına yönelik fon
ihtiyacı doğabileceği düşünülür iken; işletme aksine hakediş fazlalıklarını borç ödemelerine kanalize
ederek borçlanma oranını dahi düşürebilmektedir. Bu da yıllara yaygın inşaat taahhüt ve onarım işleri
üstlenen işletmelerin finansman ihtiyacı ve performanslarının değerlendirilmesinde finansal tablolarının
doğru bir şekilde analiz edilmesinin önemini ortaya koymaktadır.
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ABSTRACT
Structural features of the global trade network can express differences in economic development
across countries. Especially, successful growth strategies, which are dependent upon the manufacturing
sector have affected the sustainability of countries’ economic growth process. In this context, the
Economic Complexity Index (ECI), measuring the knowledge intensity of an economy by considering
the knowledge intensity of the products it exports, have provided important insights into patterns of
economic development. Recently, researchers suggested that the ECI is an overall measure of the
complexity of a country’s products and this measure has been particularly successful in explaining
cross-country differences in GDP and in forecasting economic growth. But, the accurate mathematical
and economical interpretations of this index have been rarely seen in related literature.
In view of this lack, the present study is an attempt to explain the effect of the ECI on per capita
GDP in selected 24 OECD countries. The study uses panel data for the period 1990-2017. The results
of Panel ARDL show that the ECI has positive impact on per capita GDP in the long-term. The results
of panel causality test show that causality runs from the ECI to economic growth. The study emphasizes
that for increasing economic growth there is a need to increase the production of products with high
value added and have multinational companies producing these products in selected OECD countries.
Key Words: Economic Growth, Product Diversification, Economic Complexity
JEL Classification: C23, O1, O14.
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I.INTRODUCTION
Many research findings showed that manufacture of goods has a central role in stimulating
economic growth processes. Especially, according to structuralists, industrialization provides to increase
labor force participation, productiveness and economic growth, to decrease poverty for a country
(Tahsin, 2011: 116). Moreover, in the structuralism, the import substitution industrialization has been
seen as a strategy of successful development.
From this point of view, the recent Atlas Media by Hausmann et al. (2011) issued as important
empirical index, which states production sophistication as an important source to provide development.
This study aims to research the linkage between per capita GDP and the economic complexity
index. Next stage, section 2 indicates the linkage between economic growth and economic complexity
and overviews the previous studies, Section 3 gives the data and shows the evidences and Section 4
concludes the paper.
2. ECONOMIC COMPLEXITY AND GROWTH
Hausmann et al. (2011) applied a given country’s exports basket when economic complexity,
which is called as production sophistication, calculates (Gala et al. 2018: 226). In the methodology,
whether a country is economically complexity depends on the two basic concepts. These are the ubiquity
and diversity of the products in its exports basket. According to their statement, if a country is forced to
product a good then there is a sophisticated production structure in that economy. Because, nonubiquitous goods has high technological base, which are difficult to produce, and those that are not
abundant in nature (Gala et al. 2018: 226).
The empirical papers, examining the linkages between economic complexity and economic
growth have been rarely seen in related literature.
For example, using the data of Atlas Media, Gala et al. (2018) showed that economic complexity
has explained convergence and divergence between countries. The empirical findings illustrated that the
higher the complexity of developing countries export basket, the higher the probability of income
convergence with high-income countries.
Felipe and others (2012) examined the linkage of economic development - product complexity.
They connect economic development with the production of higher complexity products. They find that
the more complex products are exported mainly by the richer countries while the less complex products
are exported by the poorer countries. Additionally, they estimate cross-country regressions of each
country’s export share for 5107 products. The results show that exports increase with income for high
complexity products, whereas for low complexity products exports decrease with income (Kapartzanis,
2018).
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Lapatinas (2016) investigated empirically the effect of economic complexity on human
development. Examining the existence of a causal effect between economic diversification and social
development, Lapatinas (2016) used pooled OLS with fixed effects. So, he finds that higher level of
economic diversification caused higher level of human development. However, there is no evidence of
causal effect of economic complexity on human development.
Kapartzanis (2018) searched the effect of economic complexity on income inequality for 227
countries, over the period 1960-2016. Using fixed effects and 2SLS/IV estimates, the author showed no
evidence of a clear cut causal effect. Moreover, the author showed that a negative correlation may be
apparent but there is no evidence of causation. Finally, according to the author even when there is
evidence of a causal relationship between economic complexity and income inequality, it seems to be a
positive one.
Kurt (2019) investigated empirically short and long-run relationships among economic
complexity, education expenditures and industrial production during the period 1970-2015 in South
Korean economy. Following VECM methodology Kurt (2019)’s findings showed that the three
variables are cointegrated in the long-run.
Adam et al. (2019) analyzed the effect of economic complexity on the labour market in selected
countries. They showed that as economic sophistication index increased, unemployment decreased and
employment increased.
3.DATA AND ECONOMETRIC METHODOLOGY
3.1. Data
The study institutes an model to show the relationship between economic complexity and log of
per capita GDP in short-term and long-term. In the analyzing of this linkage among the variables by
incorporating a balanced panel, this study is based on the panel regression as follows:

egit  c  1eciit  uit

(1)

where eg is GDP growth rate (annual %), eci is economic complexity index, which is created by
Atlas Media. Eg data was obtained from World Economic Outlook Database, eci data was obtained from
Atlas Media annually.
Figure 1 illustrates the trend of ECI and EG variables for the 24 OECD countries*, over the period
1990-2017.
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Figure 1. The Trend of the Variables of ECI and EG
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3.2. Econometric Methodology and Empirical Findings
Unit root analysis
It is important to control the presence of unit root in the dataset to obtain unbiased estimations.
There have been many different panel unit root tests. The literature based on panel unit root testing
separates between first generation and second generation unit root tests. The first is depend on crosssectional independence and the second is depend on cross-sectional dependence between panel units.
Levin, Lin and Chu (2002) and Im, Pesaran and Shin (2003) have developed first generation panel
unit root tests. The first test allows homogeneous autoregressive coefficient for all units, and Im, Pesaran
and Shin (IPS) (2003)’s test allows for heterogeneous autoregressive coefficients.
The two tests are depend on the following:

Yi,t  i .Yi ,t 1  Zi ,t .  ui ,t

(2)

where i is individual, T is time series observations, Z i ,t is not random factor and

ui,t is resid term.

They assume that each individual time series includes a unit root against the alternative hypothesis
that each time series stationary. Thus, referring to the model (2), LLC assume homogeneous
autoregressive coefficients i.e.
alternative

H A : i  

i  

for all I, and test the null hypothesis

H 0 : i    0 against the

0 for all i.

LLC estimate regression coefficients using pooled OLS (Barbieri, 2006). IPS test allows for
residual autocorrelation and heterogeneity. The hypothesis of IPS are following:

H 0 :  i    0 H A : i 0

for all i
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Table 1 presents the results for the LLC and IPS tests. According to Table 1, unit root for eci
cannot be rejected at the 1% significance level in its level while for eg can. Thus, eci is I(1) variable and
eg is I(0) variable.
Table 1. The Panel Unit Root Tests Results
Variable

LLC Test Statistic
Constant

IPS Test Statistic
Constant

eci

0,003

(0,50)

-0,151

(0,43)

deci

-18, 969*** (0,00)

-17,798*** (0,00)

eg

-12, 886*** (0,00)

-12, 013*** (0,00)

*** indicates rejection of the null hypothesis at the 1% level of significance. d is the first difference operator.
Source: Authors’ estimations.

Cointegration analysis and Long-run coefficient estimation
In this study, LM Bootstrap test suggested by Westerlund and Edgerton (2007) is applied. This
test could be used both in existence and non-existence of cross-sectional dependency.
Since LM test gives biased results in case of presence of cross-sectional dependency, the bootstrap
method is preferred instead of standard normal distribution (Mehmet et al. 2014).
LM bootstrap panel cointegration test results were showed in Table 2. According to the results,
the null hypothesis of cointegration cannot be rejected because p-value is higher than 0,05 significance
level. So there was cointegrating relationship among the variables and thus it can be estimated the longrun coefficients at the next phase.
Table 2. The LM Bootstrap Co-Integration Test Results
LM Test Statistic

Bootstrap p-value

3,201

0,254

None of the variable must be order I(2) in order to apply panel ARDL methodology (Pesaran et
al., 2001). Therefore, Panel ARDL technique can be applied for the coefficient estimations in this study.
The results for long run are illustrated in Table 3. The results reveal that the economic complexity index
has positively and statistically significant effect on economic growth in the long-run. So, higher level of
the diversity of productive knowledge has triggered higher level of economic growth in the long-run.
When it was investigated the short run coefficients, D(ECI) is not statistically significant at 0,05
significance level. But the ECM coefficient CointEq(-1) was estimated as statistically significant and
negative This implies convergence to equilibrium in the model.
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Table 3. Panel ARDL (1,1) Estimation Results (Dependent Variable Economic Growh)
Variable

Coefficient
Std. Error
Long Run Equation

1.328742

ECI

0.630608

t-Statistic

Prob.

2.107082

0.0355

-15.62063
0.940095
1.709221

0.0000
0.3475
0.0879

Short Run Equation
-0.693793
0.645375
0.539326

COINTEQ01
D(ECI)
C

0.044415
0.686500
0.315539

Causality Analysis
Possible causal linkages between the two series are examined for the 24 OECD countries through
the Dumitrescu and Hurlin (2012)’s test in this study.
The null hypothesis of this test has assumed no causal linkage between the variables. The
alternative hypothesis has assumed a causal linkage from x to y.
The test results were illustrated in Table 4. The results in Table 4 showed that there is causal
linkage runs from economic complexity to per capita GDP.
Table 4. The Dumitrescu and Hurlin Test Results
Lags: 2
W-Stat.

Zbar-Stat.

Prob.

EG →DECI

1.66986

-1.08915

0.2761

DECI →EG

0.95939

-2.49006

0.0128

Ho Hypothesis:

4. CONCLUDING REMARKS
Structuralism states that industrialization is a necessary condition for successful development of
a country. Industrialization provides many positive contributions in labor market. For example it
increases productivity, employment and GDP per capita and, so, decreases poverty (Gala et al., 2018).
In industrialization, the export basket of a country has an important role. The ubiquity and
diversity of the goods in its exports basket have affected whether a country is economically complexity.
Hausmann et al. (2011) proposed the Economic Complexity Index (ECI) to mensurate the
complexity of an economy’s overall output. Especially, the ECI reflects the economy’s capabilities in
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the goods produced and exported by measuring the relatedness and proximity between products traded
internationally.
This study aims to reveal the linkages between economic growth and economic complexity 24
OECD countries. Using panel ARDL technique, the results of this study showed that economic
complexity has statistically significant and positive effect on economic growth. As a result, it can be
said that higher level of the diversity of productive knowledge is associated with higher level of
economic growth in the long-run.
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REKLAM MECRALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ:
TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Fikret YAMAN
Semih AÇIKGÖZOĞLU
ÖZET
Reklam son yıllarda önemi giderek artan ve neredeyse işletmeler için olmazsa olmaz haline gelen
bir tutundurma çabasıdır. Bir otomobilin hareket edebilmesi için yakıt ne kadar gerekli ise işletmenin
varlığını devam ettirebilmesi için de reklam o ölçüde gereklidir. Reklam bir mal, hizmet, kişi ya da
kuruluşun tanıtılıp benimsetilmesi için belli bir ücret karşılığında reklam mecralarını kullanarak
yapılan pazarlama faaliyetidir. Reklam mecraları farklılık göstermektedir. Kimi mecralar görsel, kimisi
işitsel, kimi ise hem görsel hem işitsel mecralardır. Tüketici satın alma davranışını etkileyen birçok
faktör bulunmaktadır. Fiyat, referans grupları, pazarlama çabaları bu faktörlerden birkaçıdır.
Çalışmada günümüzde en çok kullanılan reklam mecraları olan; televizyon, radyo, gazete, dergi,
internet, açıkhava ve sosyal medya mecralarının tüketici satın alma davranışı üzerine etkisi
araştırılmıştır. Konuyla ilgili önceki çalışmalarda reklam mecraları tek tek incelenmiştir. Çalışmanın
özgün değerini en çok kullanılan reklam mecralarının demografik özelliklere göre karşılaştırmalı
analizi oluşturmaktadır. Çalışmada, Türkiye’deki tüketicilere yüzyüze anket uygulanmıştır. Çalışmada
amaç, reklam mecralarının farklı demografik özelliklerdeki tüketicilerin satın alma davranışını etkileyip
etkilemediğini ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Reklam, Reklam Mecraları, Satın Alma.
Jel Kodları: M37, M31, M39
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IMPACT OF ADVERTISING CHANNELS ON CONSUMER PURCHASING BEHAVIOUR:
THE CASE OF TURKEY
ABSTRACT
Advertising has become an indispensable effort in recent years, becoming increasingly important
for businesses. In order for a car to move, the more fuel is necessary, the more advertising it is necessary
for the business to sustain its existence. Advertising is a marketing activity using advertising channels
for the promotion and adoption of a commodity, service, person or organization. Advertising channels
differ. Some channels are visual, some are auditory, and some are both visual and audio. There are
many factors affecting consumer purchasing behaviour. Price, reference groups, marketing efforts are
a few of these factors. The most widely used advertising channels in the study are today; The effect of
television, radio, newspaper, magazine, Internet, outdoor and social media on consumer purchasing
behaviour has been investigated. In previous studies on the subject, advertising channels were examined
individually. The original value of the study is a comparative analysis of the most commonly used
advertising channels according to demographic characteristics. In the study, a survey was applied to
consumers in Turkey. The aim of the study is to reveal whether advertising channels affect the
purchasing behaviour of consumers in different demographic characteristics.
Keywords: Advertising, Advertising Channels, Purchasing
Jel Codes: M37, M31, M39
1.

GİRİŞ
Günümüzde reklam hem işletmeler hem de tüketiciler için önemli bir araçtır. İşletmeler reklam

sayesinde ürünlerini tüketicilere tanıtır ve bunların satışı için ikna eder. Tüketiciler ise reklam sayesinde
ürün hakkında bilgi sahibi olur ve gerek ihtiyaç duyduğu gerekse ihtiyacı olmayan ürünleri satın alma
kararı verir.
Tüketiciler bir ürünü satın alma kararı verip satın alan ve bunun karşılığında tatmin ya da
tatminsizlik duygusunu yaşayan kişilerdir. Tüketici, aile, arkadaş çevresi, ünlü ya da rol model olarak
gördükleri kişilerden etkilenip satın alma davranışını gerçekleştirebildiği gibi, reklam başta olmak üzere,
halkla ilişkiler, kişisel satış ve promosyon gibi araçlardan da etkilenerek satın alma davranışına
yönverebilir.
İşletmeler nihai ve endüstriyel tüketicilere reklamla ulaşabilmek için hedef kitleye uygun olan
mecrayı belirlemelidir. İşletmeler tarafından tüketicilere; televizyon, radyo, gazete, internet, sosyal
medya, açıkhava gibi birçok reklam mecrasıyla ulaşılabilmektedir.
Reklam mecralarının birbirlerine karşı güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Kimi mecra fiyat
konusunda tüketici için avantajlı olarak görülürken, kimi mecra ise daha çok kişiye ulaşma açısından
işletmelere faydalar sağlar.
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Bu çalışma öncesi yapılan çalışmalara bakıldığında reklam mecraları tek tek incelenmiş birlikte
bir karşılaştırma yapılmamıştır. Çalışmada reklam mecraları arasında ülkemizdeki tüketicilerin
demografik özelliklerine göre karşılaştırmalar yapılması çalışmanın özgün değerini oluşturmaktadır.
2. REKLAM VE REKLAM MECRALARI
Reklam; bir mal, hizmet, fikir, kişi ya da kurumu toplumda bilinir hale getirmek, bunları daha iyi
pazarlayabilmek amacıyla çeşitli reklam mecralarını aynı anda ya da farklı zamanlarda kullanarak
yapılan tutundurma fonksiyonunun bir öğesidir.
Reklam iletişimin en görülebilir olan şeklidir. Reklamın kullanımının yaygınlığı önemini daha da
arttırmaktadır. Reklam, iletişim karmasının en önemli kısmında yer almaktadır. Reklam sayesinde
hedeflenen en küçük tüketici grubuna dahi ulaşılabilmektedir (Tayfur, 2008: 4).
Reklamlarda kullanılan iki tür strateji vardır. Bunlar; çekme ve itme stratejileridir. Çekme
stratejisi; tüketicilere yönelik reklamlardır. Bu stratejide amaç, reklamı yapılan ürünü tüketicilerin
mağazadan talep etmelerini sağlamaktır. Itme stratejisi ise; işletme ya da aracı kurumlara yönelik olarak
kişisel satış ve promosyon uygulamalarıdır. Itme stratejisinin amacı; aracıların ürünü satmaya
özendirilmesidir (Altunışık v.d.; 2006: 120).
Reklamcılığın tarihsel gelişimi, M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bu tarihlerde
çığırtkanlar tüccarlar tarafından tutulur ve ürünleri satılmaya çalışılırdı (Ekici ve Şahım, 2013: 10).
Reklam bir işletme, ürün, hizmet ya da fikir hakkında bilinç oluşturmak için en güçlü araçtır. Her
1000 kişi için maliyet hesaplandığından diğer tutundurma araçlarına gore reklam daha ön plana
çıkmaktadır (Akbulut ve Balkaş, 2006: 14).
Reklam pazarlama iletişim araçlarında en çok kullanılanlardan biri olarak öne çıkmaktadır.
Zamanında ve yerinde olan reklam kampanyasının etkisinin kısa sürede ön plana çıkması bunun en
büyük nedenidir (Tikveş, 2005: 194).
Reklamın hedef kitle üzerinde, yani tüketicilerin bilgi, tutum ve davranışları üzerinde istenilen
şekilde olumlu bir etki oluşturabilmek için iki önemli unsure analiz ve yaratıcılıktır. Hedef kitleye
ulaşılması analiz yolu ile olursa en uygun mecranın neler olduğu ortaya konulurken, bu mecralarda
reklam mesajlarının istenilen etkiyi yaratacak şekilde, en uygun ve en doğru biçimde görsel bir unsure
haline getirilmesi yaratıcılık kavramı ile ilişkili olmalıdır. Reklam hedef kitleyi, bilgilendirmek ve ikna
etmek amacıyla kullanılan bir yoldur (Avşar ve Elden, 2005: 21).
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Tablo 1. Reklam Mecralarının Avantajları ve Dezavntajları
REKLAM

AVANTAJLARI

DEZAVANTAJLARI

MECRASI
Esneklik,
Gazete

zamana

Ömrü kısa, zayıf tekrarlama

bağlılık, yerel pazarı iyi

kalitesi,

kapsama, geniş kabul

okuyucu, zayıf seçicilik

edilebilirlik,

yüksek

inanırlık,

kitlesel

okuyucu,

ayrıntılı

küçük

tesadüfi

mesaj

Televizyon

Kapsama alanı geniş,

Yüksek toplam maliyet, çabuk

görüntü, ses ve hareketi

geçen görüntü, düşük hedef

birleştirme,

kitle seçiciliği

duyulara

hitap etme, heyecan
oluşturma,

mizahı

kullanabilme yeteneği,
satış gücü ile etkili
olma.

Radyo

Iyi yerel kabul, yüksek

Sadece kulağa hitap etme,

coğrafi ve demografik

düşük dikkat çekme, dağınık

seçicilik,

dinleyici, satın alma zorlukları

düşük

maliyet, kısa sürede
değiştirilebilme, yerel
kişilikleri kullanma
Yüksek

coğrafi

demografik
Dergi

inanırlık
kalitesi,

seçicilik,

ve

yüksek

ve

prestij,

tekrarlama
uzun ömür,

Reklam satınalma aralığının
uzunluğu,
sınırlı

yüksek
coğrafi

sirkülasyonun

maliyet,
seçenek,

pazara

gore

değişkenliği.

tesadüfi okuyucuların
fazlalığı, ayrıntılı bilgi
verme,

yüksek

bilgi

aktarımı.
Esneklik,
Açıkhava

tekrarlama,

yüksek

Çok az hedef kitle seçiciliği,

düşük

sınırlı yaratıcılık, hedef kitleyi

maliyet, düşük mesaj

ölçme

rekabeti,coğrafi

sorunlar

esneklik,

satın

alma

öncesi hatırlatıcısı
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güçlüğü,

çevresel

İnternet

Yüksek seçicilik, düşük
maliyet,

Küçük hedef, sınırlı etki.

sürat,

interaktiflik, bireysellik
Kaynak: (Mucuk 2010: 223).

Reklam mecraları yoluyla tüketici ile buluşan reklamın, gerek birey gerekse toplum üzerindeki
etkisi dikkate alınarak reklamcıların reklam hazırlarken daha dikkatli davranmaları gerekmektedir
(Barokas, 1994: 33).
Günümüzde klasik reklam mecraları dışında her geçen gün farklı reklam mecraları bulmak
reklamcıların hayal gücüne kalmış durumdadır. Ülkemizde bir tiyatro oyununda oyun öncesi ve arasında
görüntülü reklamlara yer verilmesi bunun bir örneğidir. Kaldırımlara yapıştırılmış olan çıkartmalar,
tuvaletlerde kapı arkası reklamları, uçaklarda yolcu monitörleri artık reklam mecralarının klasikten
uzaklaşacağının bir göstergersi haline gelmiştir (Babacan, 2008: 221).

3. TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI
Tüketici ihtiyacı olduğu ya da olmadığı mal, hizmet ya da fikri satın alıp kullanan ya da
kullanımına aracılık eden kişidir.
Tüketici pazarlama sisteminin anlaşılması en zor ve en karmaşık olan elemanlarından biridir.
Bunun iki temel nedeni vardır. Birinci olarak insan davranışlarını ölçme ve değerlendirmede karşılaşılan
zorluklardır. İkinci olarak ise, insane davranışının hem içsel hem de dışsal faktörlerin etkisinde
değişkenlik göstermesidir (İslamoğlu ve Altunışık; 2008:15).
Bir işletme varlığını devam ettirebilmek için tüketicide oluşturacağı ilgiye ihtiyaç duyar. Her
işletme tüketiciye hizmet etmekle yükümlü olmasından dolayı tüketiciyi iyi bir biçimde tanımalı ve ona
göre strateji geliştirmelidir (İslamoğlu, 2003:3).
Tüketici davranışı; kişi ya da kuruluşların ürünleri satın alma ve kullanmadaki kararları ve
bunlarla ilgili faaliyetleri toplamıdır (Odabaşı ve Barış, 2002: 29).
Tüketicinin satın alma davranışına etki eden faktörler şunlardır (Cemalcılar, 1999:55);


Kişisel faktörler,



Ekonomik faktörler,



Psikolojik faktörler,



Sosyolojik faktörler.

Bir malın pazarı, karşılanacak ihtiyaçları olan, belli bir gelire sahip olan ve satın alma isteği olan
kişi ve kuruluşlardan oluşur. Bu kişi ve kuruluşlar tüketicilerdir (Mucuk, 2008: 123).
-107-

Tüketim, satın alma kararının verilmesiyle başlar. Satın alma kararının verilmesi ise, bazı
aşamalar sonucunda gerçekleşir. Kotler, tüketicinin satın alma kararını beş aşamalı olarak ele almıştır.
Bunlar (Çakır, 2006: 23);


Meselenin belirlenmesi,



Enformasyonun aranması,



Alternatiflerin belirlenmesi,



Satın alma kararı,



Satın alma sonrasındaki davranış.

4. ARAŞTIRMA YÖNTEMI
Araştırma 2018 yılının Ağustos ayında Türkiye’nin 81 il merkezinde yapılmıştır. Veri toplama
yöntemi olarak yüz yüze anket yönteminden yararlanılmıştır. Veri toplamada kullanılan anket formu 5’i
demografik soru, 15’i ise farklı reklam mecralarının cinsiyete göre algıyı ölçmeyi amaçlayan cevapların
tamamen katılıyorum-kesinlikle katılmıyorum aralığında değiştiği 5’li Likert Ölçeği kullanılarak
literatür taraması yapıldıktan sonra belirlenen sorular dahilinde hazırlanmıştır. Araştırmada kullanılan
soru formunun güvenilirliği %82(Cronbach Alpha=0,82) olarak bulunmuştur. Analizde, katılımcıların
tutumlarını ölçmede t testi ve varyans analizlerinden yararlanılmıştır.
5. BULGULAR
Çalışma farklı yaş, eğitim, cinsiyet, bölge ve

mesleklerde bulunan tüketiciler üzerinde

yapılmıştır.
Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri
SAYI

%

YAŞ

SAYI

%

EĞİTİM

20 yas ve altı

108

10,8

İlköğretim

137

13,7

21-30 yas arası

433

43,3

Lise

395

39,5

31-40 yas arası

207

20,7

Ön Lisans

170

17,0

41-50 yas arası

153

15,3

Lisans

177

17,7

51-60 yas arası

81

8,1

Lisansüstü

121

12,1

61 yas ve üzeri

18

1,8

SAYI

%
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MESLEK

Memur

178

17,8

30,0

İşçi

115

11,5

164

16,4

Ev Hanımı

162

16,2

İç Anadolu

239

23,9

Öğrenci

145

14,5

Akdeniz

125

12,5

Serbest Meslek

165

16,5

Karadeniz

58

5,8

Çiftci

132

13,2

Doğu Anadolu

29

2,9

İşsiz

103

10,3

SAYI

%

Güneydoğu Anadolu

85

8,5

Kadın

463

46,3

Erkek

537

53,7

1000

100

BÖLGE

SAYI

%

Marmara

300

Ege

CİNSİYET

TOPLAM

1000

100

TOPLAM

Araştırmalarda cinsiyet önemli bir değişkendir. Bu araştırmada da araştırmaya katılanların
%53,7’sini erkekler, %46,3’ünü bayanlar oluşturmaktadır. Araştırmada önemli bir başka değişken
yaştır. Araştırmaya katılanların %43,3’ü 21-30 yaş aralığında, %20,7’si 31-40 yaş aralığında yer
almaktadırlar. Çalışmada önemli bir diğer değişken ise tüketicilerin bölgeleridir. Kişilerin düşünceleri
ve algıları bölgeden bölgeye farklılıklar göstermektedir. Nüfus sayımında bölgelerin dağılımı dikkate
alınarak yapılan oranlama sonucunda bölgelere anket uygulanmıştır. Buna göre; araştırmaya katılanların
% 30’u Marmara Bölgesi’nden, %23,9’u İç Anadolu Bölgesi’ndendir. Tüketicilerin eğitim düzeyi satın
alma davranışına etki eden değişkenlerden bir diğeridir. Araştırmaya katılanların %39,5’i lise, %17,7’si
ise lisans düzeyinde eğitim almışlardır. Meslek grupları bu tür araştırmalarda belirleyici olan bir başka
değişkendir. Araştırmaya katılanların %17,8’i memur, %16,5’i serbest meslek, %16,2’sini de ev
hanımları oluşturmaktadır.
5.1. Reklam Mecralarının Cinsiyete Göre Karşılaştırmalı Analizi
Tüketicilerin cinsiyeti ve ifadeler arasındaki mecralara göre farklılıkları tespit etmek için, t testi
analizi yapılmış ve p < 0.005 anlamlılık düzeyinde şu anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır.
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Televizyon reklamlarında kadınlar, erkeklere göre reklam sonrası reklamı yapılan ürünü almayı
daha çok istemektedirler. Ayrıca kadınlar erkeklere göre reklamını gördüğü ürünü almazsa mutsuz
olacağını ve televizyon reklamlarının ürünü satın almada etkili bir araç oluğunu düşünmektedirler.
Radyo reklamlarında kadınlar, radyoda reklam sonrası reklamı yapılan ürünü erkeklere göre daha
çok almak istemektedirler. Kadınlar bir ürünü satın almalarında radyo reklamını erkeklere göre daha
etkili bir araç olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Erkekler ise, beğendikleri radyo reklamını kadın
tüketicilere göre arkadaşlarına daha çok anlatmaktadırlar.
Gazete reklamlarında kadınlar, gazete reklamlarında reklamı yapılan ürünü erkeklere göre daha
çok

almak istemektedirler. Kadınlar erkeklere göre beğendiği gazete reklamlarını arkadaşlarına

anlatmayı daha çok tercih etmektedirler. Aynı zamanda kadınlar bir ürünü satın almada gazete
reklamlarını erkeklere göre daha çok etkili bir araç olarak görmektedirler. Erkekler ise kadınlara göre
gazetede reklamını görmediği ürünü satın almayacağını ifade etmişlerdir.
Dergi reklamlarında kadınlar, erkeklere göre dergi reklamlarında reklamı yapılan ürünü daha çok
satın almak istemektedirler. Kadınlar dergi reklamlarında gördüğü ihtiyacı olmadığı ürünleri erkeklere
göre daha fazla satın almak istemektedirler. Dergi reklamlarını kadınlar erkeklere göre ürün satın almada
etkili bir araç olarak görmektedirler. Erkekler ise dergi reklamlarını kadınlara göre daha güvenilir
bulmaktadırlar.
Açıkhava reklamlarında kadınlar erkeklere göre açıkhava reklamlarında reklamını gördüğü ürünü
daha fazla satın almak istemektedirler. Kadınlar açıkhava reklamlarında erkeklere göre ihtiyacı olmasa
da gördüğü ürünü satın almaktadırlar. Ürün satın almada kadınlar erkeklere göre açıkhava reklamlarını
daha etkili görmektedirler. Ayrıca kadınlar açıkhava mecralarında reklamını gördüğü ürünü satın
almazsa mutsuz olacaklarını ifade etmişlerdir. Erkekler ise kadınlara göre açıkhava reklamını görmediği
ürünü satın almayacağını ifade etmişlerdir.
İnternet reklamları kadınlar erkeklere göre internet reklamlarında reklamını gördüğü ürünü daha
fazla satın almak istemektedirler. Kadınlar internet reklamlarında erkeklere göre ihtiyacı olmasa da
gördüğü ürünü satın almaktadırlar. Ürün satın almada kadınlar erkeklere göre internet reklamlarını daha
etkili görmektedirler. Ayrıca kadınlar internette reklamını gördüğü ürünü satın almazsa mutsuz
olacaklarını ifade etmişlerdir. Erkekler ise kadınlara göre internet reklamını görmediği ürünü satın
almayacağını ifade etmişlerdir.
Sosyal medya reklamları kadınlar erkeklere göre sosyal medyada reklamı yapılan ürünü daha çok
satın almak istemektedirler. Kadınlar erkeklere göre daha çok sosyal medyada beğendiği reklamı
arkadaşlarına anlatmaktadırlar. Ürün satın almada kadınlar erkeklere göre sosyal medya reklamlarını
daha etkili görmektedirler. Ayrıca kadınlar sosyal medyada reklamını gördüğü ürünü satın almazsa
mutsuz olacaklarını ifade etmişlerdir. Kadınlar erkeklere göre sosyal medya reklamlarını daha güvenilir
bulmaktadırlar.
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5.2. Varyans Analizi Bulguları
Araştırmada; yaş, eğitim, meslek ve bölgesel farklılıklar varyans analizi ile incelenmiş ve şu
bulgulara ulaşılmıştır.
20 yaş ve altindaki tüketiciler 61 yaş ve üzerindeki tüketicilere göre reklamini gördüğü ürünü
satin almazsa mutsuzluk duyacaklarini ifade etmişlerdir.
Tüketiciler bölgelere göre değerlendirildiğinde ise şu bulgular elde edilmiştir. Marmara
Bölgesindekiler Karadeniz Bölgesi’ndeki tüketicilere göre tv reklamlarını daha çok takip etmektedirler.
Marmara Bölgesi’ndeki tüketiciler Akdeniz Bölgesi’ndeki tüketicilere göre televizyonda izledikleri
reklamları arkadaşlarına daha çok anlatmaktadırlar. Marmara Bölgesi’ndeki tüketiciler Akdeniz
Bölgesi’ndeki tüketicilere göre televizyonda izledikleri reklamların kararlarını değiştirmede etkin
olduklarını ifade etmişlerdir. Marmara Bölgesi’ndeki tüketiciler Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki
tüketicilere göre televizyon reklamlarında gördüğü ürün eskiden kullandığı ürünse daha sempatik
bakacağını ifade etmişlerdir.
6. SONUÇ
Reklam her geçen gün önemi artan bir tutundurma çabasıdır. İşletmeler tüketicilere ulaşmak için
farklı mecraları kullanarak reklam yaparlar. Reklam mecralarının satın alma davranışı üzerine etkisinin
en çok cinsiyete göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre; kadınlar erkeklere göre
reklamlardan daha fazla etkilenmektedirler. Kadınlar mecra gözetmeksizin reklamda gördüğü ürünü
satın almak istemektedirler. Kadınların satın alma davranışına yön veren faktörlerden biri reklamdır.
Reklam beğenilerinde kadınlar erkeklere göre arkadaşlarıyla daha fazla paylaşımda bulunmaktadırlar.
Kadınlar ihtiyaçları olmasa da reklamda gördükleri ürünü satın alma isteği duymaktadırlar. Erkekler
daha çok gördükleri ürünleri satın alma taraftarıdırlar.
Araştırmada elde edilen bir başka bulgu, yaş ilerledikçe reklamdaki ürünü satın alma isteğinin
mutsuzluk oluşturmadığıdır. Genç yaştakiler yaşlı tüketicilere göre reklamdaki ürünü satın almazsa
mutsuz olmaktadırlar.
Bir başka önemli sonuç ise, eğitim, gelir ve meslek grubuna göre reklam mecralarının tüketici
satın alma davranışı üzerinde etkisinin olmadığıdır.
Bölgeler açısından incelendiğinde ise Marmara Bölgesi’ndeki tüketiciler diğer bölgelerdeki
tüketicilere göre reklamlara daha fazla ilgi göstermektedirler ve reklam mecraları satın alma
davranışlarına daha çok etki etmektedirler.
Reklamveren ve reklam ajanslarına reklam yaparlarken kadınlara yönelik reklamlara ağırlık
vermeleri önerilmektedir. Bundan sonraki araştırmalarda araştırmacılara; geneli temsil edecek, nitel
yöntemlerle desteklenmiş araştırmalar önerilmektedir.

-111-

KAYNAKÇA
Akbulut, N.T. ve Balkaş, E.E. (2006) ‘‘Adım Adım Reklam Üretimi’’, Beta, İstanbul.
Altunışık, R. Özdemir, Ş. ve Torlak, Ö. (2006) ‘‘Pazarlamaya Giriş’’, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
Avşar, B.Z. ve Elden, M. (2005) ‘‘Reklam ve Reklam Mevzuatı’’, (2. baskı), Ankara: Piramit
Yayıncılık.
Babacan, M. (2008) ‘‘Nedir Bu Reklam?’’, Beta, İstanbul.
Barokas, S. (1994) ‘‘Reklam ve Kadın’’, İstanbul: Erdini Matbaası.
Cemalcılar, İ. (1998) ‘‘Pazarlama’’, İstanbul: Beta.
Çakır, V. (2006) ‘‘Reklam ve Marka Tutumu’’, Konya: Tablet Kitabevi.
Ekici, M.K. ve Şahım, T.Z. (2013) ‘‘Reklamcılık’’, Savaş, Ankara.
İslamoğlu, A.H. (2003) ‘‘Tüketici Davranışları’’, Beta, İstanbul.
İslamoğlu, A.H. ve Altunışık, R. (2008) ‘‘Tüketici Davranışları’’, Beta, İstanbul.
Mucuk, İ. (2008) ‘‘Temel İşletme Bilgileri’’, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
Mucuk, İ. (2010) ‘‘Pazarlama İlkeleri’’, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2007) ‘‘Tüketici Davranışı’’, Media Cat, İstanbul.
Tayfur, G. (2008) ‘‘Reklamcılık’’, Nobel, Ankara.
Tikveş, Ö. (2005) ‘‘Halkla İlişkiler ve Reklamcılık’’, İstanbul: Beta.

-112-

MENA ÜLKELERİNDE KİŞİ BAŞINA KARBON EMİSYONUNUN YAKINSAMASINA
İLİŞKİN PANEL BİRİM KÖK TESTİ
Ümit YILDIZ
Füsun ÇELEBİ BOZ

ÖZET
Ülkelerin sanayileşme süreci ile birlikte enerji tüketiminin artması sonucunda karbon emisyon
oranları da yükselmektedir. Karbon emisyon oranlarının yükselmesi de çevresel sorunları beraberinde
getirmektedir. Bu bağlamda gelişmekte olan ülkelerde sanayileşme süreci ile birlikte çevreye yönelik
önlemler sınırlı düzeyde alınması nedeniyle karbon emisyonun artış gösterebilmektedir. Bu çalışmada
1965-2014 dönemi için MENA ülkelerinde kişi başına karbon emisyonu ikinci nesil panel birim kök testi
ile incelenmiştir. Çalışmada öncelikle, değişkende yatay kesit bağımlılığının olup olmadığı tespit
edilmiştir. Yatay kesit bağımlılığının varlılığı tespit edildikten sonra, seriye yatay kesit bağımlılığını
dikkate alan CADF panel birim kök testi uygulanmıştır. Panel birim kök testi sonuçlarında ise karbon
emisyon oranlarına ait serinin 1.farkında durağan olduğu anlaşılmıştır. Yapılan analiz sonucunda
MENA ülkelerinde kişi başına karbon emisyonunun yakınsama eğiliminde olduğu ve dolayısıyla bu
ülkelerin benzer sanayileşme sürecinde oldukları söylenilebilir.
Anahtar Kelimeler: Karbon Emisyonu, MENA, Yakınsama, Panel Birim Kök Testi, Sanayileşme
JEL Kodları: C10 ,C33 ,P18, O40, O47, L10
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A PANEL UNIT ROOT TEST FOR CONVERGENCE IN CARBON EMISSION PER CAPITA
FOR MENA COUNTRIES

ABSTRACT
As a result of the industrialization process of countries with increasing energy consumption,
carbon emission rates increase. The increase in carbon emission rates also brings environmental
problems. Within this context, carbon emissions may increase in developing countries with
industrialization process due to the limited level of environmental precautions. In this study, per capita
carbon emission for 17 MENA countries for 1965-2014 period is analyzed by a second generation panel
unit root test. In the study, firstly, it is determined whether there is a cross-sectional dependence in the
variable or not. After the existence of the cross-sectional dependence is determined, CADF panel unit
root test considering the cross-sectional dependence is applied to series. According to the results of the
panel unit root test, it is found that the series of the carbon emission rates is stationary at first difference.
As a result of the analysis, it can be said that the carbon emissions per capita tend to converge for
MENA countries and therefore, these countries are in the similar process of industrialization.
Keywords: Carbon Emission, MENA, Convergence, Panel Unit Root Test, Industralization
Jel Codes: C10,C33,P18,O40,O47,L10
1.GIRIŞ
Sanayi devrimi ile birlikte ülkelerin hızlı bir üretim sürecine girmeleri enerji kaynaklarına olan
ihtiyacı arttırmıştır. Artan enerji ihtiyacı da genellikle yenilenemez kaynaklardan (petrol, doğalgaz,
kömür gibi) karşılanmakta ve

bu kaynaklardan da

çevreye önemli ölçüde sera gazı salınımı

gerçekleşmektedir. Bu bağlamda tüm dünya ekonomileri büyüdükçe karbon emisyon oranları artmakta
ve atmosferde çeşitli gazların yoğunluğuna bağlı olarak da iklim değişiklikleri ortaya çıkabilmektedir.
Çevresel alanların bozulması sonucunda 1987 yılında ortaya çıkan Brutland Raporu ile birlikte
sürdürülebilir kalkınma kavramı ön plana çıkmaya başlamıştır. Özellikle çevresel kaynaklara zarar
vermeden bu kaynakların gelecek nesillere aktarılması olarak nitelendirdiğimiz sürdürülebilir kalkınma
yeni dönem ekonomik modellerinin ana belirleyicisi haline gelmiştir.
1972 yılında Stockholm’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsani Çevre Konferansında BM’in
nezdinde çevre sorunları inceleyebilecek bir mekanizmanın kurulmasına yönelik olarak karar alınmış
ve

1988 yılında çevresel sorunları uluslararası düzeyde çözebilmek amacıyla bir mekanizma

-114-

oluşturulmuştur. Bu mekanizma çerçevesinde çevre sorunları uluslararası düzeyde çözümlenmeye
çalışılmıştır (Karakaya ve Sofuoğlu,2015:4).
Çevresel sorunların üstesinden gelebilmek için ortak mücadeleyi öngören ülkeler 1992 yılında
Rio de Jenairo’da biraraya gelmişlerdir. Toplantı sonucunda yerel ve geleneksel uygulamaların
kalkınma ve çevre üzerindeki etkinliğinin vurgulanmıştır. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın
başarılmasına ilişkin olarak kültürlerin ve kimliklerin desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu
toplantının önemli sonuçlarından birisi de Gündem 21 adı ile bir eylem planı hazırlanmasıdır.
Hazırlanan eylem planı çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmanın önündeki sorunlarının çözümüne
yönelik olarak uzun vadeli stratejik planların hazırlanması ve uygulanması amaçlanmıştır
(Özmehmet,2012:8). Rio Konferansında ortaya atılan İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne göre
Doğu Avrupa, Sovyetler Birliği ve OECD ülkeleri Ek 1’de yer alırken, sadece OECD ülkeleri Ek 2’de
yer almaktadır. Ek 1’deki ülkelerin sorumluluğu sera gazı salınımı azaltmaya yönelik politika
uygulamak 2000 yılına kadar toplam sera gazı emisyonlarını 1990’lar seviyesine indirmek iken, Ek
2’deki ülkeler için ise gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliğinin önlenmesi hususunda finansal ve
teknolojik destek sağlamaktır (Karakaya ve Özçağ, 2003:4).
Sera gazı salınımına bağlı olarak esaslı değişikliğin gerçekleştirildiği sözleşme Kyoto
protokolüdür. Bu protokole göre, Ek 1’deki* ülkelerin sera gazı salınımlarını 2008-2012 döneminde
1990’lar seviyesinin en az %5 altına indirebilmek ve sıcaklık artışını 2 derece ile sınırlandırılmak olarak
öngörülmüştür. Bu protokolde aynı zamanda ülkelerin kendi ulusal hedeflerine ulaşabilmeleri için
esnek ve efektif bir mekanizmanın oluşturulması da kararlaştırılmıştır. 2005 yılında yürürlüğe giren bu
sözleşme ile birlikte tüm taraflar küresel iklim değişikliğinden sorumlu tutulmuştur (Çelebi Boz ve
Bayramoğlu, 2016:56).
Kyoto protokolünün yürürlüğe girmesi sonrasında iklim değişikliği ile ilgili birtakım toplantılar
gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıların devamı olarak düzenlenen Paris İklim Zirvesi sonucunda 2015
yılında 195 ülkenin katılımıyla Paris İklim Antlaşması imzalanmış ve bu antlaşmaya göre gelişmiş ülke
taraflarının mutlak olarak karbon emisyon azaltım hedeflerini üstlenmeleri gerektiği vurgulanmıştır.
Aynı zamanda gelişmekte olan ülke taraflarına da ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk ilkesi
doğrultusunda azaltım çabalarını güçlendirmeyi sürdürmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca bu antlaşma

Ek-I Ülkeleri; OECD ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri ve Pazar ekonomisine geçiş yapan ülkelerdir. Bu ülkelerin
sorumlulukları; sera gazı salınımlarını sınırlandırmak, sera gazlarının emilimini yapan alanları korumak ve geliştirmek, bu
konuda aldıkları önlemleri ve izlenen politikaları bildirmekle sorumlu olan ülkelerdir.
*
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çerçevesinde küresel ortalama sıcaklık artışının 2°C’nin aşağısında tutulması ve mümkün olabildiğince
1.5°C ile sınırlandırılması yönünde karar alınmıştır (Çakmak vd.,2017:900).
2.LİTERATÜR
Karbon emisyonu serisinin I(0) ya da I(1) olması şokların etkisinin geçici ya da kalıcı olmasına
bağlı olarak çevre politikaları üzerinde etkili olabilmektedir. Eğer I(0) ise şokların etkisi geçicidir. Bu
nedenle uyguladıkları politikalar kısmi olarak zorunlu olmaktadır. Eğer I(1) ise şokların etkisi kalıcıdır.
Dolayısıyla ülkelerin uygulayacakları çevre politikaları zorunlu hale gelmektedir (Çil Yavuz ve
Yılancı, 2013:284). Strazicich ve List (2003), 1967-2000’li yıllar arasında karbon emisyonu
yakınmasını 21 sanayi ülkesi üzerine incelemiş ve analiz sonucunda stokastik olarak karbon emisyonu
yakınsamasına ulaşıldığı belirlenmiştir. Aldy(2006), 1960-2000 yılları arasında 88 ülkeyi kapsayan
çalışmasında karbon emisyonunun yakınsamasına ilişkin herhangi bir kanıt bulamazken, 23 OECD ülke
için böyle bir duruma ulaşmıştır. Chang ve Lee (2008) 21 OECD ülkesinde 1960-2000 yılları arasında
karbon emisyonu yakınmasını Lagrange çarpanı birim kök testi kullanarak araştırmış ve yapılan
araştırma sonucunda bu ülkelerin stokastik olarak birbirine yakınsadığını ortaya koymuştur.
Jobert vb. (2010) 22 Avrupa ülkesinde 1971-2006 yılları arasında karbon emisyonu
yakınsamasını Bayesyen yaklaşımla değerlendirmiş ve değerlendirme sonucunda kesin bir
yakınsamanın olduğu ortaya konulmuştur. Camarero vb. (2011), 1870-2006 yılları arasında 22 OECD
ülkesini doğrusal olmayan metotları kullanarak değerlendirmiş ve değerlendirmenin sonucunda bu
ülkele arasında güçlü bir ıraksaklık olduğu görülmüştür. Çil Yavuz ve Yılancı (2013) Eşikli panel birim
kök testi kullanarak 1960-2005 yılları arasını G-7 ülkeleri için incelemiş ve analiz sonucunda birinci
rejimde kişi başına karbon emisyonunun yakınsadığını ortaya koymuştur.
3.YÖNTEM VE BULGULAR
Bu çalışmada karbon emisyonu değişkeninken hareketle, ülkelerin sanayileşme süreçlerinin,
yakınsama hipotezi çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak
çalışmada, seçilmiş 17 MENA (Middle East and North Africa) ülkesi† için 1965-2014 dönemine ait kişi
başına düşen karbon emisyonu verileri analiz edilerek yakınsama hipotezinin geçerliliği analiz
edilmektedir. Bu bağlamda çalışmada seçilmiş ülkeler için Dünya Bankası veri tabanından elde edilen
kişi başına düşen karbon emisyonu verileri, panel birim kök testi yardımıyla analiz edilerek, karbon
emisyonunun yakınsama eğiliminde olup olmadığı araştırılmaktadır.
Çalışmada uygulanacak olan panel birim kök testi belirlenirken öncelikle değişkenler arasında
yatay kesit bağımlılığının olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Eğer seriler arasında yatay
kesit bağımlılığı varsa analizlerin bu durum dikkate alınmadan yapılması sonuçları etkileyecektir
†

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, İran, İsrail, Katar, Libya, Lübnan, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan,
Tunus, Umman, Ürdün, Yemen.
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(Breusch and Pagan, 1980). Bu nedenle uygulanacak panel birim kök testi öncesinde seriler arasındaki
yatay kesit bağımlılığının araştırılması gerekmektedir. Burada yatay kesit bağımlılığının
belirlenmesinde literatürde de sıklıkla kullanılan Breusch-Pagan LM, Pesaran scaled LM, Biascorrected scaled LM ve Pesaran CD testlerinden faydalanılmıştır. Tablo 1’de yatay kesit bağımlılığı
sonuçları yer almaktadır.
Tablo 1. Yatay Kesit Bağımlılığı Testleri
Test
Breusch-Pagan LM
Pesaran scaled LM
Bias-corrected scaled LM
Pesaran CD

stat.

prob.
2295.344
129.8987
129.7252
29.51636

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Burada tüm testler için sıfır hipotezi yatay kesit bağımlılığının olmadığını ifade etmektedir.
Alternatif hipotezler ise yatay kesit bağımlılığının varlığını temsil etmektedir. Sonuçlar incelendiğinde
tüm testlerin ortak sonucu olarak yatay kesit bağımlılığı yoktur şeklinde kurulan sıfır hipotezi
reddedilerek seride yatay kesit bağımlılığının varlığı tespit edilmiştir. Bu nedenle analizde, yatay kesit
bağımlılığını da dikkate alan ikinci nesil bir panel birim kök testinin uygulanması daha sağlıklı sonuçlar
verecektir. Bu kapsamda çalışmada karbon emisyonuna ait serinin durağanlığının araştırılmasında,
ikinci nesil birim kök testlerinden olan ve birimler arasında yatay kesit bağımlılığını da dikkate alan
Pesaran (2007) panel birim kök testinden faydalanılmıştır.
Pesaran (2007) CADF (cross-sectionally augmented DF) panel birim kök testi hem T > N
durumunda, hem de N > T durumunda kullanılabilen ikinci nesil bir birim kök testidir. CADF testinde
paneli oluşturan tüm birimler için CADF test istatistiği belirlendikten sonra, testlerin aritmetik
ortalaması alınarak tüm panel için CIPS (cross-sectionally augmented IPS) test istatistiği
hesaplanmaktadır. Burada hesaplanan CIPS istatistiği panelin bütün olarak durağan olup olmadığını
söylemektedir. CADF test istatistik değerleri şu şekilde hesaplanmaktadır (Pesaran, 2007):
𝛥 𝑦𝑖′ 𝑀𝑤 𝑦𝑖,−1

ti (N,T) = 𝜎̂ (𝑦′
𝑖

𝑖,−1

𝑀𝑤 𝑦𝑖,−1 )1/2

CADF istatistikleri hesaplandıktan sonra CIPS istatistiği ise aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
CIPS = N-1 ∑𝑁
𝑖=1 𝐶𝐴𝐷𝐹𝑖
Karbon emisyonu değişkeni için, panelin bütün olarak durağan olup olmadığını belirleyebilmek
için hesaplanan CIPS istatistik değerleri ve tablo kritik değerleri Tablo 2’de yer almaktadır.
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Tablo 2. Pesaran (2007) Panel Birim Kök Testi Sonuçları

karbon

d.karbon

*Uygun

t-bar
-1.657

cv10
-2.110

cv5
-2.200

t-bar
-2.258

cv10
-2.630

cv5
-2.710

t-bar
-2.920

cv10
-2.110

cv5
-2.200

t-bar
-3.062

cv10
-2.630

cv5
-2.710

Sabitli
cv1
z[t-bar]
-2.360
0.495
Sabitli ve trendli
cv1
z[t-bar]
-2.850
0.383
Sabitli
cv1
z[t-bar]
-2.360
-5.043
Sabitli ve trendli
cv1
z[t-bar]
-2.850
-3.385

p-value
0.690

Gecikme*
4

p-value
0.649

Gecikme*
4

p-value
0.000

Gecikme*
4

p-value
0.000

Gecikme*
4

gecikme uzunluğu Schwarz Bilgi Kriterine göre belirlenmiştir.

Pesaran (2007) panel birim kök testi sonuçları incelendiğinde kişi başına düşen karbon
emisyonuna ait serinin hem sabitli modelde hem de sabitli ve trendli modelde 1.farkında durağan olduğu
görülmektedir. Bu sonuçlar bize seçilmiş MENA ülkelerinde kişi başına düşen karbon emisyonunun
yakınsama eğiliminde olduğu ve dolayısıyla bu ülkelerin benzer sanayileşme sürecinde olduklarını
söylemektedir.
4.SONUÇ
Neoklasik iktisadın önemli çıkarımlarından biri olan yakınsama hipotezi, görece düşük gelirli
ülkelerin daha yüksek bir büyüme hızına ulaşarak, zamanla yüksek gelirli ülkelere yakınsayacaklarını
öne sürmektedir. Ancak söz konusu hipotezin geçerliliği uzun yıllar iktisatçılar arasında tartışılmış ve
hipotezin geçerli olup olmadığı test edilmiştir.
İlgili literatür incelendiğinde yakınsama hipotezinin geçerli olup olmadığı sorusuna çok sayıda
çalışmada cevap arandığı anlaşılmaktadır. Çalışmalarda çok sayıda değişken üzerinden yakınsama
hipotezinin test edildiği görülmektedir. Karbon emisyonu da bu değişkenlerden biridir ve birçok
çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmada da Dünya Bankası veritabanından elde edilen kişi başına düşen
karbon emisyonu verileri panel veri ekonometrik teknikleri yardımıyla analiz edilerek yakınsama
hipotezi bağlamında ülkelerin benzer bir sanayileşme süreci içerisinde olup olmadıklarının belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak seçilen 17 MENA ülkesi için 1965-2014 yıllarına ait kişi
başına düşen karbon emisyonu verileri panel birim kök testiyle incelenerek yakınsama hipotezinin
geçerliliği sınanmıştır.
Çalışmada öncelikle seride yatay kesit bağımlılığının olup olmadığı incelenmiş, yatay kesit
bağımlılığının varlığı tespit edildikten sonra, yatay kesit bağımlılığını da dikkate alan ve ikinci nesil
panel birim kök testlerinden olan Pesaran (2007) panel birim kök testi yardımıyla serinin durağanlığı
araştırılmıştır. Birim kök testi sonuçlarına göre serinin hem sabitli hem de sabitli ve trendli modelde
1.farkında durağan olduğu anlaşılmıştır. En nihayetinde bu sonuç bize seçilen 17 MENA ülkesi için kişi
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başına düşen karbon emisyonunun yakınsama eğiliminde olduğunu ve dolayısıyla bu ülkelerin benzer
sanayileşme süreci içerisinde olduklarını söylemektedir.
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MALİYE POLİTİKASINDA HÂKİM REJİMİN DEĞİŞKENLİĞİNİN TESPİTİNE YÖNELİK
BİR MODEL ÖNERİSİ
Kaan MASATÇI
Doç. Dr. Asuman OKTAYER
ÖZET
Fiyat düzeyinin mali teorisinin (FTPL) geçerliliğini inceleyen ampirik çalışmalar büyük oranda
incelenen ülkedeki politikaların Ricardocu (R) ya da Ricardocu-olmayan (NR) olup olmadığının
tespitine yönelmiştir. Bu bağlamda hâkim olan rejimin NR olduğunun tespiti FTPL’nin de geçerli
olduğu anlamına gelecektir. Bu kapsamda literatürde yaygın olarak VAR ya da koentegrasyon analizi
gibi doğrusal modeller kullanılmakta ve inceleme dönemi için sabit bir rejim öngörülmektedir. Oysa bu
çalışmanın temel varsayımına göre kamu otoritesi zaman içerisinde R ya da NR politikalar arasında
farklı tercihlerde bulunabilmektedir. Çalışmada Kalman filtresi kullanılarak bu değişimin gözlenmesi
amaçlanmıştır. Buna göre, çeşitli ülkeler için yapılan test sonuçları da göstermektedir ki ülkelerin her
ne kadar genel bir politika yaklaşımı olabilse de belirli dönemlerde bu yaklaşımlarından sapmalar
gözlemlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fiyat Düzeyi Mali Teorisi, Maliye Politikası, Fiyat Düzeyi, Kalman Filtresi.
JEL Kodları: E02, E62, C22
A METHOD SUGGESTION FOR DETERMINING THE REGIME CHANGES IN FISCAL
POLICY
ABSTRACT
Emprical studies whihc investigates the fiscal theory of price level (FTPL) are depend mainly on
the determination of Ricardian (R) or non-Ricardian(NR) fiscal regimes. In this contex, once the NR
characteristics of the regime is revealed, this also will show that FTPL’s explanations are correct. In
emprical literature, to determine the dominant regime, researchers mostly use linear time series
methods, such as VAR or cointegration analysis. However, this study claims that the regime can change,
and so linear analysis does nor always reflect the real situation. In this sense, this study aims to observe
regime changes via using Kalman fitler analysis. Accordingly, analaysis conducted for several
developed and developing countries and results show that even though a spesific regime is dominant in
a certain period, apparent deviations from the dominant regime are also observed.
Keywords: Fiscal Theory of Price Level, Fiscal Policy, Price Level, Kalman Filter.
JEL Codes: E02, E62, C22
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1. GİRİŞ
Leeper ve Leith 2015 yılında yayınladıkları çalışmalarına şu cümleyle başlamaktadırlar:
“Makroekonomi literatüründe, istikrarlı bir ekonomide para politikasına odaklanıp maliye politikasını
soyutlayarak enflasyonun modellenmesine ilişkin uzun bir gelenek mevcuttur”. Fakat 2008 küresel
finansal krizinden sonra bu yaklaşım eleştiriye uğramıştır. İşte fiyat düzeyi mali teorisinin (fiscal theory
of the price level, FTPL) özünde, enflasyonun açıklanmasında maliye politikalarının göz ardı
edilemezliğine dönük bu yaklaşım yatmaktadır. FTPL görüşünün önde gelen isimleri Begg ve Haque
(1984), Leeper (1991), Sims (1994), Woodford (1995) ve Cochrane (1999) gibi iktisatçıların temel
argümanı para politikasının tek başına enflasyon üzerindeki kontrolünün son derece zayıf olacağı ve
kamunun borçları ile bunun temel belirleyicisi olan bütçe politikalarının da politika bileşenine dâhil
edilmesi gerektiği yönündedir. Bu anlamda FTPL, fiyatların kontrol edilmesi için aslolanın maliye
politikası olduğunu söylememekte, bilakis maliye ve para politikalarının birlikte düşünülmesi
gerektiğini vurgulamaktadır.
Bu yaklaşıma göre, nominal borç stokundaki yükselmelere, bütçe dengesini uyarlayarak tepki
veren bir maliye otoritesinin varlığında (pasif maliye politikası, MP), para otoritesi enflasyon hedefini
belirleyip (aktif para politikası, PP) buna uygun politikalar yürütebilir ve hedefine ulaşması da teorik
olarak mümkündür. Ancak, borç stokundaki artışı göz ardı ederek bütçe politikalarını belirleyen bir
hükümet varsa (aktif MP), merkez bankasının yapması gereken, borç stokunun istikrarına yoğunlaşmak
(pasif PP) olmalıdır. Böyle bir durumda, bir miktar enflasyon, reel borç stokunu düşürerek, denge
durumuna dönüşü sağlayacaktır. FTPL yaklaşımına göre, birinci durum (pasif MP/aktif PP) Ricardocu
(R) rejimi, ikinci durum ise (aktif MP/pasif PP) Ricardocu olmayan (NR) rejime işaret etmektedir. Bu
anlamda, mali teoriye göre, maliye politikasının aktif olarak yönetildiği Ricardocu olmayan bir rejimde,
yalnızca enflasyon hedefine dönük bir para politikası optimum bir politika olmayacaktır.
1970’lerde yaşanan stagflasyon krizi ile birlikte, bir yandan bildik Phillips eğrisi eleştirilmeye
başlanırken bir yandan da para politikasının fiyatlar üzerindeki etkisi sorgulanmaya başladı. Parasalcı
yaklaşımın klasikleşmiş düsturuna göre enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur ve ancak
para arzının çıktı miktarından (ya da para talebinden) daha fazla arttığı durumda ortaya çıkar‡. Bu ifade
tersten okunduğunda, para arzı çıktı artışıyla aynı oranda artarsa enflasyon ortaya çıkmayacaktır ve
dolayısıyla para politikası yönetiminin enflasyon üzerinde mutlak bir kontrolü vardır.
1981 yılında Sargent ve Wallace ise para arzı ile fiyat düzeyi arasındaki ilişkinin halen güçlü
olduğu bir durumda bile para politikasının enflasyon üzerindeki kontrolünün yetersiz kalabileceğini öne

‡𝑀

𝑡 𝑉 = 𝑃𝑡 𝑦 şeklinde ifade edilen miktar teorisine göre eşitliğin sağ tarafı para talebini sol tarafı ise para arzını göstermektedir
ve çıktı düzeyi (y) ve paranın tedavül hızı (V) sabitken para miktarının (𝑀𝑡 ) artması durumunda, fiyatlar genel düzeyi (𝑃𝑡 )
artacaktır.
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sürmüşlerdir. Bunun nedeni modele kamu borçlanmasının dâhil edilmesidir. Şayet artan borç yükü
karşısında hanehalkı kamunun borç talebine karşılık, ekonominin reel büyüme oranından daha yüksek
bir reel faiz oranı talep ederse, merkez bankasının bu fiyatlar üzerindeki kontrolü ortadan kalkacaktır.
Çünkü bu koşullar altında, bir süre sonra bütçe açıklarının borçlanmayla finanse edilmesi mümkün
olmayacak ve para otoritesinin bu açıkları parasallaştırması gerekecektir. Üstelik bu yeni durumda
(borçların milli gelirden daha hızlı artması durumunda) ortaya çıkacak enflasyon oranı bütçe açıklarının
doğrudan para basılarak finanse edilmesi ile ortaya çıkacak enflasyondan daha yüksek olacaktır. Sargent
ve Wallace (1981) para otoritesinin diğer tüm makro ekonomik göstergelerle birlikte enflasyon
üzerindeki gücünün de sınırlandığı bu duruma hoş olmayan monetarist aritmetik ismini vermişlerdir.
Görüldüğü gibi, bu yaklaşımda temel olarak miktar teorisinin yaklaşımı kabul edilmekte ve
enflasyon yine para arzındaki artış ile ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, miktar teorisinin temel
varsayımlarından biri olan paranın tedavül hızının (𝑉) sabit olduğu varsayımı gerçek hayatla pek
uyuşmamaktadır. Paranın tedavül hızının sabit olmadığı kabul edildiğinde (𝑉𝑡 ), merkez bankası ne kadar
güçlü ve bağımsız olursa olsun, fiyat düzeyi belirsiz olacaktır. Bu bağlamda parasalcı yaklaşım istikrarlı
bir fiyat düzeyinden ziyade ‡ numaralı dipnotta verilen miktar denklemini sağlayacak farklı fiyat
düzeyleri kümesine erişilmesini sağlayacaktır.
Kocherlakota ve Phelan (1999) merkez bankalarının para arzını kontrol ederek enflasyonu da
kontrol edebileceği görüşünün doğru olamayabileceğini söylemektedir. Bu görüşe göre, eğer para
arzının artış hızı (μ), reel çıktının artış oranından (γ) fazla ise fiyat düzeyi μ-γ kadar artacaktır ki
yazarlara göre “bu durağan ve basit görüşte çok büyük bir açık bulunmaktadır” (Kocherlakota ve
Phelan, 1999: 14). Hane halkının ne kadar para tutmak isteyeceği, gelecekteki enflasyona ilişkin
beklentilerine bağlıdır. Buna göre, cari dönemdeki para talebinin beklenen enflasyona bağlı olması farklı
denge düzeylerini sağlayan farklı enflasyon oranları patikasının ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu
nedenle “tek başına para arzının kontrol edilmesi enflasyonun zaman patikasının sabitlenmesi için
yeterli olmayacaktır” (Kocherlakota ve Phelan, 1999: 14).
Leeper (1991), Sims (1994, 1999), Woodford (1994, 1995, 1996) ve Cochrane (1999, 2001) gibi
iktisatçılar tarafından geliştirilen ‘fiyat düzeyinin mali teorisi’ (FTPL) belli koşullar altında, fiyat
düzeyinin belirlenmesi için para politikasının etkisiz kalabileceğini ifade etmektedir. Buna göre,
kamunun borçlarını nasıl finanse edeceğine dair seçimi fiyat düzeyinin belirlenmesinde de kritik bir role
sahiptir ve fiyat düzeyinin biricik (uniquely) şekilde belirlenmesi ancak maliye politikası ile olacaktır.
FTPL’ye göre fiyat düzeyi, miktar teorisinden daha farklı bir mekanizmaya göre belirlenmektedir:
Bt
⁄P = (Gelecekteki faiz dışı fazlaların t zamanındaki değeri)
t

(1)

Burada Bt , t döneminin başlangıcındaki nominal kamu yükümlülüklerini (kamu borcu ve para
arzı) göstermektedir. (1) numaralı denklem, hükümetlerin politika kararlarını belirleyecek bir kısıt değil
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fakat dönem sonu (ex-post) denge koşuludur ve her durumda istikrarlıdır. Böyle bir denge durumunda,
devlet fiyat düzeyini veri olarak kabul edip politika oluşturmayacak, tersine borç stoku ve faiz dışı denge
değerleri dizisi (sequence) seçilecek ve fiyat düzeyi de onu takip edecektir. FTPL’ye göre hükümet,
gelecekteki faiz dışı fazlaların bugünkü değerini dışsal olarak belirleyecektir. Bu bağlamda Ricardocu
olmayan mali politika’§ durumunda, t dönemi başlangıcındaki veri borç stoku (Bt ) tek bir fiyat düzeyi
ile uyumludur (Basetto, 2008:2). Christiano ve Fitzgerald, (2000)’e göre, Ricardocu olmayan
politikadan tamamen sapmanın olmayacağını varsaymak daha gerçekçi olacaktır. Buna göre, mevcut
borç stoku belli bir düzeye erişene kadar maliye politikası dışsal olacaktır (NR). Bu eşik düzeyini
aştıktan sonra ise borcun kontrol altına alınması için faiz dışı fazlanın uyarlanması gerekecektir (R).
Woodford (1995)’e göre, pozitif kamu yükümlülüklerinin varlığı durumunda nasıl ki fiyat
düzeyindeki bir yükselme net kamu yükümlülüklerinin reel değerini düşürerek (denklem (1)’in sol
tarafı) yarattığı servet etkisi ile mal ve hizmet talebini düşürecekse, aynı şekilde hükümetin gelecek faiz
dışı fazlaları da (denklem (1)’in sağ tarafı) benzer bir servet etkisine sahip olacaktır. Bu durumda, maliye
politikası iki kanaldan fiyat düzeyini etkileyecektir. Birincisi, nominal borç stokunun toplam talep
üzerinde yarattığı etki, ikincisi ise gelecekteki faiz dışı fazlalara ilişkin bekleyişlerin yarattığı servet
etkisidir. Buradaki kritik bir nokta ise Woodford (1995)’a göre merkez bankasının para arzına
müdahaleleri fiyat düzeyi üzerinde hiçbir etkide bulunmayacaktır. Çünkü, para arzına müdahale için
kullanılan açık piyasa işlemleri nominal kamu yükümlülükleri üzerinde hiçbir etkide bulunmayacaktır
ve fiyat düzeyi biricik olarak belirlenecektir.
Fiyat düzeyindeki değişimi sağlayan mekanizma Sims (2016)’e göre, nominal borç stokundaki
artışa karşın, hükümetin gelecekteki borçlarını ödeme kabiliyetinde bir olumsuzluk algılayan rasyonel
beklentilere sahip hanehalkının, borç vermektense, nominal borç stokundaki artıştan kaynaklanan servet
artışının bir kısmını tüketime yönlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Servet etkisi olarak adlandırılan
bu etki Sims’e (2016) göre fiyatların belirlenmesine ilişkin parasalcı yaklaşımdan çok da farklı değildir.
Leeper (1991), dönemler arası bütçe dengesinin istikrarlı olup olmamasını “aktif” ve “pasif”
ekonomi politikaları kavramlarıyla açıklamıştır. Bu bağlamda, “aktif bir otorite (para ya da maliye
otoritesi) kamu borcunun durumuyla ilgilenmez ve kendi kontrol değişkenini serbestçe belirler”
(Leeper, 1991: 130). Dolayısıyla borç stokundaki artışa rağmen, gelecekteki vergi gelirlerini artıracak
bir politika uygulamayan bir maliye otoritesinin uyguladığı politika aktif bir politika olacaktır ki, bu,
aynı zamanda Ricardocu olmayan politika anlamına gelmektedir. Buna göre biricik fiyat düzeyi için en
az bir otoritenin aktif şekilde kendi kontrol değişkenini belirleyebilmesi gerekirken, dönemler arası
bütçenin dengede olabilmesi için de en az bir otoritenin kontrol değişkenini pasif şekilde belirlemesi

§

Woodford (1995) herhangi bir fiyatlar genel düzeyi patikasına (fiyat patikası) göre, faiz dışı dengenin, mali ödeme gücünün
sürdürülebilmesini teminen, otomatik olarak uyarlandığı bir durumda fiyatların, para arz ve talebi gibi daha alışıldık
yöntemlerle belirlenebileceğini belirtmekte ve bu yöndeki mali rejimlere Ricardocu (R) rejimler ismini vermektedir. Öte
yandan, faiz dışı dengenin ihtiyari olarak belirlendiği bir durumda ise fiyat patikası mali ödeme gücünün sürdürülebilmesine
bağlı olarak uyarlanacaktır. Woodford (1995) bu tür rejimlere de Ricardocu olmayan (Non-Ricardian, NR) ismini vermektedir.
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gerekir. Bu kapsamda “faiz oranı ve vergi kurallarının tam anlamıyla belirlenmesi ancak aktif ve pasif
politikaların karışımıyla mümkün olacaktır” (Leeper, 1991:131).
Leeper 2013 tarihli çalışmasında, her ekonominin, yüksek enflasyon tehlikesine ve makul düzeyin
üzerinde bir riske maruz kalmaksızın sürdürebileceği azami bir borç-GSYH oranına sahip olduğunu
söylemektedir (mali limit). Buna göre, mali limite ulaşan bir ekonominin artan nominal borç yükünü
faiz dışı fazla vererek karşılaması mümkün olmayacağı için, bu durumda “yüksek nominal kamu
borcunun değeri, daha yüksek cari ve gelecek fiyat düzeyleri ile düşürülmelidir” (Leeper, 2013:3). Bu
açıklama, bir yandan fiyat düzeyinin belirlenmesinde maliye politikasının ne düzeyde etkin olduğunu
vurgularken, bir yandan da mali limite ulaşan bir ekonomide bir miktar enflasyona izin verilmesinin
ekonomideki istikrarın sağlanması açısından faydalı olacağını öne sürmektedir. Kısacası çok büyük
düzeylere erişen kamu borcunun enflasyona yol açması, Sargent ve Wallace (1981)’ın söylediğinin
aksine, nominal borcun değerinin düşürülmesi aracılığıyla olmaktadır (Leeper vd., 2013).
Cochrane (2011) gerek Keynesyen gerekse de Parasalcı yaklaşımın kamu açıklarını ve borç
stokunu göz ardı etmelerinden dolayı eksik olduğunu belirtmektedir. Bu görüşler örtük olarak kamunun,
borcunu her durumda ödeyebileceğini ve borcun parasallaştırılması zorunluluğunun ortaya
çıkmayacağını varsaymaktadırlar. Cochrane (2011) ABD için bunun çok da uzak bir ihtimal olmadığını
ve şayet kamu borçları artık ödenemez duruma gelip parasallaşma kaçınılmaz hale gelirse enflasyonun
da kaçınılmaz olacağını söylemektedir. Bunun temel nedeni ise ne Keynesyenlerin söylediği gibi merkez
bankasının enflasyon beklentilerini yönlendirmede yaptığı hatalar, ne de parasalcı görüşün öne sürdüğü
gibi para talebinin ötesindeki para arzı artışı olacaktır. Enflasyonun sebebi, kamu açıkları, dolayısıyla
maliye politikası olacaktır. Yani ortaya çıkacak enflasyon, bir anlamda, mali bir enflasyon olacaktır.
Cochrane (2011) gelecekte beklenen enflasyonun, cari dönemde de enflasyona yol açacağını belirtir.
Buna göre şayet insanlar gelecekteki borçların vergi gelirleriyle değil de para basılarak finanse
edileceğine inanırlarsa, bugünkü yüksek borç, gelecekte, enflasyonun ortaya çıkmasına neden olacaktır.
Normal şartlarda devlet borcunu ödediğinde alacağını tahsil etmiş olan hanehalkı, elde ettiği bu parayı
tekrar devlete borç vermek için kullanır. Fakat yatırımcılar, eğer enflasyon tehlikesi görürse,
enflasyonun, verilen borcun değerini düşürecek olmasından dolayı yeniden borç vermekten kaçınacak,
bunun yerine gayrimenkul ya da emtia gibi reel varlıklara yöneleceklerdir. Ancak reel varlıkların miktarı
sınırlı olduğundan bazı yatırımcılar nakitte kalmak veya kamu borcu tutmak zorunda kalacaktır. Bir
yandan reel varlık fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle servet düzeyinde artış meydana gelmesi, diğer
yandan da öteki yatırımların beklenen getirilerinin düşmesi sonucunda ekonomideki mal ve hizmet
talebi artacaktır. Bu ise cari dönemde, enflasyon ortaya çıkmasıyla sonuçlanacaktır.
Bu çalışmanın amacı, fiyat düzeyinin temel varsayımlarından biri olan Ricardocu-olmayan
maliye politikasının tespit edilmesinde doğrusal modellerin kullanımı neticesinde, ekonomideki politika
değişimlerinin gözlemlenememesi sorununa, Kalman filtresi yönteminin kullanımıyla bir çözüm
önermektir. Buna göre çalışmanın temel varsayımı hükümetlerin her zaman IBC’yi gözeten politikalar
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uygulamadığı ancak genel eğilimlerin bu politika değişimini gizlediğidir. Yani, belirli bir zaman aralığı
için yapılan analizlerde her ne kadar hükümetler belli dönemlerde Ricardocu-olmayan politikalar
uygulasa da bu, analiz sonuçlarında gözlenmeyebilmektedir. Ancak uzay-durum modeli sayesinde,
tahmine edilen politika katsayısındaki değişimin gözlenmesi mümkün olmaktadır.
TEORİK ÇERÇEVE

2.

Devletin her bir t dönemi için karşı karşıya kaldığı bütçe kısıtı aşağıdaki gibi yazılabilir,
𝐵𝑡,𝑡+1
+ 𝑇𝑡 = 𝐺𝑡 + 𝐵𝑡−1,𝑡
𝑅𝑡

(2)

Buna göre, devlet bir dönem valörlü borçlanmakta ve t dönemi içerisinde yapacağı faiz dışı
harcamaları (Gt ) ve bir önceki dönemde aldığı borçların geri ödemesini (Bt−1,t ), cari dönemde
toplayacağı vergiler (Tt ) ve yapacağı yeni borçlanma Bt,t+1 , ile karşılayacaktır. Burada R t , gayrisafi
nominal faiz oranını göstermektedir ve borç stoku faiz dâhil borç stokudur.
Denklem faiz dışı fazla için yeniden düzenlenebilir. St = Tt − Gt olmak üzere,
𝐵𝑡,𝑡+1
+ 𝑆𝑡 = 𝐵𝑡−1,𝑡
𝑅𝑡

(3)

Ayrıca, sabit reel faiz (r) için β = (1/r) iskonto oranını göstermek üzere ve rasyonel bekleyişler
hipotezi altında ( Et πt+1 = πt+1 ) Fischer denklemi aşağıdaki gibi yazılabilir,
1
1
𝑃𝑡
=
=𝛽
𝑅𝑡 𝑟𝜋𝑡+1
𝑃𝑡+1

(4)

Bu durumda denklem (3) şöyle olacaktır,
𝛽

𝐵𝑡,𝑡+1
(𝑃𝑡 /𝑃𝑡−1 ) + 𝑆𝑡 = 𝐵𝑡−1,𝑡
𝑅𝑡

(5)

Son olarak eşitlik, her iki yanı nominal gelir (Pt yt ) ile bölünerek reel değerler üzerinden ifade
edilirse,
𝛽𝑏𝑡,𝑡+1 + 𝑠𝑡 =

𝐵𝑡−1,𝑡
𝑃𝑡 𝑦𝑡

(6)

Zamanlar arası bütçe denkliğine ulaşabilmek için denklem (6) ileri ötelendiğinde aşağıdaki
sonuca ulaşılacaktır,
𝑘
𝑘

𝑗

𝛽 𝑏𝑡+𝑘−1,𝑡+𝑘 + 𝛽 ∑ 𝑠𝑡+𝑗 =
𝑗=0

𝐵𝑡−1,𝑡
𝑃𝑡 𝑦𝑡

(7)

Varsayımsal olarak, hanehalkı yalnızca borç vermekte ve tahvil ihracı yapmamaktadır. Böylece
𝐵𝑡 hiçbir zaman eksi olmamaktadır. Ayrıca borç vermek, vergi vermenin aksine, gönüllü bir faaliyettir
ve devlet, hanehalkını borç vermeye zorlayamaz. Bu durumda, devlet borcunu sürekli olarak yeni borçla
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finanse etme yoluna giderse hanehalkı bir süre sonra borç vermeyi bırakacak ve tüm yükümlülükler faiz
dışı fazla ile finanse edilmek zorunda kalacaktır. Bu kapsamda transversalite koşuluna göre,
𝑙𝑖𝑚 (𝛽 𝑘 𝑏𝑡+𝑘−1,𝑡+𝑘 ) = 0

𝑘→∞

(8)

Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de verilen transversalite koşulu ile dönemler arası bütçe
denkliği nihai halini alacaktır,
𝑘

𝐵𝑡−1,𝑡
= 𝛽 𝑗 ∑ 𝑠𝑡+𝑗
𝑃𝑡 𝑦𝑡

(9)

𝑗=0

Denklem Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. daha önce (1)’de basitçe verilen eşitliğin
matematiksel ifadesidir. Buna göre devlet cari dönemdeki borç geri ödemelerini, şimdi ve gelecekte
vereceği faiz dışı fazlalarla finanse edecektir. Devlet bütçesi belli bir yılda faiz dışı açık verse bile bu,
sürekli olamayacak ve diğer yıllarda vereceği fazlalarla bu açığı telafi etmesi gerekecektir.
3. LİTERATÜR İNCELEMESİ
Canzoneri ve diğ. (2001) Amerika Birleşik Devletlerine ait 1951-1995 dönemi yıllık verileriyle
yaptıkları çalışmalarında GSYH’ye oran olarak kullanılan faiz dışı bütçe dengesi ve net kamu borcuna
parasal tabanın eklenmesiyle elde edilen kamu yükümlülükleri değişkenlerini kullanmışlardır.
Yaptıkları VAR-etki-tepki analizinde, ilk dönemde faiz dışı dengeye verilen pozitif bir şoka karşın kamu
yükümlülüklerinin, birinci dönemde, negatif ve anlamlı karşılık verdiğini göstermişlerdir. Bu sonuç ise
Ricardocu rejimin geçerli olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Creel ve Le Bihan (2006)
da ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya için Canzoneri ve diğ. (2001)’in metodolojisini takip
ederek FTPL’nin geçerliliğini sınamışlardır. 1963-2001 dönemi verisiyle yapılan çalışmanın Canzoneri
ve diğ. (2001)’den temel farkı analize yapısal ve devresel bütçe dengesi verilerini ayrı ayrı dâhil etmiş
olmasıdır. Buna göre, Cohrane (1999) yapısal ve devresel denge ayrımının yapılmadığı analizlerde, bu
iki bileşen arasındaki olası bir negatif ilişki analizin sonuçlarının yanlış değerlendirilmesine neden
olabilir. Bu eleştiriden hareketler Creel ve Le Bihan (2006) yaptıkları etki-tepki analizinde yapısal bütçe
dengesine verilen pozitif bir şokun, borç stokunda negatif ve anlamlı bir tepkiye neden olduğunu yani
bu ülkelerde Ricardocu açıklamanın geçerli olduğunu göstermişlerdir (Creel ve Le Bihan, 2006: 357).
Melitz (2000) 19 OECD üyesi ülke için yaptığı panel veri çalışmasında, diğer sorularının yanında
maliye otoritesinin kamu borcuna karşın verdiği tepki nedir? ve gevşek maliye politikasının para
politikasını nasıl etkiler? sorularına yanıt aramıştır. 1976-1995 yıllarını kapsayan yıllık verilerle yapılan
çalışmanın bulgularına göre kamu borcu toplam çıktıya nazaran arttıkça, vergi gelirlerinin çıktıya oranı
artarken kamu harcamaları-toplam çıktı oranı azalmaktadır. Para ve maliye politikalarının etkileşimi
konusunda da genişletici maliye politikası karşısında para politikasının sıkılaştığı sonucuna ulaşmıştır.
Afonso (2002), hesapladığı reaksiyon fonksiyonları aracılığıyla, faiz dışı bütçe fazlasının kamu
borç düzeyine verdiği tepkinin pozitif olup olmadığını incelenmiştir. Buna göre, eğer kamu borcundaki
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bir artışın faiz denge üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi varsa bu durum, maliye politikasının, kamu
borç düzeyi gözetilerek yürütüldüğünü yani Ricardocu rejimin geçerli olduğunu gösterecektir. Yazar,
Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve
İspanya’dan oluşan AB-15 ülkeleri için analiz yapmıştır. 1970-2001 verileriyle yapılan panel VAR
analizi sonuçları AB-15 için FTPL öngörülerini doğrulamamaktadır (Afonso, 2002, 33). Bajo-Rubio ve
diğ. (2009) faiz dışı fazla ile kamu borcu arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla öncelikle, GSYH’ye
oran olarak ifade edilen iki değişken arasındaki koentegre ilişkiyi her bir Avrupa Parasal Birliği (EMU)
üyesi ülke için teker teker incelemiştir. 1970-2005 dönemini kapsayan inceleme döneminde,
koentegrasyon analizinin ardından baskın olan politikanın (para politikası-maliye politikası) daha
sağlıklı şekilde tespiti için Granger nedensellik testi yapmışlardır. Buna göre borçtan faiz dışı dengeye
doğru pozitif nedenselliğin bulunması para politikası baskın bir rejimin göstergesi olacaktır. Son olarak
da sonuçların sağlamlığını sınamak amacıyla etki-tepki fonksiyonlarını tahmin etmişlerdir. Buna göre,
EMU ülkeleri için FTPL’yi destekleyecek sonuçlar elde edememişlerdir.
Kuncoro ve Sebayang (2013), Endonezya için 1999-2010 dönemi maliye politikalarını
incelemişleridir. Maliye politikası için oluşturdukları tepki fonksiyonuyla, faiz dışı dengenin, bir önceki
dönemde borç stokunda meydana gelen artışlara pozitif tepki verdiğini, yani borç stokunda bir artış
olması durumunda, maliye otoritesinin bu artışı telafi etmek amacıyla faiz dışı dengede düzeltmeye
gittiğini söylemişlerdir. Oktayer (2010) Türkiye’de bütçe açıklarının enflasyonist etkilerini incelediği
makalesinde, 1987-2009 dönemi için koentegrasyon analizi yapmış ve bütçe açıklarıyla enflasyonun
uzun dönemli bir ilişki içerisinde olduğunu ortaya koymuştur. Bu ise, yazara göre, Türkiye ekonomisinin
mali teoriyi destler nitelikte olduğunu göstermektedir. Oktayer (2013) 1988ç4—2013ç1 dönemini
kapsayan veri setini 1988ç4-2001ç1 ve 2001ç2-2013ç1 olacak şekilde iki alt döneme ayırmış ve mali
teorinin geçerliliğini bu ayrıma göre incelemiştir. Canzoneri ve diğ. (2001)’in metodolojisini takip
ederek yapılan incelemenin neticesinde 2001 öncesi dönemde Ricardocu-olmayan, 2001 sonrası
dönemde ise Ricardocu rejim eğilimlerinin gözlendiğini ortaya koymuştur. Oktayer ve Oktayer (2016)
benzer bir analizi 1989ç1-2001ç1 ve 2001ç2-2012ç2 dönemleri için ayrı ayrı ARDL-Sınır testi
yöntemiyle incelemişler ve ikinci inceleme döneminde Türkiye’de Ricardocu rejim etkileri tespit
edilmiştir. Birinci inceleme dönemi için ise Ricardocu-olmayan politikaların geçerli olduğunu ortaya
koymuşlardır.
4. YÖNTEM
Daha önce de ifade edildiği gibi, faiz dışı bütçe fazlasında gerçekleşen bir değişme şayet bir
sonraki dönemin borç stokunun ödenmesinde kullanılıyorsa bu uygulanan politikanın Ricardocu
olduğuna işaret etmektedir. Bu bağlamda, faiz dışı dengede t-1 döneminde gerçekleşen değişmenin, borç
stokunda t’de meydana gelen değişimi görebilmek için denklem (10)’da sunulan hata düzeltme
modelleri oluşturulabilir. Burada, ECT hata düzeltme terimini, göstermektedir ve değişkenler arasındaki
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uzun dönemli ilişkiyi vermektedir. Buna göre, α1 ’in negatif çıkması Ricardocu, pozitif ya da anlamsız
çıkması ise Ricardocu olmayan bir politikanın göstergesi olacaktır.
𝑘

𝑘

∆𝑏𝑡 = 𝜇1 + ∑ 𝛽𝑖 ∆𝑏𝑡−𝑖 + 𝛼1 ∆𝑠𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖 ∆𝑠𝑡−𝑖 + 𝜌1 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝜀𝑡
𝑖=1

(10)

𝑖=2

Ancak, t dönemine kadar aktif olan maliye politikasının, t+1 döneminden itibaren pasif bir
politikaya dönmesi durumunda, muhtemelen tahmin edilen α1 katsayısı pozitif olmaya devam edecektir.
Öte yandan t+1 verisinin örnekleme eklenip denklem (10) yeniden tahmin edildiğinde, elde edilen α1
katsayısı bir ö nceki modelde hesaplanan katsayıdan daha küçük olacaktır** (α1,t > α1,t+1). Bu
nedenle Kalman filtresi yaklaşımı bu değişimin görülmesini sağladığından önemli bilgiler sunacaktır.
Etki tepki fonksiyonu ya da diğer doğrusal zaman serisi modellemeleri Ricardocu ya da Ricardocu
olmayan davranışların, inceleme dönemi boyunca, sabit kaldığını varsaymaktadırlar. Buna mukabil, bu
ön kabulü esnetmek adına incelme döneminin bölünerek analizin yapılması ise t döneminde yapılan bir
politika değişikliğinin t+1 döneminde, hızlı şekilde hesaplanan katsayılara yansıyacağını
varsaymaktadır. Şöyle ki, örneğin hükümet bir t döneminde borç stokunu azaltmak maksadıyla faiz dışı
fazla vermeyi öngören bir politika açıklamış olsun. İnceleme döneminin bu tarihten itibaren ikiye
bölünmesi, yapılan analiz neticesinde ikinci dönemde Ricardocu bir yaklaşımın gösterilmesini (durum
gerçekten bu olsa da) mümkün kılmayabilir. Bu nedenle yapılan zaman serisi analizlerinde, i) hükümet
politikasında değişmeler olabileceği ve ii) bu değişmelerin, tahmin sonuçlarına yansımasının sert
değişimler şeklinde değil fakat yönelimler şeklinde gözlemlenebileceğinin varsayılması uygun
olacaktır. Bu amaçla kullanılabilecek bir yöntem Kalman filtresi yöntemidir. Aslında fizik alanında
kullanılan bu yöntem sonraları makroekonomik analizlerde de sıklıkla kullanılmıştır (Pasricha, 2006,
Ertuğrul ve Özün, 2013, Us, 2014). Bu nedenle, bu çalışmada, mali teori, model parametrelerinde
değişime izin veren Kalman Filtresi yaklaşımıyla da sınanacaktır. Bu sayede politika değişiminin
yönelimi gözlemlenebilecektir.
Ekonomik anlamda filtre kavramı gözlemlenemeyen ve zamana bağlı olarak değişen parametre
ya da değişkenlerin, belirli bir sistem içerisinde yinelemeli olarak tahmin edilmesi (estimation) anlamına
gelir ve geleceğe yönelik tahmin yapmaktan (forecast) ziyade, gözlemlenemeyen değişkenler için, aynı
zaman aralığı için tahminler üretmeye yarar. Bu çerçevede Kalman filtresi, “mevcut gözlemi bir sonraki
periyodun gözlenemeyen değerinin öngörüsü için kullanır ve daha sonra gelecek periyodun
gerçekleşmesini öngörüsünü güncellemek için kullanır” (Pasricha, 2006: 1). Kalman filtresi yaklaşımı
doğrusal durum-uzay denklemi formunda, (11) ve (12) numaralı denklemler ile ifade edilmektedir.

**

Ricardocu bir rejimde 𝛼𝑖1 katsayısı negatif olacağından, Ricardocu olmayan bir rejimden, Ricardocu rejime yönelik bir
politika değişikliği katsayının küçülmesine neden olacaktır.
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Doğrusal bir durum-uzay denklemi gösteriminde denklem (11) gözlem ya da sinyal denklemi, denklem
(12) ise durum ya da geçiş denklemi olarak ifade edilmektedir††.
𝑦𝑡 = 𝑐𝑡 + 𝑍𝑡 𝛼𝑡 + 𝜀𝑡
𝛼𝑡+1 = 𝑑𝑡 + 𝑇𝑡 𝛼𝑡 + 𝑣𝑡

(11)
(12)

(11) ve (12) numaralı denklemlerde yer alan; at (m x 1) boyutlu gözlemlenemeyen durum
değişkenleri vektörünü, bir başka deyişle yt ve Zt gibi iki değişkenin arasındaki ilişkiyi gösteren ve
zamana bağlı olarak değişen katsayıyı göstermektedir. ct , Zt , dt ve Tt ise bilindiği kabul edilen
uyarlanabilir vektör ya da matrisleri ve εt ve vt ise sıfır ortalamalı Gausyen dağılımlı vektörleri ifade
etmektedir. Denklem (12)’de görülebileceği gibi gözlemlenemeyen durum değişkeni at ’nin zaman
içerisinde birinci dereceden vektör otoregresif bir yapı sergilediği varsayılmaktadır.
Hata terimleri vektörleri olan εt ve vt ’nin denklem (13)’de gösterilen varyans yapısına sahip olup,
birbirlerinden bağımsız (serially independent) olduğu varsayılmaktadır.
εt
H
Γt = var [v ] = [ t
G′t
t

Gt
]
Qt

(13)

Denklem (13)’de yer alan Ht ve Q t varyans matrisleri, Gt ise kovaryans matrisidir. Durum vektörü
at ’nin koşullu dağılımının ortalaması ve varyansı “s” zamanında sırasıyla (14) ve

(15) numaralı

denklemlerde gösterildiği gibi ifade edilmektedir.
𝑎𝑡∖𝑠 = 𝐸𝑠 (𝑎𝑡 )

(14)

𝑝𝑡∖𝑠 ≡ 𝐸𝑠 [(𝑎𝑡 − 𝑎𝑡∖𝑠 )(𝑎𝑡 − 𝑎𝑡∖𝑠 )]′

(15)

s = t − 1 olarak ifade edilirse; at durum değişkeninin bir dönem ilerisi için ortalaması (at∖t−1 )
biçiminde ve bir dönem ilerisi için varyansı (Pt∖t−1 ) biçiminde ifade edilmektedir. Burada Gausyen hata
terimi varsayımı altında, at∖t−1, at ’nin ‘minimum ortalama hata kare tahmincisini’ (minimum mean
square estimator) ve Pt∖t−1 ise at∖t−1’in ortalama hata karesini ifade etmektedir. Eğer normallik
varsayımı da düşürülürse at∖t−1, at ’nin doğrusal minimum ortalama kare tahmincisi olmaktadır
(Harvey, 1990 ve Hamilton, 1994).
Kalman fitresi yöntemi her bir yeni bilgi ve gözlem için durum değişkeninin bir dönem sonraki
ortalama ve varyansının tahmininin sürekli yenilenmesine dayanan yenilemeli tahmin algoritmalarına
dayanmaktadır. Durum değişkeninin bir dönem sonraki koşullu ortalaması verildiğinde, yt değişkeninin
bir dönem sonrası için minimum ortalama hata kare tahmincisi aşağıda denklem (16)’da gösterildiği
şekilde bulunabilmektedir.
𝑦̃𝑡 = 𝑦𝑡∖𝑡−1 ≡ 𝐸𝑡−1 (𝑦𝑡 ) = 𝐸(𝑦𝑡 ∖ 𝑎𝑡∖𝑡−1 ) = 𝑐𝑡 + 𝑍𝑡 𝑎𝑡∖𝑡−1

††

Sayısal gösterimler Ertuğrul (2012)’den özetlenmiştir.
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(16)

Bir dönem sonrası için tahmin hatası ise denklem (17)’de gösterildiği şekilde ifade
edilebilmektedir.
𝜀̃𝑡 = 𝜀𝑡∖𝑡−1 ≡ 𝑦𝑡 − 𝑦̃𝑡∖𝑡−1
Tahmin hata varyansı ise denklem (18)de gösterildiği gibi ifade edilebilmektedir.
𝐹̃𝑡 = 𝐹𝑡∖𝑡−1 ≡ 𝑣𝑎𝑟(𝜀𝑡∖𝑡−1 ) = 𝑍𝑡 𝑃𝑡∖𝑡−1 𝑍𝑡′ + 𝐻𝑡

(17)

(18)

Başlangıç değerleri verildiğinde, Kalman Filtresi yöntemi ile durum değişkeninin bir dönem
sonrasının ortalama ve varyans matrisleri, böylece bir dönem sonrasının tahmini, tahmin hatası ve
tahmin hata varyansı hesaplanabilmektedir (Harvey, 1990 ve Hamilton, 1994).
Takip edilecek prosedür ise şu şekilde olacaktır. Öncelikle seriler arasındaki nedensellik
ilişkisinin varlığı ve yönü tespit edilecektir. Bu amaçla Toda-Yamamoto nedensellik testi
kullanılacaktır. Bu yöntem, değişkenler arasındaki entegrasyon düzeyi ya da aralarındaki VAR
modelindeki koentegre vektör sayısından bağımsız olarak, nedenselliğin tespitine imkan vermektedir
(Toda ve Yamamoto, 1995). İkinci aşamada tespit edilen nedenselliğin yönüne uygun olarak değişkenler
arasındaki koentegre ilişki Pesaran ve Shin (1999) ile Pesaran v.d., (2001) tarafından ortaya atılan
ARDL-Sınır testi yöntemi ile incelenecektir. Bu yöntem de farklı düzeylerde durağan olan serilerle ve
nispeten kısa örneklem uzunluklarında daha iyi sonuç vermesi nedeniyle tercih edilmiştir.
Eğer varsa, koentegre ilişkiden elde edilen hata düzeltme terimi ve tespit edilen nedensel ilişkiye
göre denklem (10)’a en uygun model en küçük kareler (EKK) yöntemi ile belirlenecektir. Şayet
koentegre ilişki yoksa denklem (10) hata düzeltme terimi olmaksızın tahmin edilecektir. Burada
vurgulanması gereken bir husus olarak; denklem (10) faiz dışı bütçe dengesi (st ) ile borç stoku (bt )
arasındaki nedenselliğin st ’den bt ’ye doğru olduğu varsayımı ile oluşturulmuştur. Buradan elde edilen
sonuçlar da yukarıda bahsedildiği gibi Canzoneri ve diğ. (2001)’nin öngördüğü şekilde yorumlanacaktır.
Öte yandan nedenselliğin bt ’den st ’ye doğru çıkması da olasılık dâhilindedir. Bu durumda, Bohn
(1998)’e göre, st = βbt−1 + εt

şeklinde bir geri besleme kuralı geçerli ise, t-1 döneminde borç

stokundaki bir artış durumunda, eğer hükümet t dönemindeki faiz dışı dengeyi artırıcı önlemler alıyorsa,
yani β pozitif ise bu, izlenen politikaların Ricardocu olduğu anlamına gelecektir.
5. VERİ
Analiz 1980-2016 dönemi yıllık verileri kullanılarak, gelişmiş ülkelerden iki (ABD ve İngiltere)
ve gelişmekte olan ülkelerden de iki ülke (Türkiye ve Endonezya) olmak üzere dört ülke için
yapılacaktır. İnceleme döneminin bu şekilde seçilmesinin nedeni tüm ülkeler için aynı döneme ait
verilere erişilebilmesidir. Çalışmada kullanılan (st ) ve (bt ) değişkenleri, sırasıyla, nominal faiz dışı
dengenin ve nominal kamu mali yükümlülüklerinin ilgili dönem GSYH’sına oranlanmasıyla
hesaplanmıştır. Veri kaynakları Tablo 1’de gösterilmektedir.
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Tablo 1. Veri Kaynakları
ÜLKE
Türkiye
ABD
İngiltere

Faiz dışı denge / GSYH
Borç stoku / GSYH
EVDS TCMB
EVDS TCMB
CBO
FRED
GFS
WDI
GFS ve
1980-2011: HPFD
Endonezya
Bank of Indonesia
2012-2016: WDI
* EVDS: Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (TCMB); CBO: Central Budget Office; FRED: St. Louis
Fed; GFS: Government Finance Statistics (IMF); WDI: World Development Indicators (Dünya
Bankası); HPFD: Historical Public Finance Dataset (IMF).

6. BULGULAR
Yukarıda bahsedilen prosedüre uygun olarak öncelikle değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi
incelenmiştir. Test sonuçlarına göre (Tablo 2) ABD, Endonezya ve Türkiye’de nedensellik tek yönlüdür
ve faiz dışı dengeden, borç stokuna doğrudur. İngiltere’de ise çift yönlü bir nedensellik bulunmuştur.
Çift yönlü nedensellik her iki yönde de inceleme yapmaya imkân tanısa da sonuçların yorumlanmasında
yeknesaklığın sağlanması amacıyla, İngiltere için de borç stokunun açıklayıcı değişken olduğu model
incelenecektir.
Tablo 2. Toda-Yamamoto Nedensellik Test Sonuçları
ABD
Nedenselliğin Yönü
FDD → Borç
Borç → FDD
FDD → Borç
Borç → FDD
FDD → Borç
Borç → FDD
FDD → Borç
Borç → FDD

F-istatistiği
8,244**
3,837
İNGİLTERE
3,916*
3,966*
ENDONEZYA
6,392*
0,053
TÜRKİYE
7,443*
0,414

p değeri
0,0076
0,0598
0,0197
0,0188
0,0115
0,819
0,0241
0,813

Bir sonraki aşamada ise değişkenler arasındaki olası koentegre ilişki ARDL-Sınır testi yaklaşımı
ile incelenecektir. Daha önce de bahsedildiği gibi tespit edilen koentegre vektör hata düzeltme
modelinde kullanılarak Kalman filtresi analizi bu model üzerinde yapılacaktır. Tablo 3’de
koentegrasyon testinin sonuçları özet olarak verilmiştir. Gerek sınır testi sonucu gerekse de hata
düzeltme teriminin (ECT) anlamlı ve negatif bulunması değişkenler arasındaki koentegre ilişkinin
varlığını göstermektedir. Buna göre denklem (10) uzay durum modeli kullanılarak her ülke için ayrı ayrı
tahmin edilecek (denklem (19)) ve α1,t ’nin seyri incelenecektir.
𝑘

𝑘

∆𝑏𝑡 = 𝜇1 + ∑ 𝛽𝑖 ∆𝑏𝑡−𝑖 + 𝛼1,𝑡 ∆𝑠𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖 ∆𝑠𝑡−𝑖 + 𝜌1 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝜀𝑡
𝑖=1

𝑖=2

𝛼1,𝑡 = 𝛼1,𝑡−1 + 𝜔1𝑡
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(19)

Tablo 3. ARDL-Sınır Testi Özet Sonuçları
ABD
İngiltere
Endonezya
ECT(-1)
-0,243 (0,000)
-0,017 (0,000)
-0,344 (0,000)
Sınır Testi*
12,821
11,963
27,805
Normallik
0,654
0,732
0,866
LM
0,135
0,358
0,088
ARCH
0,731
0,786
0,803
İtalik değerler olasılık değerlerini göstermektedir.
* %5 anlamlılık düzeyi için alt ve üst sınırlar sırasıyla 4,68 ve 5,15.

Türkiye
-0,687 (0,000)
8,589
0,139
0,821
0,572

Hata düzeltme modellerinin uzay-durum modeliyle hesaplanması sonucunda elde edilen α1,t ’lerin
seyri aşağıdaki şekilde görülmektedir. Grafiklerde, etkisini özellikle 2008-2009 yıllarında hissettiren
küresel finansal kriz de belirtilmiş ve bu dönemde maliye politikasının verdiği tepkiler incelenmiştir.
Bu inceleme iki açıdan fayda sağlamaktadır: öncelikle, küresel kriz politikalarda keskin değişimlere
neden olduğu için inceleme yöntemimizin geçerliliğinin sınanmasında bir turnusol kâğıdı etkisi
yapmaktadır. İkinci olarak ise krize verilen tepkilerin farklılıklarını incelmeye imkân sağlamaktadır. Bir
önemli nokta da her ne kadar model tahmini 1980-2016 dönemini kapsasa da aşağıda 2000 yılı sonrası
sonuçlar verilmektedir. Bunun temel nedeni Kalman filtresi yöntemiyle hesaplanan tahminlerin ilk
gözlemlerde arzulanan sonuçları yakalayamaması ve ancak belli bir gözlem sonra sağlıklı sonuçlar
vermesidir.
Bir diğer vurgulanması gereken nokta ise sonuçların nasıl yorumlanacağıdır. Buna göre faiz dışı
dengenin açıklayıcı değişken olduğu bir modelde hesaplanan katsayının negatif çıkmasının Ricardocu
rejim anlamına geldiği daha önce de ifade edilmişti. Buna göre Endonezya dışındaki ülkelerde final
durum katsayıları negatif olduğundan üç ülkede baskın olan rejimin Ricardocu olduğu söylenebilir.
Ancak Endonezya için hesaplanan final durum katsayısının pozitif olması bu ülkedeki baskın rejimin
Ricardocu-olmayan rejim olduğunu göstermektedir. Öte yandan analizimizin özelliği açısından,
katsayının sıfırdan uzaklaşması Ricardocu uygulamaların güçlenmesi, sıfıra yaklaşması ise Ricardocuolamayan uygulamalara geçildiğini göstermektedir. Ayrıca, bir kırılmanın ardından yatay seyreden bir
katsayı grafiği de kırılma ile geçilen yeni politikanın kalıcılığını gösterecektir.
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Şekil 1. Kalman Analiz Sonuçları

Buna göre ABD’nin kriz öncesinde hızla Ricardocu politikalara yöneldiği görülmektedir. Bu
eğilim 2004’e kadar devam etmiş ve her ne kadar 2008 kriziyle sekteye uğrasa da krizden sonra çok
hızlı şekilde Ricardocu-olmayan politikalara geçiş yapılmıştır. 2010-2013 yılları arasında bu trend dursa
da Ricardocu-olmayan uygulamalar devam etmiş ancak 2014 yılından itibaren uygulanan politikalarda
Ricardocu eğilimler güçlenmiştir. İngiltere’de ise kriz öncesi dönemde Ricardocu politikalar istikrarlı
şekilde sürdürülürken krizle birlikte çok sert şekilde Ricardocu-olmayan politikalara dönülmüş ve
inceleme döneminin sonuna kadar da bu eğilim devam etmiştir.
Gelişmekte olan ülke sınıfına dâhil olan Endonezya’da ise durum oldukça farklıdır. Buna göre
Endonezya’nın krizden önce Ricardocu-olmayan uygulamalardan hızla uzaklaştığı görülmektedir.
Ancak ABD ve İngiltere’den farklı olarak bu eğilim küresel krizde de kesintiye uğramıyor, tam tersi
güçlenerek devam ediyor. 2011’den itibaren ise istikrarlı bir döneme giriliyor ve mevcut Ricardocu
uygulamalar aynen devam ettiriliyor. Türkiye’deki durum da Endonezya ile benzer bir görüntü arz
ediyor. Bir farkla ki 2006 yılına kadar güçlenen Ricardocu eğilimler bu yılda değişiyor ancak bu kırılma
küresel krizle birlikte sekteye uğruyor. Kriz döneminde Ricardocu uygulamalar tekrar güçlense de krizin
ardından tekrar Ricardocu-olmayan eğilimler güçleniyor.
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7.

SONUÇ
Küresel kriz döneminde, hesaplanan katsayı grafiklerinde keskin kırılmaların görülmesi,

öncelikle, maliye politikasının Ricardocu mu Ricardocu-olmayan mı olduğunun tespitinde önerilen
yöntemin başarılı sonuçlar verdiğini göstermiştir. İkinci olarak, belirli bir zaman periyodu için yapılan
doğrusal analizlerde varılan sonuçlar her ne kadar uygulanan politikalara ilişkin genel bir fikir verse de
dönem içerisindeki geçici ya da kalıcı politika değişimlerinin gözlemlenmesine imkân vermemektedir.
Ancak bu çalışmada yapılan analiz de göstermiştir ki ülkeler sık sık politika tercilerini ve önceliklerini
değiştirmektedir. Bu bağlamda, genel olarak nominal borç stokunu belirli bir sınır içerisinde tutmaya
yönelik olarak Ricardocu politikalar uygulayan bir hükümetin her zaman ve her koşulda tek önceliğinin
borç stoku olacağını beklemek doğru olmayacaktır. Nitekim ABD ve İngiltere için tespit edilen duruma
bakıldığında, kriz döneminde her iki ülke de güçlü şekilde Ricardocu-olmayan politikalara yönelmişler
ve önceliklerini nominal borç stoku dışındaki bir alana kaydırmışlardır.
ABD ve İngiltere’nin aksine Endonezya ve Türkiye’nin krize tepkisi Ricardocu uygulamaları
artırmak olmuştur. Yükselen piyasalar içerisinde kırılgan 5‘li olarak adlandırılan beş ülkeden ikisi olan
(diğer ülkeler Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’dır) bu ülkeler yüksek dış tasarruf bağımlılığından
muzdariplerdir. Kırılgan olarak adlandırılmaları da bu özelliklerinden ileri gelmektedir. Bu bağlamda
özellikle kriz dönemlerinde bu bağımlılıkları daha arttığından, yavaşlayan uluslararası sermaye
hareketlerinden daha fazla faydalanabilmek adına Ricardocu politikalara yönelmeleri beklenen bir
durumdur. Öte yandan Türkiye’nin 2016 yılında gözlemlenen Ricardocu-olmayan politikalara
yönelişinin devam edip etmediği, sonraki dönemlerde gözlemlenen yüksek enflasyonla birleştiğinde,
incelemeye değer bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
KAYNAKÇA
Afonso, A. (2002) ‘‘Disturbing the Fiscal Theory of The Price Level: Can It Fit the EU-15?’’,
http://pascal.iseg.utl.pt/~depeco/wp/wp012002.pdf [15.10.2018].
Bajo-Rubio, O., Diaz-Rolden, C. ve Esteve V. (2009) “Deficit Sustainability and Inflation in EMU: An
Analysis from the Fiscal Theory of the Price Level”, European Journal of Political Economy, 25:
525-539.
Begg, D. K. H. ve Haque B. (1984) “A Nominal Interest Rate Rule and Price Level Indeterminacy
Reconsidered”, Greek Economic Review, 6 (1): 31–46.
Bohn, H. (1998) “The Behavior of U.S. Debt and Deficits” Quarterly Journal of Economics, 113 (2):
949-963.
Canzoneri, M, Cumby R. ve Diba B. (2001) “Is The Price Level Determined by the Needs of Fiscal
Solvency?”, American Economic Review, 91(5): 1221-1238.

-135-

Christiano, L. ve Fitzgerald T. J. (2000) “Understanding the Fiscal Theory of the Price Level”, Economic
Review, 36(2): 1-38.
Cohrane, J. H. (1999) “A Frictionless View of U.S. Inflation”, NBER Macroeconomics Annual 1998,
ed. Ben S. Bernanke, Julio Rotemberg. Boston: MIT Press: 323-421.
Cohrane, J. H. (2001) “Long-term Debt and Optimal Policy in the Fiscal Theory of Price Level”,
Econometrica, 69(1): 69-116.
Cohrane,

J.

H.

(2011)

“Inflation

and

Debt”,

Washington:

National

Affairs.

http://www.nationalaffairs.com/publications/detail/inflation-and-debt (22.11.2017).
Creel, J. ve Le Bihan, H. (2006) “Using Structural Balance Data to Test the Fiscal Theory of the Price
Level: Some International Evidence”, Journal of Macroeconomics, 28: 338-360.
Ertuğrul, H.M. (2012) ‘‘Türkiye’de Döviz Kuru Volatilitesi ve Enflasyon İlişkisi’’, Doktora Tezi,
Hacettepe Üniversitesi SBE, Ankara.
Ertuğrul, H. M. ve Özün A. (2013) “A Dynamic Kalman Filtering Approach to Detect the Relationship
Between Futures and Spot Equity Markets”, Acta Physica Polonica, 44(9): 1929-1943.
Kocherlakota, N. ve Phelan, C. (1999) “Explaining the Fiscal Theory of Price Level”, Federal Reserve
Bank of Minneapolis. Quarterly Review, 23(4): 14-23.
Kuncoro, H. (2011) “The Indonesias State Budget Sustainability and Its Implication for Financial
System Stability”, Romanian Journal of Fiscal Policy, 2(1): 36-53.
Kuncoro, H., Dianta, K. ve Sebayang A. (2013) “The Dynamic Interaction between Monetary and Fiscal
Policies in Indonesia”, Romanian Journal of Fiscal Policy, 4(1): 47-66.
Leeper, E. (1991) “Equilibria under Active and Passive Monetary Policies” Journal of Monetary
Economics, 27: 129–147.
Leeper,

E.

(2013)

“Fiscal

Limits

and

Monetary

Policy”,

https://www.researchgate.net/publication/256051488_Fiscal_Limits_and_Monetary_Policy
(06.03.2018).
Leeper, E. ve Leith C. (2015) “Inflation Through the Lens of the Fiscal Theory”, Handbook of
Macroeconomics. Taylor ve Uhlig (eds), Amsterdam: Elsevier Press.
Mélitz,

J.

Policy

(2000)
Behaviour

“Some
and

Cross-Country

Consequences

for

Evidence
EMU”,

about
European

Fiscal
Economy,

Reports and Studies, 2: 3-21.
Oktayer A. (2010) “Türkiye’de Bütçe Açığı Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi”, Maliye Dergisi, 158:
431-447.
-136-

Oktayer A. (2013) “Fiyat Düzeyi Mali Teorisinin Türkiye Açisindan Geçerliliği: Ampirik Bir Analiz”,
İktisat Fakültesi Mecmuası, 63(1): 51-79.
Oktayer, A. ve Oktayer N. (2016) “Monetary and Fiscal Policy Interactions: An Empirical Evidence
from Turkey”, Handbook of Research on Public Finance in Europe and the MENA Region.
Erdoğdu ve Christiensen (eds), Hershey: IGI Global: 447-475.
Pasricha, G. K. (2006) “Kalman Filter and Its Economic Applications” MPRA Working Paper, No.
22734: 1-15.
Pesaran, M. H. ve Shin, Y. (1999) “Testing for the Existence of a Long-Run Relationship”, DAE
Working Paper, No. 9622. Department of Applied Economics, University of Cambridge.
Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith R. J. (2001) “Sınır Testing Approaches to the Analysis of Level
Relationships”, Journal of Applied Econometrics, 16: 289-326.
Sargent, T., ve Wallace, N. (1981) “Some Unpleasant Monetarist Arithmetic” Federal Reserve Bank of
Minneapolis Quarterly Review, 5: 1–17.
Sims, C. A. (1994) “A Simple Model for Study of the Price Level and the Interaction of Monetary and
Fiscal Policy”. Journal of Economic Theory, 4: 381–399.
Sims, C. A. (2016) “Active Fiscal, Passive Money Equilibrium in a Purely Backward-Looking Model”
http://sims.princeton.edu/yftp/FiscalTheoryGreatInflation/BackwardAFPM.pdf (22.02.2018).
Toda, H. Y., ve Yamamoto, T. (1995) “Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly
Integrated Processes”, Journal of Econometrics, 66(1-2): 225-250.
Us, V. (2014) ‘‘Estimating NAIRU for the Turkish Economy Using Extended Kalman Filter Approach”,
Central Bank Review, 14(6): 63-94.
Woodford, M. (1994) “Monetary Policy and Price Level Determinacy in A Cash-In-Advance
Economy”, Journal of Economic Theory, 4: 345–380.
Woodford, M. (1995) “Price Level Determinacy without Control of a Monetary Aggregate”, NBER
Working Paper Series. No. 5204.
Woodford, M. (1996) “Control of the Public Debt: A Requirement for Price Stability?”, NBER Working
Paper Series. No. 5684.

-137-

ULUSLARARASILAŞMADA KÜRESEL DOĞAN İŞLETME MODELİNİN AĞ
YAKLAŞIMI PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğr. Gör. Şayan BERBER
Prof. Dr. Esin CAN
ÖZET
Uluslararasılaşma şirketler için önemli bir olgudur. Doksanlı yılların başına kadar geleneksel
olarak, işletmelerin önce kendi yerel pazarlarında faaliyette bulunduğu, zaman içerisinde tecrübelenip,
öğrenme etkisiyle de aşamalı olarak, uluslararasılaştığı yaygın bir gerçektir. Bu gerçeğe göre; şirketler,
aşamalı olarak yabancı ülke pazarlarında faaliyetlerini genişletirler ve bu uzun yıllara yayılır. Ancak
günümüz de, geleneksel uluslararasılaşma sürecini benimseyen işletmelerin yanında, bu aşamaları
takip etmeksizin kısa süreler içerisinde uluslararasılaşan işletmelerin varlığı ve sayıca artışı dikkat
çekici hale gelmiştir. Aşamalı uluslararasılaşmaya adeta başkaldırı davranışı sergileyen bu işletmeler,
mevcut uluslararasılaşma teorilerinden farklı, ‘’Küresel Doğan İşletme Modeli’’ olarak adlandırılan
yeni bir modelinin literatüre girmesine sebebiyet vermiştir. Küreselleşme, girişimcilik ruhu, bilgi ve
iletişim alanlarındaki gelişmeler doğrultusunda yükselen küresel doğan işletmelerin, bugün dünya
ticaretinde önemli gelir akışları yaratabildikleri bilinmektedir. Bu çalışmada, küresel doğan işletme
modeli, uluslararasılaşmanın işletmenin içinde yer aldığı ağdaki diğer aktörlerle olan ilişkileri yoluyla
gerçekleştiğini savunan, “uluslararasılaşmada ağ yaklaşımı” perspektifinden incelenmektedir.
Çalışmanın amacı; küresel doğan işletmelerin erken ve hızlı uluslararasılaşmasında ağ yaklaşımının
geçerliği ve etkisini, ilgili literatür çerçevesinde, literatür incelemesi yöntemi kullanılarak, kavramsal
olarak tartışmak ve literatürümüze katkı sağlayacak alt yapı çerçevesini konuya ilgi duyanlar için
görülebilir kılmaktır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararasılaşma, Uluslararası Girişimcilik, Uluslararasılaşmada Küresel
Doğan İşletme Modeli, Küresel Doğan İşletmeler, Uluslararasılaşmada Ağ Yaklaşımı.
Jel Kodları: M13, M16, M19.
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EVALUATION OF BORN GLOBAL INTERNATIONALIZATION MODEL FROM
THE NETWORK APPROACH PERSPECTIVE
ABSTRACT
Internationalization is an important phenomenon for companies. Until the nineties,
internationalization was traditionally recognized as the firstly activity of the firms in its own local
markets and by the effect of learning over time, gradually expanding its activities to foreign markets.
However, nowadays, besides the firms adopting the traditional internationalization process, the
presence of internationalized firms in a short period of time without following these stages, became
remarkable. These firms, which exhibit a revolt against progressive internationalization, have also
trigged emerging a new model of internationalization, called the born global model. These firms have
increased in line with the developments in the fields of globalization, infomation and communication.
Today, it is known that they can create significant income streams in world trade. In this study, born
global model is examined from the perspective of network approach in internationalization, which
argues that internationalization takes place through the relations with other actors in the network.
Purpose of the study is to present the validity and effect of the network approach in the early and rapid
internationalization of globally born enterprises, by using the literature review method and to make
conceptual discussions and the infrastructure framework that will contribute to our literature.
Keywords:

Internationalization,

International

Entrepreneurship,

Born

Global

Model

in

Internationalization, Born Globals, Network Approach in Internationalization.
Jel Codes: M13, M16, M19.
1. GİRİŞ
Uluslararasılaşma literatürüne bakıldığında, geleneksel modeller olarak bilinen işletme ve ev
sahibi ülke avantajları üzerine kurulu modeller doğrultusunda yönlendiği görülmektedir. Bu modeller,
sürece yayılmakta ve ilk olarak ihracatla başlayıp, aşamalı olarak yurtdışı üretim ile devam eden
şirketleri işaret etmektedir. Günümüz ise hız çağıdır ve kuruluşlarından itibaren ya da kuruluşlarını takip
eden iki-üç yıl içinde dünyayı tek bir pazar olarak gören, küresel doğan işletmeler her geçen gün biraz
daha yaygınlaşmaktadır. Küresel doğan işletme modeli, işletmelerin geleneksel modellerce tanımlanan
aşamaları takip etmeksizin, kuruluşlarıyla beraber veya kuruluşlarını müteakip kısa süreler içinde,
uluslararası pazarlara önemli düzeyde katılım sağlayabileceğini öngörmektedir. Küçük ve çeşitli kaynak
kısıtlarına sahip küresel doğan işletmelerin, dezavantajlarını ağ ilişkileri yardımıyla aşabildiği
belirtilmektedir. Çalışma bu tez üzerine kurgulanmış ve literatür incelemesi yöntemi kullanılarak,
küresel doğan işletme ve ağ ilişkileri yaklaşımının etkisi incelenmeye çalışılmıştır.
Uluslararasılaşma bağlamında ağ yaklaşımı, şirketlerin içinde yer aldığı ağdaki aktörlerle
ilişkilerinden elde ettikleri sayesinde, hızlı ve kolay uluslararasılaştığını savunur. Belirtilen bu aktörler;
müşteriler, tedarikçiler, rakipler, kamu ve özel kuruluşlar, aile, arkadaşlar gibi tanımlanabilir (Coviello
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& McAuley, 1999). Literatürde bu ilişkilerin, işletmeye uluslararasılaşma için gereken kaynakları
sağlaması, pazar fırsatları, pazar bilgisi sunması ve önemli aktörlere erişim sağlaması bakımından,
yabancı pazarlarda algılanan risk ve belirsizliği azaltması sebebiyle fayda sağladığı ifade edilmektedir.
Tüm bu argümanlardan yola çıkarak, bu çalışma, küresel doğan işletme modelini,
uluslararasılaşmada ağ yaklaşımı perspektifinden ele almaktadır. Böylece, teorik bir derleme yoluyla,
ağ ilişkilerinin küresel doğan işletmelerin doğuşundaki ve gelişimindeki rolünün, kavramsal olarak
ortaya konması amaçlanmaktadır. Literatürümüzde konunun daha önce detaylı olarak ele alınmamış
olması nedeniyle, yapılan değerlendirmenin yazınımıza katkı sağlayacağına inanılmaktadır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Uluslararasılaşmada Geleneksel Modeller
İşletmelerin ulusal sınırların ötesindeki ticari faaliyetlerine yönelim sebep ve şekillerine açıklık
getirmeyi amaçlayarak, uluslararasılaşma davranışlarını kavramsallaştırmaya çalışan (Çelik, Danacı, &
Onay, 2015) geleneksel uluslararasılaşma modelleri; Uppsala Modeli ve Yenilikle İlişkili Modeller
olmak üzere, genellikle iki model altında incelenir.
Geleneksel modellerin temel noktası, işletmelerin önce iç pazarlarında faaliyete başlaması,
sonrasında artan rekabet güçlerinin etkisi ile kendilerine yakın gördükleri dış pazarlara ihracat yoluyla
giriş yapmaları ve zaman içinde öğrenme etkisiyle artan yurt dışı bilgi ve tecrübelerini ise, daha çeşitli
yabancı pazarlarda ve daha büyük kapasite ile kullanmaları üzerine kuruludur. Özünde hem Uppsala
Modeli hem de Yenilikle İlişkili Uluslararasılaşma Modeli, yavaş ve aşamalı bir uluslararasılaşma
öngörür. Ancak Uppsala Modeli, uluslararasılaşmayı zaman içinde gelişen bir öğrenme süreci olarak
açıklarken; Yenilikle İlişkili Modeller ise uluslararasılaşmayı, iş yapmaya yönelik yeni yolların
benimsendiği yenilikçi bir eylem süreci olarak açıklarlar (Madsen & Servais, 1997). Başka deyişle;
uluslararasılaşmayı başlatma mekanizmaları dışında aslında her iki model de benzerdir.
2.2. Küresel Doğan İşletme Modeli
Uluslararasılaşmada geleneksel, aşamalı sürece karşı çıkan küresel doğan işletme modeli,
işletmelerin bu modellerce tanımlanan sıralı aşamaları yaşamadan, uluslararası pazarlara kısa bir süre
içerisinde ve aktif olarak katılabileceğini öngörür (Knight and Çavuşgil, 1996).
1993 yılında Avustralyalı işletmelerin uluslararasılaşmasını inceleyen bir McKinsey araştırması
ile Rennie (1993) tarafından ilk kez ifade edilen küresel doğan işletme kavramı, sonrasında uluslararası
yeni girişimler (international new ventures) (McDougall, Shane, & Oviatt, 1994; Oviatt & McDougall,
1994); erken uluslararasılaşan işletmeler (early internationalising firms) (Rialp, Rialp & Knight, 2005);
anında ihracata başlayanlar (instant exporters) (McAuley, 1999); küresel başlayanlar (global start-ups)
(Hordes, Clancy and Baddaley, 1995) gibi farklı kavramlar da ifade edilmiş ve dünya çapında çok sayıda
araştırmaya konu olmuştur.
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İlk kavramsallaştırmayı yapan Rennie (1993), “ortalama olarak kuruluşundan iki yıl içinde
ihracata başlayan ve toplam satışlarının yüzde 76’sını ihracat yoluyla elde eden” işletmeleri küresel
doğanlar olarak tanımlamıştır. Başka bir genel kabul gören tanımlama bu işletmeleri, "uluslararası yeni
girişimler" olarak adlandıran, Oviatt ve McDougall (1994) tarafından yapılmıştır. Bu tanımlamada,
“kuruluşlarıyla beraber kaynaklarını kullanmak ve çıktılarını birçok ülkede satmak suretiyle önemli
düzeyde rekabet avantajı elde etmeyi amaçlayan bir işletme örgütü” (Oviatt and McDougall, 1994: 49)
ifadesi kullanılmıştır. Knight ve Çavusgil (2004: 124) ise, kuruluşlarını takip eden üç yıl içinde, toplam
satışlarının en az yüzde 25’ini diğer ülke pazarlarına yapan işletmeleri küresel doğanlar olarak kabul
etmiştir.
Tipik olarak kısıtlı kaynaklarla karakterize edilen küçük KOBİ’ler olarak küresel doğan
işletmeler, bu kısıtlarına rağmen küresel ekonomide önemli ticaret akışları yaratabilmektedirler (Knight
& Liesch, 2016). Hatta iç piyasada faaliyette bulunmaksızın, kuruluşlarıyla beraber yenilikçi ürünlerini
tamamen yurt dışı pazarlara satabilmektedirler (Rialp vd., 2005).
2.3. Uluslararasılaşmada Ağ Yaklaşımı
Johanson ve Mattsson (1988) tarafından ilk kez öne sürülen bu yaklaşım; piyasaları, işletmeler
arasında gelişen “ilişkiler ağı” olarak görür (Anderson, Hakansson and Johanson, 1994) ve işletmelerin
uluslararasılaşmasını endüstriyel ağlar kavramıyla ilişkilendirir. Johanson ve Mattsson (1988)’a göre
endüstriyel sistem; mal ve hizmet üretimi, dağıtımı ve kullanımı ile uğraşan işletmeleri içerir. Bu sistem,
işletmelerin piyasa faaliyetlerinden tatmin edici, kısa vadeli ekonomik getiri sağlamak ve ağda uygun
pozisyon oluşturmak için sürekli olarak ilişkilerin kurulduğu, sürdürüldüğü, geliştirildiği ve kırıldığı
kümülatif süreçlerden oluşur (Johanson and Mattsson, 1988).
Ağdaki faaliyetleri yoluyla işletmeler, önemli kaynaklara erişim sağlar ve ürün ve hizmetlerinin
satışını güvence altına alan ilişkiler geliştirirler. Bu sayede, uzun vadede hayatta kalmayı ve
gelişimlerini sağlamayı amaçlarlar (Johanson and Mattsson, 1988). İşletmelerin içinde yer aldıkları ağda
bulunan diğer aktörlerle (müşteriler, tedarikçiler, rakipler, finans kuruluşları, kamu kurumları, vb.) olan
ilişkileri ve bu ilişkiler yoluyla eriştikleri (hammaddeler, ürünler, bilgi, fonlar, teknoloji, vb.)
uluslararasılaşmalarında önemli rol oynar (Atlı and Kartal, 2014). Farklı pazarlarda bulunan çeşitli
işletmeler arasındaki bu ilişkiler, bir köprü işlevi görerek, işletmelerin yabancı pazarlara girişlerini
kolaylaştırır (Johanson and Vahlne, 1990; Sharma and Johanson, 1987).
Uluslararasılaşmada ağ yaklaşımı, Ellis (2011), Chetty ve Blankenburg Holm (2000) gibi bazı
yazarlar tarafından, sadece kurumlar arasındaki ilişkilere odaklandığı ve bireysel girişimci düzeyindeki
sosyal değişimleri dikkate almadığı noktasında eleştirilmiştir. Öte yandan girişimcilik araştırmalarında
iş ilişkilerinin, bireyler arasındaki sosyal etkileşime gömüldüğü kabul edilmektedir (Larson, 1992). Bu
nedenle iş ağlarını konu alan araştırmalarda, bireyler arasında gelişen sosyal ağların “sosyal değişim
perspektifinin” iş ağlarına uyarlandığı görülür. (Anderson, Hakansson ve Johanson, 1994). Sosyal
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değişim perspektifi, bireyler arasında gelişen ilişkilerin resmi olmayan karakterine vurgu yaparak
(Granovetter, 1985), ekonomik değişim teorisi tarafından belirsiz bırakılan birçok noktayı ele alıp, bakış
açımızı ekonomik teorinin ötesine doğru genişletir (Cook and Emerson, 1978). Bu doğrultuda sosyal ağ
ilişkileri üzerine girişimcilik araştırmalarının sınırları içinde gelişen erken dönem araştırmaları
popülerlik kazanarak, zaman içinde uluslararasılaşma araştırmalarına da uygulanmıştır (Vasilchenko
and Morrish, 2011).
3. KÜRESEL DOĞAN İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASININ AĞ YAKLAŞIMI
PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Küresel doğan işletmeler, geleneksel uluslararasılaşma modellerine meydan okuyan oldukça
girişimci küçük işletmeler olmanın yanında, küçük işletmelerin stratejik seçeneklerinin kaynak
kısıtlarıyla sınırlandırıldığı inancına da, ağ ilişkilerini kullanma yoluyla meydan okumaktadırlar (Mort
and Weerawardena, 2006). Hızla uluslararasılaşan bu işletmeler için ağ ilişkileri, uluslararasılaşma için
özel öneme sahip görülmektedir. Ancak bu öneme rağmen literatürde, küresel doğan işletmelerin
uluslararasılaşmasını ağ yaklaşımı perspektifinden inceleyen, sınırlı sayıda çalışma olması dikkat
çekicidir (Bembom and Schwens, 2018; Coviello, 2006). Çeşitli araştırmacılar tarafından (örn:
Andersson and Wictor, 2003; Autio, 2005; Bembom and Schwens, 2018; Çavuşgil and Knight, 2009;
Sharma and Blomstermo, 2003; Smith, Ryan, and Collings, 2012), bu işletmelere özgü ağ
araştırmalarına ihtiyaç olduğu belirtilmektedir.
Literatürde küresel doğan işletmelere özgü ağ araştırmalarına 1990'lı yılların ikinci yarısından
itibaren rastlanmaktadır. İlk olarak Coviello ve Munro (1995), küçük, girişimci yüksek teknoloji
işletmelerinin uluslararası pazar gelişimlerini ve özellikle yabancı pazar fırsatlarını takip etmede ve
uluslararası pazarlama faaliyetlerini yürütmede, ağ ilişkilerini nasıl kullandıklarını araştırmışlardır. İlk
çalışmalarından iki yıl sonra Coviello ve Munro (1997), yine küçük teknoloji işletmeleri örnekleminde
gerçekleştirdikleri araştırmalarında, ağların dış pazar seçimi ve girişi üzerindeki etkisini incelemişlerdir.
Küresel doğan işletmelerde ağ ilişkilerinin rolünün vurgulanmasının ise, 2000’li yıllarla beraber yapılan
bir dizi temel çalışma ile (örn:Çavuşgil and Knight, 2009; Chetty and Blankenburg Holm, 2000;
Coviello, 2006; Coviello and Cox, 2006; Mort and Weerawardena, 2006; Sharma and Blomstermo,
2003; Zhou, Wu, and Luo, 2007) gerçekleştiği görülmektedir. Bu çalışmalarla, ağların erken
uluslararasılaşmaya yönelik riskleri azaltması, rekabet avantajı geliştirmede ve kaynak kısıtlarını
aşmadaki yararları, pazar ve müşterilere erişim, finansman, dağıtım kanalları, çeşitli öğrenme fırsatları
sağlama ve önemli aktörlere erişim sağlama gibi rolleri öne çıkarılmıştır (Knight and Liesch, 2016).
Uluslararası

işletmecilik

alanında,

uluslararasılaşmayı

ağ

perspektifinden

inceleyen

araştırmaların çoğunun (Axelsson and Johanson, 1992; Blankenburg, 1995; Håkansson and Snehota,
1995; Johanson and Mattsson, 1988) kuruluş düzeyindeki iş ağları kaynaklı etkilere odaklandığı
görülmektedir (Ellis, 2011). Uluslararasılaşmada iş ağları hiç şüphesiz önemli rollere sahiptir. Ancak
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girişimcilerin aile, arkadaş, akraba, meslektaş ve diğer tanıdıklarıyla sosyal temelde kurduğu ilişkilerin
de uluslararasılaşmada çeşitli faydalar sağladığı bilinmektedir. Öncelikle, fırsatların işletmeler
tarafından değil, bireyler tarafından tanımlandığı bilinmektedir (Özgen ve Baron, 2007; Singh, Hills,
Lumpkin, and Hybels, 2000). Fırsat tanımlanmasından önceki bilgi alışverişi de, örgütler arasından
ziyade kişiler arasında gerçekleştiğinden, ağ etkilerini işletmeler arası ilişkilerle sınırlamak, gereğinden
fazla kısıtlayıcı görülmektedir (Ellis, 2011).
Diğer taraftan, girişimciliği ağ perspektifinden inceleyen çalışmalarda, genellikle sosyal ağ
perspektifinin kullanımı dikkat çekmektedir (Slotte-Kock and Coviello, 2010). Sosyal ağ perspektifine
göre girişimcilik; sosyal, politik ve kültürel bağlamda gömülü, sosyal bir roldür (Brüderl and
Preisendörfer, 1998). Bu doğrultuda girişimci, kaynak ve fırsatlar arasındaki bağlantılarla kolaylaştırılır
veya bazı durumlarda kısıtlanır (Aldrich and Zimmer, 1986). Sosyal ilişkilerin, yararlı ve güvenilir
bilgiye erişim için önemli kanallar olduğu (Brüderl and Preisendörfer, 1998), eleştiri veya onaylama
gibi gayri resmi sosyal yaptırım mekanizmaları sağladığı ve bu yolla işlem maliyetlerini düşürebildiği
(Mesquita and Lazzarini, 2008) kabul edilir.
Küresel doğan işletme araştırmaları, küreselleşme ve teknolojik gelişmeler ekseninde gelişen ve
yeni bir araştırma alanı olarak görülen uluslararası girişimcilik alanında konumlanır. Uluslararası
girişimcilik, uluslararası işletmecilik ve girişimcilik alanlarının kesişiminde yer alan disiplinler arası bir
alandır. Küresel doğanlar, genç, girişimci ve erken uluslararasılaşan işletmeler olarak, KOBİ’lerin özel
bir türü olarak nitelenir. Kuruluş sürecinde bu işletmelerin ağı, çoğunlukla girişimcinin kişisel düzeyde
oluşturduğu sosyal ağ ilişkilerinden oluşur (Aldrich and Ellen, 1986). Başka bir deyişle bu süreçte odak,
girişimci ve sahip olduğu ilişkilerdir. Çünkü kuruluş sürecinde, yeni ve küçük bir işletme olarak,
meşruiyet eksikliği nedeniyle, genellikle kurumsal kaynak sağlayıcılar tarafından tanınmazlar (Aldrich
and Ellen, 1986). Ancak, işletme faaliyete geçip, ilk mal/hizmet değişimi gerçekleştiğinde, odak
işletmeye doğru kayar (Witt, 2004). Uzun vadede işletmenin başarısı, odak işletmenin örgütsel düzeyde
kurduğu ağ ilişkilerine, bireysel olarak girişimci tarafından kurulan sosyal ilişkilerden daha fazla bağlı
görülür (Witt, 2004). İşletmeler büyüdükçe, tedarikçiler, müşteriler gibi iş ağı aktörleriyle ve daha resmi
ilişkiler geliştirirler (Chetty and Wilson, 2003). Dolayısıyla, Larson ve Starr (1993), Hite ve Hesterly
(2001), Johanson ve Vahlne (1990) gibi araştırmacılar tarafından da belirtildiği gibi işletmenin yaşam
döngüsünde, ağ ilişkilerinin niteliği zaman içinde değişim göstermektedir. Erken dönemde ilişkilere
olan güçlü kişisel etkiler, sonraki süreçte yerini sistemlere, rutinlere ve daha resmi ilişkilere bırakırlar.
(Johanson and Vahlne, 1990). Bu nedenle, hem iş ağı hem de sosyal ağ perspektifi bu işletmeler için
önem kazanır.
4. SONUÇ
Doksanlı yıllarla beraber, kuruluşuyla beraber veya sonrasındaki çok kısa sürelerde uluslararası
arenada aktif hale gelebilen özel bir işletme grubu, sayıca artarak dikkat çekici hale gelmiş ve
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uluslararasılaşmada yeni bir dönem başlatmıştır. Küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki
ilerlemeler doğrultusunda gelişen ve küresel doğan işletme modeli olarak literatürde yerini alan bu
model, küçük, genç ve kaynak kısıtlı işletmelerin, kısa sürelerde uluslararası hale gelebileceğini
göstermiştir.
Ağ ilişkileri, tecrübesiz ve kaynak kısıtlı bu işletmelerin uluslararasılaşmasında stratejik öneme
sahip görülmektedir. Erken ve hızlı uluslararasılaşmanın sağlanmasında, geleneksel modellerce
vurgulanan gerekli pazar bilgisi ve deneyimsel bilginin, uzun zaman beklemek yerine, ağ ilişkileri
yoluyla elde edilebildiği belirtilmektedir. Bu ilişkiler küresel doğanların, yabancı pazarlarda fırsat
keşfinden başlayarak, pazar bilgisi edinilmesinde, pazara giriş yöntemi seçiminde ve sonraki gelişimleri
için gerekli kaynak ve yeteneklerin sağlanmasında etkili görülmektedir.
Uluslararasılaşmada ağ yaklaşımı perspektifinden yapılan ilk araştırmalar, iş ağlarına odaklansa
da; sonrasında girişimcilik araştırmalarında kullanılan sosyal ağ yaklaşımı bakış açısının da
araştırmalara dahil edildiği görülmektedir. Bu sayede, uluslararası işletmeciliğin iş ağı perspektifini,
girişimciliğin sosyal ağ perspektifi ile bütünleştirerek, uluslararası girişimci bu işletmelerin ağ
ilişkilerini, bütünsel olarak ele almak mümkün hale gelmiştir. Ancak literatürde, iş ağı ve sosyal ağ
yaklaşımlarını birlikte kullanan araştırmaların kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle küresel doğan
işletmeleri ağ perspektifinden inceleyecek gelecek araştırmalarda, tek yönlü bir bakış açısı yerine, ağ
ilişkilerinin karmaşık doğasını açıklığa kavuşturabilmek amacıyla, iş ağı ve sosyal ağ ilişkilerinin
entegre edilmesi suretiyle, çift odaklı bir bakış açısı faydalı olacaktır.
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DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMÜN MİLLİ GELİR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL VERİ
ANALİZİ
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DURGUN KAYGISIZ
ÖZET
Bu çalışmanın amacı nüfus yapısındaki değişikliklerin ülkelerin milli geliri üzerindeki etkisini
ampirik olarak araştırmaktır. Bu amaçla 1995-2017 yılları arasında Bulgaristan, Romanya, Polonya,
Litvanya, Letonya ve Türkiye’den oluşan ülke grubuna panel veri analizi uygulanmıştır. Ülkeler
Türkiye’nin demografik yapısına benzeyen Avrupa Birliği üyesi ülkelerinden seçilmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre nüfusun büyüme oranı milli geliri negatif yönde etkilemektedir. Buna ek olarak 15-65
yaş grubu ve 65 yaş üstü nüfus milli geliri olumlu yönde etkilemektedir. Bu etkilerin tamamı istatistiki
olarak anlamlı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Demografik Dönüşüm, Milli Gelir, Nüfus, Yaşlanma, Panel Veri Analizi
Jel Kodları: J10, O10, C33

THE EFFECT OF DEMOGRAPHIC TRANSFORMATION ON NATIONAL INCOME:
PANEL DATA ANALYSIS
ABSTRACT
The aim of this study is to investigate empirically the impact of changes in population structure
on national income of countries. Bulgaria between 1995-2017 years for this purpose, Romania, Poland,
Lithuania, Latvia and Turkey group of countries panel data analysis was conducted. Countries Turkey's
demographic structure resembling were selected from European Union member countries. According
to the results, population growth affects the national income negatively. In addition, population growth
in the 15-65 age group and population above the age of 65 affected the national income positively. All
of these effects were statistically significant.
Keywords: Demographic Transformation, National Income, Population, Aging, Panel Data Analysis
Jel Codes: J10, O10, C33

1. GİRİŞ
Başlarda Avrupa ülkelerinin sorunu olarak görülen nüfus yaşlanması son yıllarda Asya ülkelerine
de yansımış durumdadır. Dünya toplam nüfusunun yarıdan fazlasının Asya ülkelerinde yaşadığı göz
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önünde bulundurulduğunda nüfus yaşlanmasının dünya genelinde sosyal ve ekonomik sorunların daha
da büyümesine neden olacağı tahmin edilmektedir.
Akademik çalışmalarda genellikle demografik dönüşümün sosyal etkileri ele alınmakta,
ekonomik etkileri ikinci planda kalmaktadır. Fakat nüfus yapısındaki değişiklikler tüketim, tasarruf ve
yatırım kalıplarını etkileyerek ekonomik büyüme üzerinde değişikliklere yol açmaktadır. Örneğin
yaşlanan bir nüfus neticesinde çalışma çağındaki nüfus azalacak, buna bağlı olarak işgücü, tasarruf ve
yatırımlar daralarak, ekonomik büyümenin yavaşlamasına yol açabilecektir.
Bu çalışmanın amacı nüfus yapısındaki değişikliklerin ülkelerin milli geliri üzerindeki etkisini
ampirik olarak araştırmaktır. Demografik dönüşümün ekonomik etkileri ile ilgili çalışmalar yerli
literatürde 2000 yılı sonrası görülmektedir. Bunun nedeni Türkiye’nin henüz demografik dönüşüm
sürecini tamamlamamış olması olabilir. Fakat Avrupa ve Asya ülkelerinde demografik dönüşüm
etkilerini göstermeye başladığı için yabancı literatürde alanla ilgi çalışmalar yapılmaktadır.
2. DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM VE EKONOMİK BÜYÜME
Hem üreten hem de tüketen konumda olması nedeniyle insan, iktisadi faaliyetin en önemli
parçasıdır. Bir ülkenin ekonomik gelişme sağlayabilmesi için doğal etkenlerin yanı sıra nüfusunun da
istenilen nitelikte ve nicelikte olması gerekmektedir. Diğer bir anlatımla nüfusun yapısı ile iktisadi
kaynakların nitelik ve nicelik yönünden dengeli olması gerekmektedir.
Sanayileşme-ekonomik gelişme ile doğum-ölüm hızları arasındaki ters yönlü ilişkiyi ele alan
demografik değişim teorisi ilk kez Waren Simpson Thompson tarafından 1929 yılında ortaya atılmıştır.
Teori, ülkeler tarımdan sanayiye geçiş yaparken doğum ve ölüm oranlarının azalacağını ileri
sürmektedir. Buna göre ülkeler üç tür gruba ayrılmaktadır. İlk grupta sanayileşmemiş doğum ve ölüm
hızlarının yüksek olduğu ülkeler, ikinci grupta sanayileşme sürecinde olan ve doğum ve ölüm
oranlarının düşmeye başladığı fakat ölüm oranlarının nispeten daha fazla olduğu ülkeler ve son grupta
ise sanayileşmesini tamamlamış doğum ve ölüm oranlarının düşmeye başladığı ülkeler yer almaktadır.
Nüfus yapısı içerisinde ölüm oranlarındaki ve doğurganlık oranlarındaki azalma demografik geçiş
olarak adlandırılmaktadır. Bu geçiş süreci 1900’lü yılların başı ve sonu arasında tüm dünya genelinde
başlamıştır (Reher, 2004: 20). Demografik dönüşüm kuramı, tüm ülkelerin yüksek doğurganlık ve
ölümlülük hızlarının düşük olduğu yeni bir duruma doğru geçeceklerini belirtmektedir (Yüksel, 2007;
Erdönmez, 2007). Fakat dönüşümün başlangıç zamanı ve dönüşümü etkileyen nedenler toplumların
tarihsel, sosyal ve ekonomik özelliklerine göre farklılaşacaktır. Dolayısıyla her ülkenin içinde
bulunduğu toplumsal ve demografik değişim süreçlerine göre dönüşümün birbirinden farklı
aşamalarında yer aldığı belirtilmektedir (Yüceşahin, 2011: 16). Bununla birlikte gelişmiş ülkelerin
demografik dönüşümlerini uzun bir zaman dilimi içerisinde tamamladıkları, gelişmekte ve az gelişmiş
ülkelerin ise dönüşüm süreci içerisinde veya başlangıcında olduğu ve bu durumu daha kısa bir zamanda
tamamlayacakları belirtilmektedir (Kaya ve Yalçınkaya, 2014: 180).
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Demografik dönüşüm esnasında nüfus üç evreden geçmektedir (Kaya ve Yalçınkaya, 2014: 179).
İlk evrede 0-14 yaş nüfusu fazlayken, ikinci evrede 15-65 yaş aralığındaki nüfus fazladır. Son evrede
ise 65 yaş üstü yaşlı nüfusun sayısı daha fazla olmaktadır. Bu evrelerden ikinci aşama demografik fırsat
penceresi olarak adlandırılmaktadır. Çünkü bu aşamada nüfus azalıyor olmasına rağmen çalışan nüfus
sayısı artmaktadır. Çalışan sayısının artması vergi tabanını genişletecek ve kamu tasarruflarının
artmasına sebep olacaktır. Bu durum da ülkedeki ekonomik yatırımların artmasına katkı sağlayacaktır.
Ülkelerin tarihinde sadece bir kere karşılaşabilecekleri bu durum fırsat olarak görülmekte ve uygun
politikalarda desteklenip iyi değerlendirilmesi belirtilmektedir.
Demografik değişimler ekonomik büyüme, istihdam, üretken işgücü, özel tasarruflar, vergi yükü
ve yaşam standartları gibi birçok ekonomik ve sosyal sonuçların gözden geçirilmesini gerektirmektedir
(Kinsella ve He, 2009). Çünkü nüfusun yaş yapısındaki değişiklikler işgücü piyasası, eğitim, sağlık ve
istihdam politikaları yolu ile ekonomik büyümeyi etkileyebilmektedir (Kaya ve Yalçınkaya, 2014: 167).
Nüfus artışı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki hem teorik hem de ampirik olarak
incelenmiştir. İncelemeler sonucunda nüfus artışının ekonomik büyümeyi engellediği ya da tam tersi
destek verdiği sonuçlar elde edilmiştir. Literatürde bu durum iyimser, kötümser ve tarafsız olmak üzere
üç farklı yaklaşımla ele alınmaktadır (Günsoy ve Tekeli, 2015: 38-39). Kötümser teori Maltus’un nüfus
teorisi ile açıklanmaktadır. Buna göre gıda maddelerinden daha fazla oranda artan nüfus ekonomik
büyümeyi olumsuz yönde etkileyecektir. Buna karşın 1980’lerden sonra teknolojik gelişme ve beşeri
sermayenin önem kazanması nüfus ile büyüme arasında iyimser teoriyi ortaya çıkarmıştır. Çünkü
nüfusun artması beşeri yetenek ve bilgi birikimini artırarak ekonomik kalkınmayı olumlu yönde
etkilemektedir (Bloom vd. 2002: 15). Bunlara ek olarak nüfus artışının ekonomik büyüme üzerinde
herhangi bir etkisinin olmadığı tarafsız görüş de bulunmaktadır.
Demografik dönüşümün en önemli etkisi 65 yaş üstü nüfusun artması buna bağlı olarak yaşlı
bağımlı nüfus oranının artmasıdır. Çünkü dünya nüfusu genel olarak yaşlanma eğilimine girmiştir.
Dünya genelinde 60 yaş üstü bireylerin 2025 yılında 1.2 milyar, 2040 yılında 1.3 milyar, 2050 yılında
ise 2 milyar olacağı öngörülmektedir. Ayrıca günümüzde gelişmiş ülkelerdeki her yedi kişiden birisi 65
yaş üzerinde iken 2030’da bu oranın dört kişiden biri olacağı belirtilmektedir. Bu durumu ise “yaşlıların
yaşlanması” sürecinin başlangıcı olarak tanımlamaktadırlar (10. Kalkınma planı, Yaşlanma Özel İhtisas
Komisyonu Raporu, 2014: 3).
Nüfusun yaşlanması ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Yaşam Boyu Gelir Hipotezi ile
ilişkilendirilmektedir. Aktif olarak çalıştıkları 15-65 yaş aralığında bireylerin hem tüketimleri hem de
tasarrufları yüksek olmaktadır. 65 yaş üstü nüfusun ise işgücüne katılmaları ve tasarrufları düşük
olmaktadır. Bundan dolayı yaşlı nüfusun artması durumunda büyümenin azalması muhtemel
görülmektedir (Günsoy ve Tekeli, 2015: 41). Buna rağmen içsel büyüme modeli çerçevesinden
bakıldığında bazı çalışmalarda nüfusun yaşlanmasının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin negatif
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olmadığı sonuçları da bulunmuştur. Örneğin Faugere ve Merette’ye göre (1991) gelecek nesillere
yapılan beşeri sermaye yatırımları yaşlanmanın kişi başına çıktı üzerindeki negatif etkisini
azaltmaktadır. Pretner (2009) çalışmasında uzun dönemde yaşam süresindeki artışın kişi başına çıktıdaki
artış üzerinde pozitif etkili olduğunu vurgulamaktadır. Futugami ve Nakajima (2001) da nüfus
yaşlanmasının ekonomik büyümeyi negatif etkilen bir unsur olmadığını ileri sürmektedirler. Blomm ve
diğerleri (2009) yaşam beklentisinin uzaması, ailelerin küçülmesi, emeklilik için daha fazla tasarruf
yapılması ve kadın işgücüne katılım oranlarının artması nedeniyle ekonomik büyümenin nüfusun
yaşlanmasından olumsuz şekilde etkilemeyeceğini belirtmektedirler.
Türkiye’nin demografik süreci incelendiğinde, geçiş döneminin ikinci aşamasında olduğu
görülmektedir. 2025 yılına kadar sürecek olan bu dönemde nüfus artış hızı yavaşlayacak ve sonrasında
ise sıfırlanarak gerilemeye başlayacaktır. 2025 yılından itibaren dönüşümün üçüncü ve son aşamasına
geçilmiş olunacaktır (10. Kalkınma planı, Yaşlanma Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2014: 17). 2050
yılında ise dönüşümün tamamlanacağı belirtilmektedir (Özbay, 2013: 106). Şu durumda Türkiye
demografik fırsat penceresinin açık olduğu dönemde ve bu fırsatın 2023’te zirve noktasına ulaşacağı
belirtilmektedir. Bu nedenle Türkiye demografik dönüşümün etkisinden şuan etkilenmese bile yakın
gelecekte sosyo-ekonomik etkiler hissedilmeye başlanacaktır. Nitekim gelişmekte olan ülkeler gelişmiş
ülkelere nazaran çok daha hızlı olarak yaşlanma sürecine girmektedirler. Avrupa ülkelerinin 100 yılda
ulaştığı yaşlanma sürecine Türkiye’nin 27 yılda ulaşacağı öngörülmektedir (Gürsoy Çuhadar ve
Lordoğlu, 2016: 67). Bu durumda bahsi geçen ülkeler için demografik dönüşümün ele alınması ve
gerekli politika ve önlemlerin alınması gerekmektedir.
3. ANALİZ VE BULGULAR
Çalışmanın amacı demografik dönüşümün ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırmaktır.
Bu amaçla 1995-2017 yılları arasında Bulgaristan, Romanya, Polonya, Litvanya, Letonya ve
Türkiye’den oluşan ülke grubuna panel veri analizi uygulanmıştır. Ülkeler Türkiye’nin demografik
yapısına benzeyen Avrupa Birliği üyesi ülkelerinden seçilmiştir. Bu çalışma Yoon, Kim ve Lee’nin
(2014) çalışması örnek alınarak modellenmiştir. Model aşağıda gösterilmektedir.
Yit = αi +βDemoit +δZit + εit

Model 1

Model 1’de Y milli gelir, Demo demografik değişkenleri temsil eden değişkenler, Z kontrol
değişkenleri, i ve t ise sırasıyla ülke ve zaman dilimini göstermektedir. Demografik değişkenleri
temsilen dört farklı değişken kullanılmıştır. Bunlar nüfus artış oranı, 15-64 yaş arasındaki nüfus, 64 yaş
üstü nüfus ve yaşam beklentisi verileridir. Dışa açıklık, ortaokul kaydı, enflasyon ve yatırım olmak üzere
dört adette kontrol değişkeni kullanılmıştır. Değişkenlerin tümü Dünya Data Banktan elde edilmiştir.
Tüm değişkenlerin logaritmaları alınarak modele dâhil edilmiştir. Değişkenlerin tanımı Tablo 1’de
gösterilmektedir.

152

Tablo 1. Değişkenlerin Tanımı
Değişkenin adı

Açıklaması

GDP

Gayri safi yurt içi hasıla

Popg

Nüfus artışı

Pop1

15-64 yaş nüfus

Pop2

65 yaş üstü nüfus

Life

Yaşam beklentisi

Open

Dışa açıklık

Sse

Orta okul kaydı

İnf

Enflasyon

İnv

Yatırım

Kaynak

World Data Bank

Değişkenlerin Modele ilişkin gözlem sayıları, ortalama, minimum ve maksimum değerlerine
ilişkin veriler özet istatistik tablosunda (Tablo 2) verilmiştir.
Tablo 2. Özet istatistikleri
obs

mean

Std. Dev.

min

max

GDP

138

33.18921

1.083161

27.19196

34.53575

Popg

138

-18.46831

27.50573

-34.53553

34.26532

Pop1

138

15.90643

1.263022

14.04533

17.80469

Pop2

138

14.3048

1.037838

12.73957

15.69996

Life

132

29.54379

9.450608

4.343805

34.28521

Open

138

.805199

1.480741

-4.410392

6.339664

Sse

130

17.9327

6.02631

13.50962

34.53778

İnf

127

33. 28395

1.036658

27.6774

34.52874

İnv

123

32.9587

.7258879

28.27908

34.48774

Değişkenlere ait korelasyon tablosu tablo 3’de gösterilmiştir. Korelasyon sonuçlarına
bakıldığında en yüksek korelasyon değerinin %98 ile 15-65 yaş ile 65 yaş üstü nüfus değişkenleri
arasında olduğu görülmektedir. Diğer değişkenler arasında ise modeli tehlikeye atacak yüksek
korelasyon ilişkisi çıkmamıştır.
Tablo 3. Korelasyon Tablosu
GDp

popg

Pop1

GDP

1.0000

Popg

-0.0683

1.0000

Pop1

-0.0407

0.6001

1.0000

Pop2

-0.0394

0.5038

0.9849

Pop2

Life

1.0000

153

Open

Sse

İnf

İnv

Life

-0.0501

-0.5956

-0.4758

-0.3760

1.0000

Open

-0.8717

-0.0174

0.0323

0.0412

0.1088

1.0000

Sse

0.0896

-0.1075

-0.0235

-0.0002

0.1639

-0.0252

1.0000

İnf

-0.0409

0.0033

0.1173

0.1085

0.1393

0.0771

0.0165

1.0000

İnv

-0.0676

-0.1844

-0.1493

-0.1077

0.1822

0.0290

0.0935

-0.1055

1.0000

3.1. Panel Analizi
15-65 yaş arası nüfus ile 65 yaş üstü nüfus değişkenleri arasında korelasyonun yüksek çıkması
nedeni ile iki ayrı model kurulmuş ve bu değişkenler ayrı ayrı ele alınmıştır. Diğer değişkenler arasında
yüksek korelasyon çıkmadığı için her iki modelde de kullanılmışlardır.
3.1.1. Birinci Model İçin Panel Analizi
İlk modelde nüfus bileşimini temsilen 15-65 yaş arası çalışan nüfus, nüfus büyüme oranı ve yaşam
beklentisi değişkenlerinin yanı sıra kontrol değişkenleri olarak da yatırım, enflasyon, ortaokul kaydı,
dışa açıklık oranı eklenmiştir.
Model 1 için değişen varyans ve otokorelasyon test sonuçları tablo 4’de verilmiştir. Buna göre
model 1 değişen varyans sorunu bulundurmasına rağmen, otokorelasyon sorunu içermemektedir.
Değişen varyans sorununu gidermek için robust yapılmıştır.
Tablo 4. Değişen Varyans ve Otokorelasyon Test Sonuçları
Modifiye Edilmiş Wald Testi

Wooldridge Testi

Chi2 (6) = 39.89

F (1,5) = 0.142

Prob˃chi2 = 0.0000

Prob ˃ F = 0.7221

Model 1 için Hausman test sonuçları tablo 5’de verilmiştir. Sonuçlara göre modelde Random
effect test sonuçları değerlendirilmeye alınmıştır.

Tablo 5. Hausman Test Sonuçları
Chi2 (8) = 1.01
Prob˃chi2= 0.9947

Model 1 için panel tahmin sonuçları tablo 6’da verilmiştir. Buna göre nüfusun büyümesi ile mili
gelir arasında negatif ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 15-65 yaş aralığı nüfus ile milli gelir arasında
pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Çalışan aktif nüfus arttıkça milli gelir
154

üzerindeki olumlu etkisi artacaktır. Ülkelerin dışa açıklık oranı ile milli gelir arasında negatif ve anlamlı
bir ilişki tespit edilmiştir. Ortaokul kaydı ile milli gelir arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit
edilmiştir. Orta öğretim eğitime katılım arttıkça milli gelirde artış gösterecektir.
Tablo 6. Panel Data Tahmin Tablosu
Değişkenl
er
Popg

gdp

gdp

gdp

gdp

gdp

gdp

6.64e-05
(0.00323)

0.000522
(0.00415)

0.00648***
(0.00159)
-0.0138
(0.0324)
-0.0227***
(0.00244)

0.00491***
(0.000850)
0.0562**
(0.0227)
0.00588***
(0.00195)
-0.632***
(0.0893)

0.00499***
(0.000785)
0.0531***
(0.0177)
0.00627***
(0.00228)
-0.633***
(0.0914)
0.0103***
(0.00357)

-0.00430***
(0.000741)

32.88***
(0.396)
132
6

32.75***
(0.306)
130
6

32.17***
(1.046)
119
6

Pop1

-0.148
(0.0528)

life

open
sse
inf

33.19***
(0.0999)
138
6

33.43***
(0.902)
138
6

33.95***
(0.529)
132
6

Gözlem
Ülke
sayısı
Not: Parantez içerisindeki değerler Robust yapılmış standart hataları vermektedir.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

-0.00533***
(0.00117)

0.0422***
(0.0111)
-0.00606*
(0.00338)

0.0464***
(0.0150)
-0.000262
(0.00554)

-0.640***
(0.0915)
0.0110***
(0.00404)
0.0220
(0.0351)

-0.650***
(0.107)
0.0113***
(0.00394)
0.0151
(0.0374)
-0.0927
(0.108)
35.15***
(4.272)
110
6

inv
constant

gdp

3.1.2. İkinci Model İçin Panel Analizi
İkinci modelde nüfus bileşimini temsilen ise 65 yaş üstü yaşlı nüfus, nüfus büyüme oranı ve
yaşam beklentisi değişkenlerinin yanı sıra kontrol değişkenleri olarak da yatırım, enflasyon, ortaokul
kaydı, dışa açıklık oranı eklenmiştir.
Model 2 için değişen varyans ve otokorelasyon test sonuçları tablo 7’de verilmiştir. Buna göre
model 2’nin değişen varyans sorunu bulunmasına rağmen, otokorelasyon sorunu içermemektedir.
Değişen varyans sorununu gidermek için robust yapılmıştır.
Tablo 7. Değişen Varyans ve Otokorelasyon Test Sonuçları
Modifiye edilmiş Wald testi

Wooldridge testi

Chi2 (6) = 44.00

F (1,5) = 0.156

Prob˃chi2 = 0.0000

Prob ˃ F = 0.7094

Model 2 için Hausman test sonuçları tablo 8’de verilmiştir. Sonuçlara göre modelde Random
effect test sonuçları değerlendirilmeye alınmıştır.
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Tablo 8. Hausman Test Sonuçları
Chi2 (7) = 0.60
Prob˃chi2= 0.9990

Model 2 için panel tahmin sonuçları tablo 9’da verilmiştir. Buna göre nüfusun büyümesi ile mili
gelir arasında negatif ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 65 yaş üstü yaşlı nüfus ile milli gelir arasında
pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 65 yaş üstü nüfus arttıkça milli gelir
üzerindeki olumlu etkisi artacaktır. Ülkelerin dışa açıklık oranı ile milli gelir arasında negatif ve anlamlı
bir ilişki tespit edilmiştir. Ortaokul kaydı ile milli gelir arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit
edilmiştir. Orta öğretim eğitime katılım arttıkça milli gelirde artış gösterecektir.
Tablo 9. Panel Data Tahmin Tablosu
Değişken
ler
Popg

gdp

gdp

gdp

gdp

gdp

gdp

gdp

6.64e-05
(0.00323)

0.000432
(0.00374)

0.00673**
*
(0.00146)

-0.00529***
(0.00111)

-0.00520
(0.0477)
0.0224***
(0.00250)

0.00466**
*
(0.000774
)
0.0537***
(0.0186)
0.00704**
*
(0.00211)
-0.632***
(0.0913)
0.0104***
(0.00376)

0.00396**
*
(0.000769)

-0.0177
(0.0608)

0.00453**
*
(0.000780
)
0.0555***
(0.0208)
0.00673**
*
(0.001739
-0.632***
(0.0893)

0.0384**
(0.0172)
-0.00668**
(0.00332)

0.0487***
(0.0176)
-0.000266
(0.00532)

-0.639***
(0.0915)
0.0111***
(0.00422)
0.0230
(0.0348)

33.01***
(0.323)
132
6

32.86***
(0.254)
130
6

-0.650***
(0.107)
0.0113***
(0.00407)
0.0154
(0.0373)
-0.0942
(0.108)
35.25***
(4.303)
110
6

Pop2
life

open
sse
inf
inv
constant

33.19***
(0.0999)
138
6

33.45***
(0.916)
138
6

33.79***
(0.681)
132
6

32.29***
(1.045)
119
6

Gözlem
Ülke
sayısı
Not: Parantez içerisindeki değerler Robust yapılmış standart hataları vermektedir.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

4.SONUÇ
Dünya nüfusunda genel olarak bir demografik dönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşüm özelikle
gelişmiş ülkelerde tamamlanmış ya da tamamlanmak üzeredir. Gelişmekte olan ülkeler ise demografik
dönüşümün sürecinin içerisinde yer almaktadırlar. Nüfusun genç nüfustan yaşlı nüfusa doğru kayması
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olarak nitelendirilen bu durum, tüketim, tasarruf, işgücü arzı gibi değişkenleri etkileyerek ekonomik
büyümeyi etkileyebilmektedir.
Çalışmanın amacı demografik dönüşümün ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırmaktır.
Bu amaçla 1995-2017 yılları arasında içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu 6 ülkeye iki ayrı model
kurulmuş ve panel veri analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar maddeler halinde belirtilmiştir.
1. Her iki modelde de nüfus artışı milli geliri olumsuz yönde etkilemektedir. Nüfusun %1
artması, milli geliri % 0.005 oranında azaltmaktadır. Bu sonuç literatürde nüfus artışı ile ekonomik
büyüme arasındaki karamsar ilişkiyi açıklayan Maltus Nüfus Teorisiyle örtüşmektedir.
2. 15-65 yaş arası nüfus ile milli gelir arasında pozitif ve anlamlı ilişki bulunmuştur. Aktif
çalışma çağındaki nüfus %1 arttığında milli gelir % 0.01 oranında artacaktır. Yaşam boyu gelir
hipotezinde de belirtildiği gibi aktif çalışma çağında olan nüfus daha fazla tüketim ve tasarruf
yapmaktadır. Böylece ekonomik büyüme artmaktadır.
3. 65 yaş üstü nüfus ile milli gelir arasında pozitif ve anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu ilişkinin
genel olarak negatif beklenmesine rağmen, ülkelerin kendi koşullarına bağlı olarak yaşam beklentisinin
uzaması, yaşlılara yönelik olarak yapılan sosyal ve ekonomik uygulamalar; emeklilik yaşının
arttırılması, yaşlıların iş hayatından çıkarılmaması aktif yaşlanma, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi,
bu kitlenin milli gelir üzerindeki etkisini olumluya çevirebilmektedir. Ayrıca nüfus yaşlanmasının
ekonomik büyüme üzerindeki etkileri sadece fiziksel sermaye birikimi ve yaşam-boyu tasarruflara
odaklanırsa etkinin yönü negatif olabilir. Ancak beşeri sermaye ve teknolojik gelişmeyle birlikte bu
durum tersine de çevrilebilir. Ya da olumsuz etki çok uzun süre sonunda çıkabilir.
4. İlgi değişkenlerimizden “yaşam beklentisi” 1. modelde pozitif, ikinci modelde negatif işaretli
çıkmış fakat her iki modelde de istatistikî olarak anlamlı bulunmamıştır.
5. Kontrol değişkenlerimizden dışa açıklık oranı ile milli gelir arasında negatif yönlü ve istatistiki
olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Dışa açıklık oranındaki % 1’lik artış, %0.1 oranında milli geliri
azaltacaktır. Buna göre ülkelerin dış ticaretlerinde ithalatın daha ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz.
6. Kontrol değişkenlerimizden “eğitim değişkeni” milli gelir ile pozitif ve anlamlı bir ilişki
içerisindedir. Buna göre orta öğretim kayıtları % 1 arttığında milli gelir %0.004 oranında artacaktır.
7. Kontrol değişkenlerimizden enflasyon ve yatırım miktarları ile milli gelir arasında istatistiki
olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Yukarıdaki sonuçlar dikkate alındığında demografik dönüşümün ülke ekonomisinde olumsuz etki
yaratmaması için, emeklilik yaşı, aktif yaşlanma, sağlık ve eğitim koşullarının iyileştirilmesi gibi
önlemlerin alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte ülkelerin dış ticaretlerinde ithalattan
ziyade ihracat ağırlıklı ticaret yapmaları gerekmektedir.
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TÜRKİYE KATILIM ENDEKSİNDE ENERJİ VE EMTİA FİYATLARININ ETKİSİNİN
DOĞRUSAL OLMAYAN TESTLERLE ANALİZİ
Arş. Gör. Ayyüce MEMİŞ
Prof. Dr. Ayhan KAPUSUZOĞLU
Prof. Dr. Nildağ Başak CEYLAN
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2011 yılında işleme başlayan Katılım Endeksi ile emtia fiyatları
arasındaki ilişkisinin analiz edilmesidir. Çalışma kapsamında, Katılım 30 endeksi, doğal gaz, altın ve
Brent petrol, 10 Ocak 2011 – 28 Ocak 2019 dönemi için günlük bazdaki veri doğrusallık testleri ile
incelenmiştir. Bu kapsamda analiz sürecinde Asimetrik Üstel Düzgün Geçişli Oto-Regresif (AESTAR)
tipi birim kök, Üstel Düzgün Geçişli Oto-Regresif (ESTAR) eşbütünleşme testleri ile parametrik ve
doğrusal olmayan Granger eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda; değişkenlerin doğrusal
olmadığı, hepsinin durağan oldukları gözlemlenmiştir. Ayrıca, Katılım 30 endeksi ile doğal gaz fiyatları,
doğalgaz fiyatları ile altın fiyatları, doğalgaz fiyatları ile Brent petrol fiyatları arasında çift yönlü
doğrusal olmayan nedensellik ilişkisi; altın fiyatlarından Katılım 30 endeksine doğru ve Brent petrol
fiyatlarından Katılım 30 endeksine doğru ise tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Katılım Endeksi, Emtia Fiyatı, Doğrusallık.
JEL Sınıflandırması: C22, C58, G10.
THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMODITY PRICES AND PARTICIPATION INDEX
IN TURKEY
ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the relationship between commodity prices and Participation
Index that started by 2011 in Turkey. Within the scope of the study, data covering the period between
January 10, 2011 - January 28, 2019 on a daily basis for the participation 30 Index, natural gas, gold
and Brent oil are analyzed using linearity tests. In this context, Asymmetric Exponential Smoothing
Transition Auto-Regressive (AESTAR) unit root test, Exponential Smoothing Transition AutoRegressive (ESTAR) cointegrationtests and parametric and non-linear Granger cointegration tests are
applied. The results of the analysis show that the variables are not linear and all of them are stationary.
Moreover, there are non-linear bi-directional causality relationships between Participation 30 Index
and natural gas prices, natural gas prices and gold prices, natural gas prices and Brent oil prices. There
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are uni-directional causality relationships from gold price to Participation 30 Index and Brent oil price
to Participation 30 Index.
Keywords: Participation Index, Commodity Price, Linearity
JEL Classification: C22, C58, G10.
1. GİRİŞ
Bir ülkenin kalkınması sanayi, ulaşım ve sosyal hayattaki gelişimlere bağlıdır ve sosyal refah,
sanayileşme, nüfus arttıkça da enerjiye olan gereksinim gün geçtikçe artmaktadır. Bu bakımdan finans
ve ekonomi literatüründe enerji fiyat dalgalanmaları ile ekonomik büyüme ve hisse senedi piyasaları
arasındaki ilişkiyi ölçen çalışmaların güncelliği devam etmektedir (Hamilton 1983; Sadorsky 2001;
Mehrara, 2007; Ghali and El Sakka 2004).
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve British Petrol (BP)’nin 2017 raporlarındaki tahminlerine göre
2010 yılına kadar doğal gazın dünya yakıt karışımlarındaki payının %25 olacağı ve her geçen gün
doğalgaz tüketiminin hızla arttığı ve petrol ve kömür tüketim miktarına yaklaşacağı öngörülmektedir.
Türkiye Enerji Piyasaları Araştırma Raporu (2018)’na göre Türkiye’nin doğalgaz tüketim miktarı 53,8
milyar m3’ü aşmıştır.
Enerji Bakanlığı verilerine göre 2017 yılı dünya petrol rezervi 1.696,6 milyar varildir. Bu rezerv
miktarının 807,7 milyar varili (%47,6) Orta Doğu ülkelerinde, 330,1 milyar varili (%19,5) Güney ve
Orta Amerika ülkelerinde, 226,1 milyar varili Kuzey Amerika ülkelerinde (%13,3)’dir. 2017 yılı
itibariyle 97,4 milyon varil/gün’e ulaşan petrol üretimi dünya enerji talebinin %33,7'sini karşılamıştır
(Enerji Bakanlığı, 08.01.2019).
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’den 2018 Aralık döneminde yapılan açıklamaya göre
Türkiye’nin mineral yakıt ithalatı 2018 yılında 42 milyar 999,5 milyon dolar olurken 2017 yılında ithalat
miktarı 37 milyar 204,8 milyon dolar olduğu belirtilmiştir. Yine aynı rapora göre Türkiye 2017 yılında
42,7 milyon ton petrolü ithal etmiştir. Bu petrol miktarının 27,7 milyon tonu ham petrolden, 20 milyon
tona yakını işlenmiş petrolden oluşmaktadır.
Enerji Bakanlığı’nın verilerine göre 2017 yılı için Dünya toplam işletilebilir altın rezervi 56.000
tondur. Ülkemiz dünya altın talebinde beşinci sırada yer almaktadır. 2008 yılına kadar yılda 200 tondan
fazla altın ithal edilmektedir. Hood ve Malik (2013) ayaklanmalar, krizler ve hükümet değişiklikleri gibi
çalkantılı dönemlerde değerini koruyan tek finansal varlığın altın olduğunu belirtmişlerdir.
Ülkemizde, Katılım Endeksi 31.12.2008 tarihinde başlamış olup 06.01.2011 tarihinden itibaren
endeks getirileri hesaplanmaya başlanmıştır. Bu endeks, Katılım Bankacılığı prensiplerine göre
kurulmuş olup Borsa İstanbul’da Ulusal Pazar’da işlem gören bir borsa endeksidir (Katılım Endeksi,
05.01.2019).
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Bu çalışmada, Katılım 30 Endeksi, Henry-Hub Doğal Gaz, Altın ve Brent Petrol serileri
arasındaki doğrusal olmayan ilişki test edilmeye çalışılmıştır. Günümüzde, iktisat ve ekonometri
teorileri birbirlerini etkilemekte ve doğrusal modellerden doğrusal olmayan modellere doğru çalışmalar
artmaktadır. Bu bakımdan serilerin yapılarının incelenmesi ve bu yapılara uygun testlerin uygulanması
ampirik çalışmanın sonuçlarının güvenirliği için oldukça önemlidir (Enders, 2010; Yılancı, 2016).
Çalışmada önce verilerin doğrusal olup olmadığı STAR tipi testle incelenmiş, daha sonra STAR
tipi birim kök, eş bütünleşme ve nedensellik testleri uygulanmıştır.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Literatürde enerji fiyatlarının hisse senedi piyasası üzerindeki etkisi ve birbirleriyle olan
ilişkilerini ölçen birçok çalışma mevcuttur. Yapılan çalışmalarda, enerji fiyatlarının hisse senedi piyasası
ve birbirleriyle olan ilişkilerinde ele alınan ülke veya ülke grubunun, inceleme döneminin ve kullanılan
ekonometrik yöntemlerin, verilerin sıklığının farklılıkları nedeniyle genel olarak ortak bir sonuca
ulaşılamadığı görülmektedir.
İşcan (2010), 03/12/2001 ile 31/12/2009 tarihleri arasında petrol ve BIST 100 verilerini
kullanarak seriler arasındaki ilişkiyi Granger Nedensellik testiyle incelemiş ve değişkenler arasında
uzun dönemli bir ilişki bulunmamıştır.
Hussin vd. (2013) Ocak 2007 - Aralık 2011 dönemi için altın ve petrol fiyatlarıyla FTSE Bursa
Malezya İslami Endeksi arasındaki ilişkiyi Etki Tepki Analizi ve Varyans Ayrıştırması yöntemiyle
incelemiş, İslami endeksten petrol fiyatlarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna
ulaşmışlardır.
Nagayev ve Masih (2013), Ocak 1996 – Nisan 2013 dönemi için gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin altın, gümüş, mısır, buğday, soya fasulyesi, ham petrol ve hayvancılık fiyatlarını kullanarak
değişkenler arasındaki ilişkiyi DCC M-GARCH metoduyla incelemiş, değişkenler arasındaki ilişkinin
tüm zamanlarda oynak olduğu ve İslami yatırımcıların portföy çeşitlendirmesine katkıda bulunduğu
sonucuna ulaşmışlardır.
Acaravcı ve Reyhanoğlu (2013) çalışmalarında petrol, doğalgaz ve BIST 100 endeks verilerinin
2001:01 - 2010:12 tarih aralığındaki ilişkilerini Johansen Eş bütünleşme testiyle incelemiş, değişkenler
arasında uzun dönemli ilişkinin varlığını ortaya çıkarmışlardır. Ayrıca petrol fiyatlarına verilen bir birim
şokun, BIST 100 getirilerini olumsuz etkilediği, doğalgaz fiyatlarına verilen bir birim şokun, BIST 100
getirilerini olumlu etkilediğini bulmuşlardır.
Chebbi ve Derbali (2015), 15.03.2011-25.12.2014 tarih aralığı için petrol, doğalgaz, QE Al Rayan
İslami Endeks verilerini DCC-FIAPARCH yöntemine başvurarak analiz etmişlerdir. Çalışma sonunda
emtia getirilerinin oynaklığıyla İslami hisse endeks getirisinin ilişkili olduğunu saptamışlardır.
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Mensi, Hammoudeh, ve Kang (2015), 01.06.2005-13.08.2014 tarih aralığında günlük WTI petrol,
altın, gümüş, buğday, mısır, pirinç ve Arabistan hisse senedi verilerini analiz etmek için DCCFIAPARCH yöntemine başvurmuşlardır. Çalışma sonunda

Arabistan hisse senedi getirileri ile

gümüş fiyatları arasında negatif doğrusal ilişki olduğunu ve bu emtiaları portföylerinde kullanan Arap
yatırımcıların riskinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Abdullah, Saiti ve Masih (2016), 01.06.2007-28.02.2014 tarih aralığında Güneydoğu Asya
ülkelerinin İslami Endeksleri, petrol, altın ve mısır arasındaki ilişkiyi

VECM, Wavelet Coherence

metoduna başvurarak ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Çalışma sonucunda kısa dönemde petrol fiyatları
ile Filipinler İslami Endeksinin ilişkili olduğunu saptamışlardır.
Nagayev ve diğerleri (2016), 01.1999 - 04.2015 tarih aralığında Dow Jones İslami Piyasa Dünya
Endeksi, altın, doğal gaz, soft emtialar, tahıl ve hayvancılık verileri arasındaki ilişkiyi GARCH-DCC,
Wavelet Coherence metotlarına başvurarak ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Çalışma sonunda soft
emtiaların portföye dâhil edilmesinin enerji emtialarının dâhil edilmesinden daha avantajlı olacağı
sonucuna ulaşmışlardır.
Badeeb ve Lean (2018), 01.1996-06.2016 tarih aralığında petrol, Dow Jones İslami Endeks
arasındaki ilişkiyi Eş bütünleşme testlerine başvurarak ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Çalışma
sonunda petrol fiyat dalgalanmaları ile İslami Endeks getirileri arasında zayıf ve doğrusal olmayan bir
ilişkinin varlığını ortaya çıkarmışlardır.
Faisal, Barakzai, Burney (2018), 1986-2016 tarih aralığında Pakistan Sermaye Piyasası, petrol,
altın, hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi VECM analizine başvurarak ortaya çıkarmaya
çalışmışlardır. Çalışma sonunda kısa ve uzun dönemde değişkenler arasında tek yönlü nedensellik
ilişkisini saptamışlardır.
Nagayev ve Dinç(2018), 01/01/2010 – 04/04/2018 tarih aralığında altın fiyatları MSCI Türkiye
ve MSCI İslami Piyasa Endeksi arasındaki ilişkiyi Wavelet Coherence yöntemine başvurarak ortaya
çıkarmaya çalışmışlardır. Çalışma sonunda altının hem korunma, hem de değişik zaman periyodlarında
sıfır veya çok sınırlı korelasyona sahip olmasıyla güvenli bir liman olma özelliğine sahip olduğunu
göstermişlerdir.
3. VERİ SETİ
Bu çalışmada Katılım 30 Endeksi, Henry Hub doğal gaz fiyatları, altın fiyatları ve Brent Petrol
değişkenleri için 10 Ocak 2011 – 28 Ocak 2019 dönemine ait 1981 günlük veri seti kullanılmaktadır.
Brent Petrol ve doğal gaz verisi Amerika Enerji Bilgi Yönetimi’nden (https://www.eia.gov), altın
fiyatları ve Katılım 30 endeksi kapanış verisi Bloomberg veri tabanından, TL/USD döviz kuru verisi ise
Merkez Bankası veri sistemi (EVDS)’nden elde edilmiştir.
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Katılım 30 endeksi Türk Lirası cinsinden olduğu için öncelikle TL/USD günlük döviz kurları ile
dönüşümü yapılarak getirileri hesaplanmış daha sonra bağımlı değişkenin logaritması alınarak analize
dahil edilmiştir.
Çalışmada ilk olarak serilerin doğrusallık durumları test edilmiş, daha sonra doğrusal olmayan
birim kök testi, eşbütünleşme ve parametrik ve doğrusal olmayan nedensellik testleri uygulanmıştır.
Enerji fiyatları ve Türkiye Katılım 30 endeksi arasındaki doğrusal olmayan ilişki ve geçerliliğinin
araştırıldığı bu çalışmada, KTLM 30 logaritmik getiri serisini, NG Henry Hub doğal gaz zaman
serilerini, A Altın fiyat serilerini ve BP ise Brent Petrol serilerini göstermektedir.
KTLM30i,t (NG, A, BP)
4. YÖNTEM
Literatürde bir çok [McLeod (1983), Keenan (1985), Tsay (1986), BDS (1996), Terasvirta
(1993)] doğrusallık durumunu ölçen testler bulunmaktadır. Çalışmada bu testler arasında Harvey ve
Leybourne (2007) ve Harvey vd. (2008) tarafından geliştirilen ve diğer durağanlık testlerine göre
durağanlık seviyelerinden etkilenmeme avantajları nedeniyle yumuşak geçişli otoregresif modellerde
uygulanan doğrusal olmayan durağanlık testlerine başvurulmuştur.
Harvey vd. (2007), zaman serilerinin birim kök özelliklerinin yani I(0) ve I(1) süreçlerinin belirsiz
olduğu ya da bu süreçlere birlikte izin veren (1) numaralı denklemin kullanılmasını önermişlerdir.
𝑦𝑡=𝛽0+𝛽1𝑦𝑡−1+𝛽2𝑦2𝑡−1+𝛽3𝑦3𝑡−1+𝛽4Δ𝑦𝑡−1+𝛽5Δ𝑦2𝑡−1+𝛽6Δ𝑦3𝑡−1+𝜀𝑡

(1)

H0: 𝛽 2= 𝛽 3=𝛽5=𝛽6=0
𝐻1:en az bir parametre 𝛽2,𝛽3,𝛽5,𝛽6≠0
Harvey vd. (2008) testinin uygulanması için, zaman serisinin durağan (I(0)) ve durağan olmama
(I(1)) varsayımı altında kullanılacak modeller (2) ve (3) numaralı denklemlerde gösterilmiştir.
p

yt  0  1 yt 1  2 yt22  3 yt33   4, j yt  j   t
j 1

(2)

Temel hipotezin doğrusallık, alternatif hipotezin doğrusal olmama olduğu aşağıdaki gibi
tanımlanmaktadır:

H 0, I (0) :  2  3  0
H1, I (0) :  2  0 ve / veya 3  0
Temel hipotez için kısıtlamaları test etmek için
Alternatif hipotez için ise ;
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Wald istatistiği hesaplanmaktadır.

p

yt  1yt 1  2 (yt 1 )  3 (yt 1 )   4, j yt  j   t
2

3

j 1

(3)

Modelleri tahmin edilir. Bu durumda, temel ve alternatif hipotezler aşağıdaki gibi gösterilir.

H 0, I (1) : 2  3  0
H1, I (0) : 2  0 ve / veya 3  0
Temel hipotezi alternatif hipoteze karşı test etmek için Wald istatistiği hesaplanır ve aşağıdaki
ağırlıklandırılmış istatistik kullanılır.

W  {1  }W0  W1 ~ 22
Burada,

(4)

 (lambda), serileri birim kök içermiyorsa sıfıra, eğer birim kök içeriyorsa da olasılıkta

bire yaklaşan bir fonksiyondur.
Doğrusal olmayan zaman serilerinde birim kökü test etmek için doğrusal olmayan birim kök
tesleri kullanılır. Sollis (2009) ve Kapetanios vd. (2003) tarafından ortalamaya dönüşün doğrusal
olmayan birim kök testlerinde simetrik olduğunu ileri süren görüşlerini geliştirerek hem simetrik hem
de asimetrik doğrusal olmayan uyarlamalar içeren modeller ortaya koymuşlardır.
Δ𝑦𝑡=𝜙1𝑦3𝑡−1+𝜙2𝑦4𝑡−1+∑𝑘𝑘𝑖Δ𝑦𝑡−𝑖+𝜂𝑖

(5)
𝐻0:𝜙1=𝜙2=0,

Temel hipotezin reddedildiği durumda yani durağanlık ilişkisinin bulunması durumunda
asimetrik duruma bakılır;
𝐻0:𝜙2=0,
𝐻1:𝜙2≠0,
Burada ise standart F değerleri kullanılmıştır ve bu değerleri ham veri, ortalamadan arındırılmış
ve hem ortalamadan hem de trendden arındırılmış durumuna göre üç farklı gruba ayrılarak
tablolaştırılmıştır.
Çalışmada doğrusal olmayan yumuşak geçişli kendinden uyarımlı hata düzeltme modeli,olan, ve
doğrusal eşbütünleşme testi olan Granger testini Kapetanios, Shin ve Shell (KSS 2006), doğrusal
olmayan seriler için geliştirmişlerdir.
𝐻0:𝛿=0
𝐻1:𝛿<0
Eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını gösteren temel hipoteze karşın, değişkenler arasında doğrusal
olmayan uzun dönemli ilişkinin olduğunu ifade eden alternatif hipotez sınanmaktadır.
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Maksimum

gecikme

uzunluğunu

seçmek

amacıyla

literatürde

değişik

yöntemler

kullanılabilmektedir. Çalışmada Schwert (1989) tarafından öne sürülen (T/100)^0.25 * 12 formülünden
yararlanılmıştır.
Hiemstra ve Jones tarafından ortaya atılan doğrusal olmayan nedensellik testinin, yokluk
hipotezini sahte bir biçimde reddettiğini Diks ve Panchenko (2006) çalışmalarında göstermiş ve modeli;
q= E [fx,y,z (X,Y,Z) fY(Y) – f X,Y(X,Y) f Y,Z(Y,Z) ,

(6)

parametrik olmayacak şekilde tahmin etmişlerdir.
5. ARAŞTIRMA BULGULARI
Katılım 30 endeksi ve enerji verisi ( doğal gaz, altın ve Brent petrol) için yapılan Harvey vd.
(2008), Harvey ve Leybourne (2007) doğrusallık testlerinin sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Analizden
elde edilen bulgulara göre serilerin doğrusal olmayan yapıda olduğu anlaşılmıştır.
Tablo 4. Doğrusalllık Test Sonuçları
DEĞİŞKENLER

Harvey vd.
(2008)

Harvey ve Leybourne (2007)
%10

%5

%1

KTLM 30

16.27*

22.42***

22.61**

22.96*

D

28.60*

92.88***

93.30**

94.06*

A

11.40*

15.09***

15.21**

15.42*

BP

841.14*

740.80***

746.91**

757.87*

Not: Harvey vd. (2008) testi kritik değerleri %1, %5 ve %10 için sırasıyla 9.21, 5.99 ve 4.60 şeklindedir. Harvey ve Leybourne
(2007) testi kritik değerleri %1, %5 ve %10 için sırasıyla 13.27, 9.48 ve 7.77 şeklindedir. *,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10
için doğrusallık temel hipotezinin reddedildiğini ifade etmektedir.

Tablo 2’de Katılım 30 endeksi ve enerji verisi (doğal gaz, altın, Brent petrol) için Sollis (2009)
doğrusal olmayan birim kök test sonuçları yer almaktadır. Ortalamadan arındırılmış yapı için doğalgaz
ve altın fiyatları sırasıyla %1 ve %10 anlamlılık düzeyinde durağan iken doğalgaz fiyatlarının %1
anlamlılık düzeyinde asimetrik bir yapıya sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Trendden arındırılmış yapı
için ise doğalgaz fiyatları %1, Katılım 30 getiri endeks fiyatları ve altın fiyatları %5, Brent petrol fiyatı
ise %10 anlamlılık düzeyinde durağan iken, trendden arındırılmış bu yapıda Katılım 30 getiri endeks
fiyatı ve doğalgaz fiyatlarının %1 anlamlılık düzeyinde asimetrik yapıya sahip olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Tablo 5. Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi Sonuçları
.
Sollisc
Değişkenler

k

𝐻0:𝜙1=𝜙2=0.

Sollist
𝐻0:𝜙2=0.
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𝐻0:𝜙1=𝜙2=0.

𝐻0:𝜙2=0.

KTLM30

1

2.000

0.633

6.550**

0.124*

D

14

64.140*

14.072*

85.617*

23.573*

A

9

5.080***

1.040

8.950**

0.343

BP

4

0.733

0.420

5.610***

0.135

Tabloda c indisi ortalamadan arındırılmış, t indisi trendden arındırılmış yapıyı göstermektedir. Test istatistikleri Sollis
(2009) çalışmasında yer alan kritik değerler ile kıyaslanmıştır. *,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 için birim kök
temel hipotezinin reddedildiğini ifade etmektedir.

Yapılan yumuşak geçişli doğrusal olmayan eşbütünleşme testi analiz sonuçlarına göre her üç yapı
içinde eşbütünleşmenin olmadığını savunan temel hipotez reddedilmiş olup Katılım 30 getiri endeksi ile
enerji fiyatları arasında uzun dönemli doğrusal olmayan bir ilişkinin olduğu anlaşılmıştır.
Tablo 6. Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Testi
KSS (2006)
K

Ham

Ortalamadan Arındırılmış

14

-11.60847

-10.95461

Ortalamadan/Trendden
Arındırılmış
-12.97777

Kritik Değerler Kapetanios, Shin ve Snell‟e ait (2006) isimli makaleden alınmıştır. Gecikme Sayısı 14 olarak
belirlenmiştir.

Tablo 4, Diks and Panchenko (2006) çalışmasında yer alan doğrusal olmayan nedensellik test
sonuçlarını göstermektedir. Buna göre Katılım 30 endeksi ile doğal gaz fiyatları arasında çift yönlü,
doğalgaz ve altın fiyatları arasında çift yönlü, doğalgaz ve Brent petrol fiyatları arasında çift yönlü
doğrusal olmayan ilişki varken, altın fiyatlarından Katılım 30 endeksine doğru tek yönlü ve Brent petrol
fiyatlarından Katılım 30 endeksine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin varlığına rastlanmıştır.
Tablo 7. Doğrusal Olmayan Nedensellik Testi
Değişkenler

KTLM 30

KTLM30

D

A

BP

3.696
(0.00011)**

0.211
(0.41626)

1.596
(0.05521)

2.705
(0.00342)**

2.813
(0.00245)**

D

3.604
(0.00016)**

A

2.936
(0.00166)**

3.374
(0.00037)**

BP

2.478
(0.00660)**

4.118
(0.00002)**

3.282
(0.00052)**
1.735
(0.04141)**

*,** ve *** sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılık seviyesini göstermektedir

6. SONUÇ
Çalışmada enerji fiyatları (Brent Petrol ve doğal gaz), emtia fiyatı (altın) ve Katılım 30 endeks
getirileri arasındaki doğrusal olmayan ilişki test edilmiştir. Serilerin doğrusal olup olmadığı Harvey ve
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Leybourne (2007) ve Harvey vd. (2008) doğrusallık testleri ile incelenmiştir. Analizlere göre tüm
değişkenlerin her bir anlamlılık seviyesinde doğrusal olmayan bir yapıya sahip oldukları ortaya
çıkmıştır. Çalışmada, serilerin doğrusal olmaması nedeniyle, simetrik veya asimetrik doğrusal olmayan
ayarlamalara izin veren Sollis (2009) yumuşak geçişli STAR birim kök testi uygulanmış, test sonucunda
ortalamadan arındırılmış yapıda doğalgaz ve altın fiyatları için sırasıyla %1 ve %10 anlamlılık
düzeyinde seriler durağan iken, doğalgaz fiyatlarının %1 anlamlılık düzeyinde asimetrik bir yapıya sahip
olduğu sonucuna varılmıştır. Trendden arındırılmış yapı için ise doğalgaz fiyatları %1, Katılım 30 getiri
endeks fiyatları ve altın fiyatları %5, Brent petrol fiyatı ise %10 anlamlılık düzeyinde durağan iken,
trendden arındırılmış bu yapıda Katılım 30 getiri endeks fiyatı ve doğalgaz fiyatlarının %1 anlamlılık
düzeyinde asimetrik yapıya sahip olduğu sonucuna varılmıştır.
Seriler arasındaki doğrusal olmayan KSS (2006) üstel fonksiyonlu yumuşak geçişli eşik değerli
otoregresif ilişkisini ölçen ESTAR model uygulanması sonucunda, değişkenler arasında uzun dönemli
doğrusal olmayan eşbütünleşme ilişkisinin olduğu görülmüştür.
Doğrusal olmayan nedensellik sonuçlarına göre ise; Katılım 30 endeksi ile doğal gaz fiyatları
arasında çift yönlü, doğalgaz ve altın fiyatları arasında çift yönlü, doğalgaz ve Brent petrol fiyatları
arasında çift yönlü doğrusal olmayan ilişki varken, altın fiyatlarından Katılım 30 endeksine doğru tek
yönlü ve Brent petrol fiyatlarından Katılım 30 endeksine doğru ise tek yönlü nedensellik ilişkisinin
varlığına rastlanmıştır.
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DAVRANIŞSAL İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN TÜKETİM VE TASARRUF
ALIŞKANLIKLARI
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ÖZET
Son yıllarda literatüre iktisatın gelişen bir alt dalı olarak giren davranışsal iktisat yaklaşımı,
geleneksel iktisadın kabul ettiği rasyonellik varsayımına yeni bir boyut kazandırmıştır. Richard
Thaler’in ekonomik bilimler alanında 2017 Nobel Anma Ödülü’ ne layık görülmesinde önemli bir yer
tutan davranışsal iktisat, bireylerin ekonomide her zaman rasyonel davranmadığı, his ve duygularının
da etkisi ile çeşitli kararlar alabildiğini ileri sürmektedir. Rasyonel hareket etmesi beklenen bireylerin
tasarruf ve tüketim kararlarında bazı psikolojik etkiler altında kalarak rasyonellikten uzaklaşabileceği
teorisine dayanmaktadır. Buna dayalı olarak bu çalışmada davranışsal iktisat çerçevesinde bireylerin
tüketim ve tasarruf alışkanlıkları incelenmiştir.
Çalışmada bireylerin tüketim ve tasarrruf kararlarını etkileyen faktörler tarihsel süreçteki
gelişimi ile birlikte ortaya konulmuş, tüketicilerin satın alma davranışlarını ve tasarruflarını açıklamak
için örneklere yer verilmiştir. Ayrıca davranışsal iktisat ile birlikte bireylerin sınırlı rasyonellik
anlayışının ortaya çıkışını sağlayan şartlardan bahsedilmiş ve tüketicileri rasyonel davranmaktan
alıkoyan sosyal, bireysel ve psikolojik tuzaklar tartışılmıştır. Araştırmaya göre birtakım çevresel veya
psikolojik etkileyicilerin tüketiciler ve tasarruf sahipleri üzerinde çeşitli etkiler yarattığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tüketim, Tasarruf, Davranışsal İktisat.
JEL Kodları: D91, E20, E21.
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CONSUMPTION AND SAVING HABITS FROM THE PERSPECTIVE OF BEHAVORIAL
ECONOMICS
ABSTRACT
In recent years, the behavioral economics approach, which has emerged as a developing subbranch of economics, has brought a new dimension to the assumption of rationality accepted by
traditional economics. Behavioral economics, which holds an important place in the award of the 2017
Nobel Memorial Prize in the field of economic sciences by Richard Thaler, asserts that individuals do
not always act rationally in the economy and can make various decisions with the effect of their feelings
and feelings. It is based on the theory that individuals who are expected to act rationally can avoid
rationality by staying under some psychological effects in their savings and consumption decisions.
Based on this, in this study, consumption and saving habits of individuals are examined within the
framework of behavioral economics.
The factors affecting the consumption and saving decisions of the individuals have been put
forward together with the development of the historical process and examples are given to explain the
purchasing behavior and savings of the consumers in this study. Along with behavioral economics, the
conditions that provide the emergence of limited rationality of individuals are mentioned and social,
individual and psychological traps that prevent consumers from being rational are discussed. According
to the research, it was concluded that some environmental or psychological influences have various
effects on consumers and savings.
Keywords: Consumption, Savings, Behavioral Economics.
JEL Codes: D91, E20, E21.
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1. GİRİŞ
Tüketicilerin davranışlarını inceleyen iktisat bilimi 20.yy da hâkim olan Neo-klasik iktisadın
temel varsayımı ile rasyonel birey (homoeconomicus) varsayımı temeline dayanarak çeşitli teoriler
üretmiştir. Bu varsayıma göre bireyler rasyoneldir ve daima kendi kişisel çıkarını gözeterek hareket
etmekte ve alternatifler içerisinde kendisine maksimum fayda sağlayanı tercih etmektedirler.
Homoeconomicus’ ta psikolojik, sosyolojik anlamda birçok etken iktisadi analizlerin dışında
kalmaktadır. Fakat günümüz küresel ekonomisinde tüketici davranışlarını şekillendiren çok sayıda
faktör bulunmaktadır. Psikolojik, sosyal ve kültürel faktörler de tüketicilerin tercihlerini etkilemekte ve
tüketici davranışlarına yön vermektedir.
Psikoloji, bireylerin amaçları, ihtiyaçları, istekleri, motivasyonları ve bununla birlikte yapmış
oldukları hataları, yanılsamaları, karamsarlıklarını ve duygularını kapsamaktadır (Shefrin, 2002: 9).
Davranışsal iktisat, psikolojinin ekonomiyi nasıl ve ne yönde etkilediğini incelemektedir. Geleneksel
ekonomistler piyasadaki gelirler, fiyatlar, tüketim, tasarruf ve yatırımlar arasındaki ilişkiyi incelerken,
davranışsal ekonomistler insanların motivasyonları, tutumları ve beklentileri gibi davranışları etkileyen
psikolojik faktörler de dâhil olmak üzere yatırım, fiyat belirleme, tasarruf ve tüketim süreçlerini analiz
ederek insan davranışlarını incelemeyi amaç edinmektedirler. İki iktisadi bilim dalı arasındaki temel
fark, iki bilimsel yöntemin uygulayıcılarının mantık kümesinde saklıdır. İktisat teorisyenleri
sürprizlerden hoşlanmazken, davranışsal iktisatçılar ise üzerinde çalıştıkları konularla ilgili olarak
şaşırdıkları zaman sevinmektedirler.
Davranışsal iktisada yönelik ilk araştırmaların temelinde Adam Smith’in ‘The Theory of Moral
Sentiments’ (Ahlaki Duygular Teorisi) isimli çalışması önem arz etmektedir. 1958 yılında kullanılan
davranışsal iktisat kavramının analitik çerçevesi, Simon (1955) tarafından yapılan çalışma ile
oluşturulmuş ve bu çalışmada davranışsal iktisat olgusunun temelinde sınırlı rasyonellik kavramının
olduğuna dair bir tez ileri sürülmüştür. Burada sınırlı rasyonellik kavramı ile bireylerin karmaşık
problemleri çözerken zihni kapasitesini tam olarak kullanamadığına vurgu yapılmaktadır.
1970' li yılların başlarında Tibor Scitovsky ve Richard A. Easterlin tarafından yapılan çalışmalarla
birlikte mutluluk ve iktisadi tercih arasındaki ilişki tekrar gün yüzüne çıkmıştır. Nitekim 1985 yılında
iktisatçı Richard Thaler tarafından yapılan çalışma ile birlikte bu olguya olan ilgi büyük hız kazanmıştır.
Davranışsal iktisatın ortaya çıkmasının örnekleri yıllar itibari ile daha da hız kazanmıştır. 2000 yılında
yaşanan internet balonu olarak nitelendirilen fiyatların sert düşüşünü, rasyonel teorinin izah edilmesinde
güçlük çekildiği görülmüştür. ABD Borsası Nasdaq, bu süreçteki birkaç yıl içerisinde 5000 ve 1300
arasında önemli sert dalgalanmaların yaşanması önemli örnekler arasında yer almaktadır (Thaller, 2005:
11).
İktisadi davranışlarda psikolojinin etkisinin aranması gerektiğini dile getiren bir başka araştırmacı
Gabriel Trade ile aynı doğrultudan hareketle ekonomik faaliyetlerin bir kısmının rasyonel olmayan
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saikiyle açıklanabileceğini ifade eden Hugo Münsterberg ve John Maynard Keynes gibi iktisatçılar da
piskoloji ve ekonomi bilimleri arasındaki ilişkinin tartışılmasına katkı sağlamışlardır (Gazel, 2014: 4).
Keynes’in “Olasılık Üzerine Bir Çalışma” isimli çalışmasında, bilhassa belirsizlik içerisindeki tek
bilgi kaynağının sübjektif bir özellik taşıyan inanç ve sezgi olduğu fikrini ortaya atması da davranışsal
iktisada yaptığı katkı ile yakından ilgilidir. Böylece reel bir para ekonomisinde, ekonomik faaliyeti
belirleyen esas ögenin belirsizlik olduğun vurgusu yatmaktadır (Aksoy ve Şahin, 2009: 4). İktisadi
davranışın psikolojik faktörler tarafından etkilenmesinin nedeni de belirsizlik kavramıdır.
2002 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülen Profesör Daniel Kahneman’ın bireylerin
duyguları ve karar alma süreçleri üzerine yaptığı çalışmalar yalnızca psikoloji alanında değil aynı
zamanda ekonomi bilimine de önemli katkılar sağlamıştır. Öyle ki Daniel Kahneman ve Amos Tversky’
nin yaptıkları ‘‘Prospect theory: An Analysis of Decision Under Risk” (1979) isimli çalışmaları ile
“beklenti teorisi (prospect theory)” kavramını ortaya atarak, davranışsal finansın temellerini atmışlardır
ve bu çalışmalar kendisinden sonraki araştırmalara da ışık tutmuştur. Özellikle Richard Thaler zihinsel
muhasebe kavramını yazına kazandırmıştır (Thaler, 2016). Schumpeter’ in belirttiği üzere bir orkestra
şefi olarak nitelendirilebilecek Richard Thaler'in bu başarısı onun 2017 yılında da Nobel ekonomi
ödülüne layık görülmesine vesile olmuştur. Buradan da görüldüğü üzere iktisat alanında bu bağlamda
yapılan çalışmaların sayısı da giderek artmaktadır. Beklenti teorisinin ardından, yatırım kararlarına tesir
eden bilişsel ve duygusal eğilimleri açıklayan çok sayıda çalışma yapılmış ve böylece “davranışsal
iktisat” disiplininin temeli oluşmuştur (Sefil ve Çilingiroğlu, 2011: 249).
Bu çalışmanın temel amacı bireylerin tüketim ve tasarruf kararlarını alırken onları yapıp
yapmamaya güdüleyen değişkenleri davranışsal disiplin çerçevesinde ele alarak seçili OECD ülkelerine
yönelik iktisadi bir değerlendirme ve analiz yapmaktır. Çalışmada öncelikle davranışsal iktisattın
tüketim ve tasarruf alışkanlıkları üzerine yapılan çeşitli literatür çalışmaları ele alınmış ardından çeşitli
OECD üye ülkelerinin tüketim ve tasarruf alışkanlıklarının davranışsal iktisat perspektifinden
değerlendirilmesi arz edilmiştir.
2.LİTERATÜR
Sefil ve Çilingiroğlu (2011) çalışmalarında finansal piyasalara etki eden bilişsel ve duygusal karar
verme eğilimlerinin genel çerçevesini araştırmışlardır. Çalışma neticesinde bireyin doğası gereği
karmaşık yapısının varsayımlar içinde erimesine, insan psikolojisini referans alan davranışsal finans
modelleriyle engel olmanın mümkün olacağı sonucuna ulaşmışlardır.
Ayçalar (2014), çalışmasında Türkiye’nin düşük tasarruf sorununa davranışsal yaklaşımını
incelemiştir. Çalışma neticesinde psiko-sosyal faktörlerin etkisi ile Türkiye’nin alınan kararlar ve
izlenen politikalar ile adeta bir dönüşüm içerisine girdiği 1980 yılından itibaren tüketim toplumunun
portresi çizdiğinin vurgusu yapılmıştır.

174

Çekiç (2016), davranışsal iktisat bağlamında cinsiyet farkının tüketici tercihlerine etkisinde
Bartın ili örneğini incelediği tezinde tüketimi ve tüketicilerin kararlarını etkileyen bir takım faktörler
tarihsel süreçteki gelişimiyle beraber tüketicilerin satın alma davranışlarını açıklamak amacıyla
geliştirilen modellere yer verilmiştir. Çalışmada, yapılan anket ile Bartın ilinde cinsiyet farklılığının
davranışsal iktisat bağlamında tüketici tercihlerine nasıl yansıdığı ele alınmış ve yapılan analizler
neticesinde insanların satın alma davranışlarında farklılaşmaya neden olduğu, cinsiyetin satın alma
davranışını etkilemediği ve farklı cinsiyete mensup katılımcıların benzer davranışlar sergiledikleri,
sonucuna erişilmiştir.
Karaca (2017), davranışsal iktisat çerçevesinde bireylerin tüketim davranış eğilimlerini kamu
çalışanları örneği üzerinde yapmış olduğu çalışmasında para tutum ölçeği, faktör analizi ve regresyon
analizi uygulayarak bireylerin farklı bakış açıları üzerinde durulmuş, anket çalışması yapılmıştır.
Çalışma neticesinde bireylerin tercihlerine bakarak ekonomik yaşamlarında kesin olarak rasyonel ya da
irrasyonel olabileceğinin söylenemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.
Yürük (2017), örnek çıpalama uygulaması yardımıyla davranışsal iktisat bağlamında tüketici
davranışlarının incelemiştir. Çalışma neticesinde tüketici kararını etkileyen yanılgılar incelenmiş ve
tüketici kararını ne yönde ve nasıl etkilediğini, elde edilen analiz ve bulgular neticesinde, daha önceki
çalışmalara paralel olarak çıpalama etkisinin tüketici kararları üzerinde etki sahibi olduğu
gözlemlenmiştir.
Ağan ve Aydın (2018), Türkiye’deki hanehalkı tasarruflarının davranışsal iktisat yaklaşımıyla
değerlendirmiş olduğu çalışmasında, hanehalkı tasarruf kararlarının belirleyicilerini ve sonuçlarını
ortaya koymak, mikro düzlemde tasarruflara yönelik davranışsal iktisat yaklaşımıyla oluşturulan
önerileri değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Çalışma neticesinde finansal tasarruflar ve yatırımlar
ekonomik değişken olarak kabul edilse de, insan doğası gereği her koşul altında rasyonel
davranmayacağı varsayımı altında sosyal ve psikolojik önlemler uygulanmalı ve desteklenmesi
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Serim ve Öztürk (2018), davranışsal iktisat ve zamanlararası tercih ile tasarruf davranışı üzerine
bir incelemeyi ele almışlardır. Söz konusu çalışmanın amacı, davranışsal iktisadın zamanlararası tercih
analizi üzerinden tasarruf davranışını nasıl ele aldığını inceleyerek, ilgili model ve politika önerilerini
değerlendirmektir. Çalışma neticesinde davranışsal iktisadın, eksik tasarruf sorununa teorik ve ampirik
birçok katkı sağlamasının yanında, neoklasik iktisat çerçevesinde arz edilen teori ve politikaların
birbirlerinin ikamesi değil, tamamlayıcısı olarak değerlendirildiği sonucuna ulaşılmıştır.
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3. ÜLKELERİN TÜKETİM VE TASARRUF ALIŞKANLIKLARININ DAVRANIŞSAL
İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çalışmamızda şu ana dek davranışsal iktisatın anlamsal yapısı adına bu bağlamda yapılmış
çalışmalardan istifade edilerek analitik bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu bölümden itibaren ise
oluşturulan bu perspektiften seçilen ülke gruplarının tüketim ve tasarruf düzeylerine bakılmaktadır. Bu
ülke grubunun ortak özelliği tamamının OECD üyesi olmasıdır.
Tablo 1.’de görüldüğü üzere bu ülke grubunun içinde hane halkı tüketiminin GSYH içerisindeki
payı en yüksek olan ülke yüzde 68.36 oranıyla ABD’dir. Tüketim çılgınlığının had safhada olduğu
ABD’yi sırasıyla Japonya, Fransa ve Almanya takip etmektedir. Bu oranın en düşük olduğu ülke ise
Çin’dir. Çin’de bu oran yüzde 38.38 düzeyindedir. Burada görüldüğü üzere dünyanın üretim merkezi
haline gelen Çin’in hane halkı tüketiminin bu ülke grubu içerisinde en düşük olmasının sebeplerinden
ilki ve önemlisi toplumun davranışını etkileyen karakteristik özellikleridir. Aksi takdirde teknolojik ve
katma değeri yüksek ürün üretiminde lider konumda bulunan Çin’deki bu durumu izah etmek mümkün
olmamaktadır. İkincisi dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’de gelir dağılımında adaletin
sağlanamamasıdır. Ne yazık ki bu kadar bolluk içerisinde olan ülkenin bir kısmı günde 1 dolardan daha
az bir gelir ile yaşamını idame ettirmek zorundadır (Yaklaşık 100 milyon kişi). Bunun sebeplerine dair
liste uzatılabilir. Çin örneği çalışmamızda şu ana kadarki bölümde anlatılanları doğrular niteliktedir.
Verdiğimiz tüketim kararları üzerinde kontrolümüzün sınırlandırıldığı gerçeğini yansıtmaktır. Kaldı ki
burada Çin kültürel özellikleri bakımından yakın olduğu uzak doğu ülkelerinden Japonya ve G.
Kore’den de farklı bir tutum sergilemektedir. 2017 yılı itibariyle Japonya’da bu oran yüzde 55.49
düzeyinde iken G. Kore’de yüzde 48.09 düzeyindedir (Bkz. Tablo 1).
Tablo 1. Hane Halkı Tüketim Harcamalarının GSYH İçerisindeki Payı
YIL

G.KORE

İSVEÇ

ABD

FRANSA

RUSYA

JAPONYA

ALMANYA

ÇİN

AB ÜYESİ
ÜLKELER

2000

53.75

46.77

65.95

53.85

47.29

54.41

57.14

46.85

58.13

2001

54.75

46.22

66.77

54.12

50.57

55.24

57.35

45.74

58.04

2002

55.53

46.39

67.13

53.97

52.30

55.86

56.87

45.24

57.79

2003

53.62

46.31

67.40

54.24

51.73

55.71

57.69

43.18

57.72

2004

51.36

45.79

67.24

54.05

51.50

55.52

57.38

41.14

57.52
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2005

52.20

45.91

67.09

54.39

50.99

55.62

57.74

40.16

57.62

2006

52.78

44.75

67.03

54.23

49.80

55.88

56.94

38.33

57.07

2007

52.37

44.29

67.17

54.11

49.80

55.67

55.10

36.92

56.45

2008

52.42

44.55

67.80

54.46

49.93

56.64

55.30

36.09

56.61

2009

51.65

47.09

68.11

55.37

55.78

58.49

57.43

36.28

57.41

2010

50.32

46.38

67.94

55.35

52.57

57.75

56.05

35.36

57.17

2011

50.96

46.24

68.46

54.98

50.03

58.25

55.32

36.07

56.95

2012

51.37

46.49

67.95

54.71

50.96

58.63

55.76

36.74

57.25

2013

50.91

46.61

67.42

54.63

52.94

58.96

55.32

36.91

56.95

2014

50.34

46.08

67.48

54.30

53.41

58.39

54.24

37.66

56.53

2015

49.30

44.96

67.48

54.04

52.32

56.57

53.49

38.60

56.06

2016

48.65

44.75

68.24

54.37

51.45

55.71

53.02

39.46

55.79

2017

48.09

44.57

68.36

54.07

52.21

55.49

52.85

38.38

55.55

Kaynak: OECD, 2019a.

Türkiye’nin hane halkı tüketim harcamalarının GSYH içerisindeki payı ise genellikle yüzde 6065 bant aralığındadır. Bu oran 1995-2002 döneminden günümüze azalmaktadır. AB üyesi ülkelerin
ortalaması ile karşılaştırıldığında bu oran Türkiye’de daha fazladır (Bkz. Grafik 1).
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Grafik 1. Türkiye’nin Hane halkı Tüketim Harcamalarının GSYH İçerisindeki Payı (Yüzde)
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Kaynak: OECD, 2019b.

Ülkelerin tasarruf düzeylerine bakıldığında ise Çin’in açık ara önde olduğu görülmektedir. 2000’li
yılların başlarında yüzde 35.82 olan Çin tasarruflarının GSYH içerisindeki payı 2017 yılına gelindiğinde
yüzde 49,5 düzeyine ulaşmıştır. Çin’in yükselişinde özellikle ulusal tasarrufların büyük payı vardır. Bu
bağlamda değerlendirildiğinde bir başka göz çarpıcı nokta da ülkeler arasında ciddi farklılıkların
bulunmasıdır. Burada bazı toplumların tasarrufa daha yatkın olmasının ve politika yürütücülerinin
yönlendirmelerinin büyük payı vardır. Tıpkı tüketim alışkanlıklarında olduğu gibi tasarruf
alışkanlıklarının da davranışsal iktisat ile olan ilişki gayet nettir. Ayrıca ülkemizdeki BES uygulaması
gibi politika yapıcılarının yönlendirmeleri de kararlarımızı etkilemektedir. Buna ilaveten Türkiye
örneğinde olduğu gibi konut vb. ürünler tasarruf adına açılan mevduat hesaplarına devlet tarafından ek
destek verilmektedir (Bkz. Tablo 2).
Tablo 2. Tasarrufların GSYH İçerisindeki Payı
YIL

G.KORE

İSVEÇ

ABD

FRANSA

RUSYA

JAPONYA

ALMANYA

ÇİN

AB ÜYESİ
ÜLKELER

2000

17.04

12.16

6.00

8.56

22.11

7.8

5.45

35.82

5.65

2001

14.74

11.98

4.51

8.49

19.31

5.77

5.20

37.37

5.72

2002

14.75

11.17

3.15

7.18

16.97

4.86

4.87

39.01

5.76
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2003

15.93

12.61

2.37

6.58

16.99

5.37

4.05

42.57

6.16

2004

18.02

12.85

2.80

6.84

19.28

6.17

6.60

45.86

6.08

2005

16.08

13.52

3.02

6.42

19.87

6.63

6.36

46.18

6.16

2006

15.26

16.29

3.86

6.81

20.72

6.38

8.71

48.54

6.38

2007

15.93

17.80

1.96

7.09

21.36

6.72

10.75

50.85

6.96

2008

14.46

16.47

-0.8

6.28

20.47

3.76

9.23

52.27

5.36

2009

13.47

10.00

-2.5

3.08

12.40

-0.53

5.62

50.97

2.81

2010

16.47

12.78

-0.5

3.39

17.17

1.53

7.54

52.05

3.75

2011

15.71

12.62

0.5

4.20

20.05

0.50

9.67

50.13

4.41

2012

14.96

11.45

2.84

3.44

17.89

0.36

8.60

49.63

3.78

2013

14.95

10.92

3.2

3.28

14.06

1.07

8.31

48.64

3.88

2014

14.89

11.44

4.26

3.45

13.98

1.58

9.53

49.15

4.39

2015

16.05

12.23

4.1

4.43

15.32

4.52

10.55

46.93

4.84

2016

16.82

12.01

2.63

3.94

16.10

4.85

10.87

48.1

5.56

2017

16.94

12.96

2.9

4.8

17.00

5.82

10.81

49.5

5.77

Kaynak: OECD, 2019c.

Kaldı ki yukarıda bahsedilen bu uygulamalar Türkiye’nin son çaresidir. Gelişmiş ülkelerle
kıyaslandığında Türkiye’de bu oran çok düşüktür. Ayrıca bu durum tasarruf ve cari işlemler açığının
artmasına sebep olmaktadır. Türkiye’de görülen orta gelir tuzağı gibi sorunların temeli de budur. Ülke,
tasarrufa yatkın bir toplum değildir. Bu durumda gelişmiş ülkelere yakınsamamız da engellemektedir.
1989-1994 döneminde yüzde 24.6 olan toplam tasarrufların GSYH içerisindeki payı gitgide azalarak
yüzde 14,1’lere gerilemiştir. Bu gerilemenin giderilmesinde davranışsal iktisat alanından faydalandığına
179

dair bir çıkarımda bulunulabilir. Çünkü halkı tasarrufa teşvik edici yaklaşımların temelinde kişilerin
kararları üzerinde hâkimiyet kurma isteği vardır. Bu yönlendirme iktisadi tercihlerde psikolojik
faktörlerin önemini bir kez daha göstermesi nedeniyle önemlidir (Bkz. Grafik 2).
Grafik 2. Türkiye’nin Toplam Tasarruflarının GSYH İçerisindeki Payı (Yüzde)
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Kaynak: TCKB, 215:25,3,77,86,105-106; TCKB,2016

4. SONUÇ
Günümüzde iktisat ile psikoloji bilimleri arasındaki anlamlı ilişki güç kazanmıştır. Her ne kadar
bu iki bilim arasındaki ilişkinin temeli geçmişe dayanmış olsa da bu kuvvetli ilişkinin ortaya çıkmasında
son yıllarda yapılan çalışmalar büyük pay sahibidir. Bu bağlamda yapılmış çalışmaların ortak özelliği
geleneksel bakıştan kopup yeniliklere odaklanmasıdır. Nitekim davranışsal iktisatçılar iktisat
teorisyenlerinden farklı olarak beklenmedik olaylardan hoşnut duymaktadır.
İktisat ile psikoloji bilimleri arasındaki bu kuvvetli ilişki sadece bilimsel hayatta değil aynı
zamanda günlük hayatta da karşımıza çıkmaktadır. Günlük rutin hayatımızda yaptığımız alışverişler bu
duruma güzel bir örnektir. Buna dair örnekler hem çalışmamızda hem de literatürde yer alan
çalışmalarda ön plana çıkarılmaktadır.
İktisadi hayattaki bu yenilikler firmaların da dikkati çekmektedir. Bugün birçok firma tüketici
kararlarını etkilemek amacıyla yeniliklere başvurmaktadır. Müşterilerinin zevk ve tercihleri
doğrultusunda bir veri tabanı oluşturmaktadır. Bu veri tabanı sayesinde müşterinin kararına doğrudan
etki etmeyi amaçlamaktadır.
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Bu kapsamın boyutu gitgide genişlemektedir. Bireylerin kararları üzerinde hâkimiyet kurmak
isteyenlerden biri de devlettir. Özellikle BES tarzı uygulamalar bu amaca hizmet etmektedir. Çünkü
ülkeler arası gelişim farklılıklarının nedenlerinden biri de ülkeler arası tasarruf düzeyi farklılıklarıdır.
Kaldı ki Çin gibi ulusal tasarruf düzeyini arttırmış ve tereyağından kıl çeker gibi yüksek gelirli ülke
konumuna gelmiş ülke örnekleri vardır.
Bir bütün olarak düşünüldüğünde iktisadi hayatta davranış biliminin yeri; birey, firma ve devlet
düzeyinde birçok uygulama ile sağlamlaştırılmıştır. Bu bağlamda yapılmış çalışmaların tamamının ortak
sonuçlar vermesinin de bu sağlam yapıdaki katkısı büyüktür. Sonuç olarak iktisat ile psikoloji bilimi
arasındaki ilişkinin ve davranışsal iktisat bilimine duyulan ilginin boyutu yadsınamaz derecede
büyüktür.
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OTOMOTİV SANAYİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME YETENEĞİNİN
KAZANILMASI VE PATİKA BAĞLILIĞI (GÜNEY KORE – TÜRKİYE)
Sıtkı Selim DOLANAY
Bekir Sami OĞUZTÜRK
ÖZET
Güney Kore ve Türkiye otomotiv sanayini incelediğimizde, Güney Kore’nin 1960’larda
kurmaya başladığı otomotiv sanayinde, kısa sürede teknoloji geliştirme yeteneğinin kazanılmış olması,
Türkiye’nin ise Güney Kore’den 45 yıl sonra yerli otomobilini üretebilecek duruma gelmiş olması
tablosu ile karşılaşırız.
Güney Kore 1963 yılından itibaren ekonomi politikası tercihi olarak ihracata dayalı büyüme
modelini seçmiş ve aynı zamanda otomotiv sanayini destekleme programını açıklamıştır. Bu programa
göre, otomotiv ürünleri parçalarının ithali serbest bırakılırken, nihai ürün yani tamamlanmış otomobil
ithali yasaklanmıştır. Yine 1960’lı yıllarda Güney Kore, teknoloji geliştirmeye yönelik kurumsal yapısını
oluşturmaya başlamıştır.
Türkiye’de ise 1929 yılında ilk otomobil üretim tesisi kurulmuş ve Türkiye ithal ikameci
sanayileşme modelini ekonomi politikası olarak tercih etmiştir. 1960’larda otomotiv sanayi
parçalarının taklit yolu ile Türkiye’de üretilmesi ilkesi benimsenmiş ve nihai ürünün ithali serbest
kalmıştır. 1960’lı yıllarda bilimsel gelişmeye yönelik kurumsal yapı oluşturulmaya çalışılmış ve 1980’li
yıllarda teknoloji geliştirmeye yönelik bir rapor hazırlanmış ve bu rapor hazırlama süreci 1990’lı
yıllarda da sürmüştür. 1990’lı yıllarda teknoloji geliştirmeye yönelik kurumsal yapı oluşmaya
başlarken, 2000’li yıllarda ise yasal düzenlemeler oluşturulmaya başlanmıştır. Türkiye’de 1983
yılından itibaren ekonomi politikası olarak ihracata dayalı büyüme modeli tercih edilmiştir.
2010’larda yerli otomobil prototipinin geliştirilmesi konusunda çaba gösterilmiş olduğunu
söyleyebiliriz. Bu gecikmeli gelişim teknoloji geliştirme yeteneğini kazanma konusunda Güney Kore
örneğini incelemeyi ve Türkiye için çıkarımlarda bulunmayı gerektirmektedir diyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Otomotiv Sanayi, Teknoloji Transferi, Yerli Otomobil, Teknoloji Geliştirme
Yeteneği, Patika Bağlılığı.
Jel Kodları: : L91,N70,O10, O25,O30.
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GAINING THE CAPABILITY OF DEVELOP TECHNOLOGY IN AUTOMOTIVE
INDUSTRY AND PATH DEPENDENCY (SOUTH KOREA-TURKEY)
ABSTRACT
When we examine the automotive industry of South Korea and Turkey, we see the Picture that the
South Korea began to establish automotive industry in the 1960s and the ability of develop technology
has gained in autumutive industry in a short period of time. Turkey became able to produce its domesttic
automobile after 45 years of South Korea
South Korea has chosen the export-oriented growth model as its economic policy preference
since 1963 and has also anounced the program to support the automotive industry. According to this
program, while the importation of automotive parts was released, the final product, in other word, the
completed automobile imports were prohibited. South Korea began to establishits institutional structure
for technology development in the 1960s.
The first automobile production facility in Turkey was establishin 1929 and Turkey prefered the
import substitution industrialization model economic policy. The principle of production of the final
product parts by imitation was adopted and the importation of the final product was released in the
1960s. The institutional structure for scientific development was tried to be establish. The first report
for technological development was prepared and the process of preparing reports was cotinued in the
1990s, legal arrangments were started in the 2000’s. Since 1983, export oriented growth model has
been prefered as economic policy.
We can say that efforts were made to develop a prototype of dpmestic automobile in the 2020s.
These efforts have reached the stage of giving fruit. This delayed development requires to examine South
Korea’s example of acquiring the technology development capability and make inferences for Turkey.
Keywords: Automotive Industry, Transfer of Technology, Domestic Automobile, Capability of Develop
Technology, Path Dependency.
Gel Codes: : L91,N70,O10, O25,O30.
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1.GİRİŞ
Güney Kore genel teşvik sistemini oluşturmak yerine, sektörel teşvik sistemi oluşturmuş ve
ihracata dayalı büyüme modeli çerçevesinde teşvik sistemini kurmuştur. Otomotiv sektörüne yönelik
olarak da, 1963 yılından itibaren sektörel teşvikler verilmiş ve ekonomik gelişme sürecinde teknolojik
gelişme ön plana çıkarılmıştır. 1967 yılında kurulmuş olan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve GRI
(Government Research Institute-Kamu Araştırma Kurumu) yoluyla devlet, firmaları teknolojik gelişme
konusunda desteklemiştir. (Dolanay, 2017)
Türkiye ise genel teşvik sistemini kurmuş, teknolojik gelişmeyi özel olarak teşvik etmeyi
düşünmemiş ve otomotive yönelik sektörel teşvik uygulamamıştır. 1963 yılında kurulmuş olan
TÜBİTAK ise teknoloji konusuna önem vermemiştir diyebiliriz. (Dolanay, 2017)
Türkiye otomotiv sanayi önce 1929 yılında OEM (Own Equipment Manufacture) usulüyle
kurulmuş olan Ford Motor fabrikası sonrası süreçte lisans anlaşmaları yolu ile gelişmiş ve 1990’li
yıllarda tekrar OEM yoluna dönerek gelişimini sürdürmüştür. (Dolanay, 2017) 2017 yılı itibariyle
toplam motorlu taşıt aracı üretimi ise 1.749.572 adede ulaşmıştır. (OSD (Otomotiv Sanayii Derneği),
2018: 8)
Güney Kore’de 1960’lı yıllarda ekonomi politikası olarak ihracata dayalı büyüme modeline
geçilmesi ile birlikte otomotiv sanayi hızla gelişmeye başlamıştır. Devlet 1960’lı yıllarda otomotiv
sanayinde yedek parça ithalini serbest bırakmış ve tamamlanmış otomobil ithalini ise yasaklamış,
böylece yerel koşullarda otomobil üretimini teşvik etmek istemiştir. Devlet lisans anlaşması yolu ile
teknoloji transferini zorlaştırarak ise aktif öğrenme sistemini oluşturmak istemiştir. (Dolanay, 2017)
2017 yılı itibariyle Güney Kore toplam taşıt aracı üretimi 4.115.000 adede ulaşmıştır.
(www.statista.com)
Yukarıda verilmiş olan üretim rakamlarından görülebileceği gibi Güney Kore otomotiv sanayi
üretimi, Türkiye üretiminin iki katından fazladır. Üstelik Güney Kore Türkiye’den çok geç bir tarihte
otomotiv sanayini kurmaya başlamış, buna karşın Türkiye’ye göre çok daha büyük bir hızla gelişerek
hızla teknoloji geliştirme yeteneğini kazanmıştır. Bu sonucun neden ortaya çıkmış olduğunu
anlayabilmek için Güney Kore ve Türkiye Otomotiv Sanayinin tarihsel gelişim sürecini daha
derinlemesine incelemek gereklidir.
2. GÜNEY KORE
Güney Kore’nin 1980’li yıllardaki ihracat başarısının altında, 1960’lı yıllardan itibaren başlayan
büyük sanayileşme hamlesinin olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla geçmiş sanayileşme başarısı, 1980’li
yıllardaki ihracat başarısını da beraberinde getirmiştir diyebiliriz. Ancak, 1980’li yıllardaki ihracat
başarısında, otomobil sanayi ön plana çıkarken, otomobil sanayi içinden de Hyundai Motor firması öne
çıkmıştır diyebiliriz. Hyundai teknoloji geliştirme yeteneğini kazanmaya yönelik yaklaşımıyla ne kadar
yenilikçi bir firma olduğunu göstermiş ve dünya ya yeni bir yöntem hediye etmiştir.
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Bu yöntem ise teknoloji geliştirme sürecinin belli bir noktasında suni bir kriz çıkarıp, teknoloji
geliştirme yeteneğini daha kısa sürede ve safha atlayıcı bir anlayışla hızla kazanmaya çalışmak olmuştur.
(Kim, 1998)
2.1. 1960-1997 Arası Süreçte Güney Kore Otomotiv Sanayi
Koreli işadamı Choi Mu-Seong ve kardeşleri Choi Hae-Seong ile Choi Soon-Seong eski askeri
Jeep marka araçların parçalarını kullanarak, araçların yağ davul saç ile yapılan gövdelerini değiştirmiş,
motoru yerelleştirilmiş Sibal isminde askeri Jeep tarzı aracı üreterek Güney Kore‟nin başarılarla dolu
otomotiv sektörü tarihini+ Ağustos 1955’te başlatmışlardır. (Hu vd., 2011: 8)
Güney Kore’de 1960’larda General Park yönetiminin iş başına gelmesi ile birlikte ekonomi
politikası tercihi olarak ihracata dayalı büyüme modeli seçilmiştir. Böylece Güney Kore ekonomisinde
1963 yılından itibaren hızlı ekonomik büyüme süreci başlamıştır. 1970’li yıllarda açıklanmış olan ağır
ve kimya sanayi teşvik programı ile bu sektörler ithal ikameci sanayileşme modeli çerçevesinde teşvik
edilmiş ve gemi inşa sektörü de oluşturulmuştur. Devlet 1973 yılında açıklamış olduğu otomotiv sanayi
teşvik programı çerçevesinde mevcut üç büyük otomobil üreticisi firmadan (Hyundai, Kia ve Daewoo)
bir yıl içinde tamamen yerli birer otomobil üretmelerini istemiştir. (Dolanay, 2017: 113-129)
Devlet otomotiv sektörünün gelişimini destekleme amacıyla 1961 yılında sanayi standardizasyon
planını açıklamış,1962 yılında beş yıllık otomobil sanayi planını açıklamış ve otomobil sektörünü
koruma kanununu çıkarmıştır. Bukanunla otomobil sanayi alanında üretim yapmakta olan yabancı
firmaların üretimleri durdurulmuştur. Devletin bu düzenlemesi ile 1962 yılında üç yeni yerli otomobil
şirketi kurulmuştur. Bunların ilki Nissan ile teknolojik işbirliğine giden Saenera, ikincisi Ha DongHwan Otomobil Sanayi Şirketi, üçüncüsü ise sonradan ismi Kia olacak olan Kyeongseong Precision
Sanayi’dir ve Mazda ile işbirliği içinde otomobil montajına başlamıştur. (Hu vd., 2011: 8)
1962 yılında çıkarılmış olan Otomobil Sanayi Destek Yasası otomobil parça, araç ve gerecinin
ithalinde vergi muafiyeti getirilmiş, montaj firmalarına vergi muafiyetleri tanınmış ve yabancı otomobil
ithali yasaklanmıştır. Yeni çıkan yasa doğrultusunda, Japon Nissan’dan gelen teknik yardım ve otomobil
parçaları ile birlikte, otomobilin bir kısmının montajını gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan firma,
daha sonra Daewoo Motor’a dönüşmüştür (Kim, 1997: 107).
1964 yılında devlet otomobil sanayi tanıtım planı hazırlamış, aynı yıl Kia lisans altında Mazda
otomobillerini üretmiştir.1965 yılında devlet üç yıllık otomotiv sanayi yerelleştirme planını açıklamış,
Asia Motor Sanayi kurulmuş ve Sinjin Otomobil Şirketi Saenara Otomobil Şirketini satın almıştır.1967
yılında otomobil tesisi izin standartları kanunu çıkarılmış ve 1965 yılında başlatılan 3 yıllık planda
hedeflenen başarının %90 gibi büyük bir kısmının sağlandığı duyurulmuştur Hyundai 1967 yılında,
otomobil üretim işine Ford motor lisansı ile girmiştir. 1969 yılında ise Kore devleti otomobil sanayi
temel teşvik planını uygulamaya başlamıştır. Ardından devletin yerli otomobil üretilmesi isteği
doğrultusunda 1975 yılında çoklu kaynaktan teknoloji alımı yolu ile Hyundai Pony’yi üretmiştir.
186

Tasarımı İtalyanlar tarafından gerçekleştirilen Pony’nin üretimi Mitsubishi otomobil teknolojisine
dayalı olarak yapılmıştır. 1975 yılında Hyundai Motor Şirketi teknolojik araştırma merkezini kurmuştur.
1976 yılında Pony ile ilk kez yerli otomobil ihracatı başlamıştır. 1975 yılında Kia Mazda’nın bir
modelini Kia Brisa adı ile üretmeye başlamıştır. Aynı yıl GM Korea ise Holden Torena teknolojisine
dayalı olarak Camina’nın üretimine başlamıştır(Dolanay, 2017; Hu vd., 2011: 9-10)
Bilim, teknoloji ve yeniliklerin teşviki 1962 yılında birinci beş yıllık ekonomik kalkınma planının
kabul edilmesiyle başlamış, 1962 yılı sonrasında devlet bu alanında çok güçlü teşvikler uygulamaya
başlamıştır. Ulusal yenilik sisteminin inşası ve geliştirilmesi açısından çok güçlü bir şekilde teknoloji
itişi yaklaşımı (technology-push apporach) uygulanmıştır. 1960’lı yıllarda ithal ikameci sanayileşme
stratejisi ve ihracat odaklı büyüme modeli iktisat politikası tercihleri olarak birlikte uygulanmıştır.
Devlet temel olarak otomobil üretimi, gemi inşası, mekanik mühendisliği ve elektronik sanayi alanlarını
teşvik etmiştir. Bu iktisat politikası araçlarının etkinlikle uygulanabilmesi için, bilim ve teknoloji
alanındaki kurumsal yapı oluşturulmuştur. Bu çerçevede Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü 1966
yılında, özellikle yukarıda sayılan alanlardaki teknolojiyi geliştirebilmek gayesiyle Ar-Ge
faaliyetlerinde bulunmak için kurulmuştur. 1967 yılında Bilim ve teknoloji teşvik yasasının çıkarılışı ve
Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın kuruluşu, bilim ve teknoloji politikasının oluşturularak hayata
geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. (Chung, 2011: 169)
Aynı zamanda, milli üniversiteler mümkün olduğu ölçüde hızla mühendis yetiştirmeye
odaklanmışlardır. Ancak hızlı ekonomik gelişme nedeniyle kalifiye mühendis sayısı yetersiz kalmıştır.
1960’lı yıllarda Güney Kore ulusal yenilik sistemi ileri ülkelerden alınan ithal teknolojinin taklit yoluyla
yerel şartlara uyarlanıp, özümsenip, kullanılmasına yoğunlaşmıştır. Sistem içinde bütünlüklü bilim ve
teknoloji politikası önlemleri ve programları söz konusu olmamıştır. Tüm teknoloji ve yenilik ihtiyaçları
ülkenin tek araştırma enstitüsü olan KIST tarafından karşılanmıştır. (Chung, 2011: 169)
1970 yılında Sinjin Otomobil Şirketi Toyota ile işbirliğini sonlandırmış, 1972 yılında General
Motors ile işbirliğine girmiş ve böylece GM Korea Şirketi kurulmuştur (Hu vd., 2011: 9). 1975 yılında
devlet küçük ve orta ölçekli otomobil sektörü yatırımlarını teşvik için yeni bir teşvik yasası çıkarmıştır.
1976 yılında Kia, Asia Motor Şirketi’ni satın almıştır. Aynı yıl Asia Motor’un ismini Saehan Otomobil
Şirketi olarak değiştirmiştir.(Hu vd., 2011: 9-10)
1970’li yıllarda Güney Kore devleti sanayi politikasında temel önemi ağır ve kimya sanayinin ve
ihracat odaklı sanayilerin kurulup geliştirilmesine vermiştir. Bu sanayiler teknoloji yoğun
olduklarından, yerel teknoloji geliştirme ve yenilik yapabilme kapasitesinin yeterli düzeyde olması
gerekmiştir. Bu sanayilerin ihtiyacının karşılanabilmesi için, devlet kendisinin finanse ettiği yeni
araştırma enstitüleri kurmuştur. Bunlar arasında, Kore Makineler ve Materyaller Enstitüsü (KIMM),
Kore Kimya Teknolojisi Araştırma Enstitüsü (KRICT) VE Elektronik ve Telekomünikasyon Araştırma
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Enstitüsü (ETRI) sayılabilir. KIST ile birlikte bu diğer kamu araştırma kuruluşları ulusal yenilik
sisteminin oluşturulmuş olduğunu göstermiştir. (Chung, 2011: 169-170)
Yenilik politikası açısından temel olarak, 1960’lı yıllardaki ithal teknolojinin basitçe taklidi ve
yerel koşullara karmaşık uyarlama yaklaşımı yerine 1970’li yıllarda basit ve daha az karmaşık
teknolojilerin yerelde geliştirilmesi sürecine yani yaratıcı taklit aşamasına geçilmiştir. (Chung, 2011:
170; Kim, 1993) Devlet stratejik sanayilerin ihtiyaç duyduğu araştırmacı ve mühendisleri
yetiştirebilmek için bir seri güçlü politika demetini uygulamaya koymuştur. Bazı politika önlemleri
alanlarında faaliyet gösteren chaeboller ve diğer alanlardaki büyük firmalar kendi Ar-Ge faaliyetlerini
gerçekleştirmeye başlamışlardır. (Chung, 2011: 170)
1980 yılında yaşanmış olan ekonomik kriz ortamında kimi yetkililer tarafından devlet desteğinin
bitirilip ekonominin liberalleşmesi istenmesine karşın, 1963 yılından beri uygulanmış olan ekonomi
politikaları devam etmiş ve ekonomik krizden çıkış için ihracatın daha da artırılması ilkesi
benimsenmiştir. Bu doğrultuda ABD pazarına otomobil de ihraç edilmeye başlanmış, bu konuda da
öncülüğü Hyundai yapmıştır. Ancak, 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren teknik sorunlar nedeniyle
ABD pazarında satışlar düşmeye başlayınca, Hyundai ürünlerinin kalitesini yükselterek bu sorunu
aşabilmiş ve hem de göreli düşük fiyat politikasını sürdürebilmiştir. 1980’li yılların sonuna geldiğimizde
teknoloji geliştirme yeteneğini kazanmış olan Hyundai, ihracat artışını da sürdürmüştür (Dolanay, 2017:
129-173 ve 320-324).
1980’li yıllarda otomobil şirketleri isim değişiklikleri, birleşmeler ve üretimde model çeşitliliğine
gitmişler ve böylece üretimde büyük miktarda artış gerçekleşmiştir. 1981 yılında Sinjin Otomobillerinin
adı Geohwa Şirketi olarak değişmiş, 1982 yılında Hyundai Pony II otomobilinin üretimine başlanmıştır.
1983 yılında Saehan Otomobilleri ismini Daewoo Motor olarak değiştirmiştir. Aynı yıl Hyundai,
Stellar’ın üretimine başlamış ve ilk yurt dışı iştiraki ortaya çıkmıştır. Krizle birlikte tartışılmaya başlanan
otomobil ticaretinin serbestleşmesi konusunda 1980 yılında Ticaret ve Sanayi Bakanlığı otomobil
ticaretinin serbestleşmesini ertelemiştir.

Bu karara gerekçe olarak otomobil sanayinin yeterince

rekabetçi olamamış olması gösterilmiştir. Aynı yıl Dong-A-Motor Şirketi Geohwa Şirketi’ni satın
almıştır. 1986 yılında Dong-A-Motors adını değiştirerek Ssangyong Motor Şirketi adını almıştır. Aynı
yıl Hyundai Excel ve Hyundai Presto AMX modeli otomobiller üretilmeye ve ABD’ye ihracına
başlanmıştır. Böylece Kore otomobil sanayinin en büyük otomobil üreticisi ülkeye teknoloji ve tasarım
açısından otomobil satabilecek seviyeye geldiği anlaşılmıştır. 1986 yılında devlet 1000 ile 2000 adet
arasında olmak şartıyla otomobil ithalatına izin vererek otomobil sektörünün rekabet açısından ne
durumda olduğunu görmeye çalışmıştır. 1988 yılında KAMA (Kore Otomobil Üreticileri Derneği)
kurulmuş ve otomobil üretim adedi bir milyonu geçmiştir. 1989 yılında Hyundai Kanada’da üretime
başlamıştır. Hyundai otomobil tasarımında tamamen kendi teknolojisini kullanmaya başlamış ama hala
Mitsubishi teknolojisine dayanmayı sürdürmüştür. (Hu vd., 2011: 10-11)
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Shinjin Motor’un bünyesinde faaliyet göstermiş olan Shinjin Jeep Motors, 1985 yılında ismini
değiştirmiş Dong-Hwan Automobile Industry Co. İsmini almış, 1986 yılında tekrar ismini değiştirmiş
ve Ssangyong Motor ismine kavuşmuştur (www.wikipedia.org).
1980’li yılların temel özelliği, ulusal yenilik sistemi çerçevesinde sanayi Ar-Ge faaliyetlerinde
görülmüş olan büyük çaplı artıştır diyebiliriz. Devlet sanayi alanındaki girişimcileri, pek çok farklı
politika araçları kullanmak suretiyle kendi Ar-Ge enstitülerini kurmaya yönlendirmiştir. Böylece özel
araştırma enstitülerinin sayısı, 1981 yılında 53 adet iken, 1990 yılında 966 adede çıkmıştır. Sanayinin
Ar-Ge kapasitesindeki bu büyük artış ile birlikte devlet, sanayinin geleneksel yapısının değişerek,
sanayide ileri teknoloji alanlarına yönelinmesini sağlamaya çalışmıştır. (Chung, 2011: 170)
1982 yılında devlet, bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki ilk büyük çaplı projesi olmuş olan
Ulusal

Ar-Ge

Programını

açıklamıştır.

Bu program çerçevesinde

firmaların tek

başına

gerçekleştiremeyeceği temel sınai teknolojilerinin tüm firmaların, özelliklede devletin ve özel firmaların
finanse ettiği Ar-Ge enstitülerinin birlikte katılabileceği ortak projelerle geliştirilmesi düşünülmüştür.
Kamu ve özel sektördeki bu büyük Ar-Ge yapma çabası sonucunda, 1980’li yıllarda Güney Kore daha
ileri ülkelerle yarı iletkenler gibi bazı ileri teknoloji alanlarında rekabet edebilecek düzeyde yenilik
yapma kapasitesine ulaşabilmiştir. (Chung, 2011: 170-171)
1980’lerin sonundan itibaren, Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı (MOCIE)’nı içeren pek çok
bakanlıkta Çevre, Enformasyon ve Telekomünikasyon da önem kazanmaya başlamıştır. 1987 yılında
MOCIE Sanayi Bazlı Teknoloji Geliştirme Programını başlatmıştır. Bu program, bilim ve teknoloji ile
ilgili bakanlıkların (Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MOST) hariç)gerçekleştirmiş olduğu, bu özelliklere
sahip ilk program olmuştur. MOCIE’ nin ardından diğer bakanlıklar da kendi programlarını
geliştirmişlerdir. Böylece pek çok sanayi sektöründe yenilik yapma yeteneği artırılabilmiştir. (Chung,
2011: 171)
1990 yılı itibariyle Hyundai’nin ABD ihracatı 1000000 adedi aşmıştır. Ürün çeşitliliğini sürekli
artıran Güney Kore otomobil sanayinde1994 yılında ise Samsung Motor şirketi kurulmuştur. Kia
markası Amerika pazarına açılmış ve Kore’de üretilmiş araç sayısı 8 milyonu adedi geçmiştir. 1998
yılından itibaren Hyundai şirketi araçları geliştirmek için yeni araştırmalara girmiş ve Amerika’da
araçlarını 100000 km kadar garanti altına almıştır. Samsung Motors otomobil satışlarına başlamış ve
Hyundai Kia Motor’un %51 hissesini satın almıştır. Daewoo Motor ise Ssangyong Şirketi’ni satın
almıştır. 1999 yılında Asia Motors ile Kia Motor birleşmiştir. (Hu vd., 2011: 11-12)
Otomotiv sanayinde 1980’li yılların ilk yarısında gerçekleşen ihracat artışına benzer bir ihracat
artışı 1990’lı yılların ilk yarısında da yaşanmıştır. Hyundai otomobil teknolojisini geliştirme yeteneğini
kazanmış olmasına ve tamamen yerli teknoloji ile otomobil üretebilmiş, diğer Güney Kore otomobil
firmaları ise 1997/1998 yılında yaşanmış olan mali krizden haddinden fazla etkilenmişlerdir. Kia ve
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Daewoo iflasını açıklamış, Kia firması Hyundai tarafından alınmış ve Hyundai dışında yerli otomobil
firması kalmamıştır. (Dolanay, 2017: 173-193 ve 324-326)
Güney Kore’nin sektörel değişimine ve hızlı ekonomik büyümesine en büyük katkının imitasyon,
transformasyon ve inovasyon süreçleri ile Ar-Ge sisteminin gelişiminden gelmiş olduğu söylenebilir.
1970’lerde toplam Ar-Ge içinde özel sektörün payı %30 olmuş iken, 1976 yılından itibaren kamunun
payı azalmış özel sektörün payı artmaya başlamıştır. 1983 yılında toplam Ar-Ge’nin yarısını kamu ve
diğer yarısını da özel sektör yapmaya başlamıştır. 2008 yılına gelindiğinde ise özel sektörün Ar-Ge payı
%75’e ulaşmıştır. 1980-1985 yılları arası süreçte GSYİH içinde Ar-Ge harcamalarının payı da iki katına
çıkmıştır. (Arslanhan ve Kurtsal, 2010: 7)
Teknoloji yoğun sanayi üretiminin hızla artan önemine karşın Güney Kore devleti, bilim,
teknoloji ve yenilik alanında 1990’lı yıllarda önceki dönemlere göre daha çok teşvik vermiştir. Bir
önceki dönemde elde edilmiş olan başarılar, ekonomik gelişmede bilim, teknoloji ve yeniliklerin
önemini göstermiştir. Bu nedenle devlet milli Ar-Ge harcamalarını artırmaya çalışmıştır. Böylece 1991
yılında ülke tarihinde ilk kez olmak üzere Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı %2’yi geçmiştir.
(Chung, 2011; Arslanhan ve Kurtsal, 2010: 6-8)
1990’lı yıllarda sınai Ar-Ge yapma yeteneğinin hızlı artışına bağlı olarak özel firmalar, daha
önceki dönemlerde kamu enstitüleri tarafından gerçekleştirilmiş olan temel alanlardaki Ar-Ge
faaliyetlerini üstlenmişlerdir. Sonuç olarak, 1990’lı yıllarda Kamu Araştırma Kurumları (PRI) yeniden
düzenlemeye tabi tutulmuş, ancak PRI’lar eski gücünden ve organize yapısından uzaklaşmıştır. Bu
yıllarda PRI’ların rolü çokça eleştirilmiştir. Böylece devlet Mart 1999’dan itibaren Almanya’nın
Gesellschaft sistemini örnek alarak yeni bir kamu araştırma sistemi oluşturmuş ve Araştırma Konseyi’ni
hayata geçirmiştir. (Chung, 2011: 171)
1990’lı yıllarda devlet, ülke üniversitelerinin Ar-Ge ve yenilik yapma yeteneğinin gelişimini çok
güçlü bir şekilde teşvik etmiştir. Akademik Ar-Ge yapma yeteneğini artırmak için devlet 1990 yılında,
en ileri üniversite araştırma merkezleri için Kusursuz Araştırma Merkezi (ERC) programını başlatmıştır.
Bu program, mühendislik ve uygulamalı araştırma alanında temel bilim ve Mühendislik Araştırma
Merkezlerindeki Bilimsel Araştırma Merkezlerini içermiştir. Bir üniversitedeki merkez ERC olarak
kabu edildiğinde, bu merkez on yıl içinde pek çok fon bulma olanağına kavuşmuştur. Devlet 1995
yılında diğer bölgelerdeki üniversitelin Ar-Ge ve yenilik yapma yeteneğini artırmak için Bölgesel
Araştırma Merkezleri Programı’nı hayata geçirmiştir. 2001 yılı itibariyle, 25 Bilimsel Araştırma
Merkezi, 34 Mühendislik Araştırma Merkezi ve 45 Bölgesel Araştırma Merkezi faaliyet halinde
olmuştur.

Bu merkezler ülke üniversitelerinin Ar-Ge yapma yeteneklerini artırmada önemli rol

oynamışlardır. (Chung, 2011: 171-172)
1990’lı yılların ortalarında, ulusal yenilik politikasında, devletin bölgesel yenilik politikasını
başlatmasıyla yeni bir politika yönelimi ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu yeni politik yönelim öncesinde
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ilk olarak ekonomik, toplumsal ve kültürel faaliyetlerin başkent Seoul ve çevresindeki yerleşim
yerlerinde yoğunluk kazanmış olduğu görülmüştür. Böylece ülkenin diğer yerlerinde bölgesel düzeyde,
sanayi, bilim ve teknoloji yeterince gelişememiştir. Merkezi hükümet ise geçmişte yenilik politikasının
oluşturulmasında hâkim oyuncu olmuş ve Güney Kore’nin bölgesel bilim ve teknoloji politikası söz
konusu olmamıştır. 1999 yılının sonlarında dahi tüm bölgesel kamu kuruluşlarının Ar-Ge bütçesi, ulusal
bilim ve teknoloji bütçesinin sadece %6.8’i kadarı olarak belirlenmiştir. Araştırma kuruluşlarının pek
çoğu, Seoul civarında ve Seoul’ün 150 km güneyinde kalan Dae-Deock Bilim Park’ında yer almıştır.
Sonraki yıllarda bölgesel kamu kurumları, bölgelerinin ekonomik gelişmesi için bilim ve teknolojinin
önemini anlamışlardır. Böylece, 2000 yılından itibaren, 16 bölgesel yönetimden 8’i kendi bölgesel
yönetim alanlarındateknoloji ve yenilik yapma yeteneklerini artırabilmek için bağımsız kuruluşlar
oluşturmaya başlamışlardır. Ancak, 1990’lı yıllarda Güney Kore bölgesel yenilik politikasının erken bir
safhasında yer almış olduğu söylenebilecektir. (Chung, 2011: 172-173)
Daha önce üniversite-sanayi işbirliğini teknoloji geliştirme sürecinde başarı ile uygulamış olan
Güney Kore, 1990’ların ikinci yarısından itibaren ve özellikle de mali kriz sonrasında üniversite-sanayidevlet işbirliğini, araştırma odaklı ve girişimci üniversiteler öncülüğünde oluşturmuş, devlet yeni
üniversite sisteminin oluşumu sürecinde gerekli yasal düzenlemeleri hızla gerçekleştirerek yeni sistemin
önünü açmıştır. (Dolanay, 2017: 324-336; Cho, 2014)
2.2. 1997 Sonrası Süreçte ve 2000’li Yıllarda Güney Kore Otomotiv Sanayi
Samsung Motors şirketi hisselerinin %70‟ini Renault‟ya satması sonucu ismini Renault Samsung
Motors Şirketi olarak değiştirmiştir. 2002 yılında Genel Motors, Daewoo Motors şirketinin çoğunluk
hissesini satın almış ardından adını GM Daewoo olarak değiştirdiğini ilan etmiştir. Shangai Otomotiv
araç montaj kapasiteli tesisini Montgomery, Alabama‟da kurmuştur. GM Daewoo araçları çeşitli GM
markaları altında dünyanın çeşitli ülkelerine ihracatını sürdürmüştür ve 2011 yılında GM Daewoo ismini
GM Korea olarak değiştirmiştir. Güney Kore otomobil endüstrisi 1999 yılından sonra hızla üretim ve
kapasite sayısını arttırmıştır. 1999 yılında 2843114 adet olan toplam taşıt aracı üretimi, 2010 yılında
4271941 adede çıkmıştır. (Hu vd., 2011:12)
Güney Kore devleti 2000’li yıllarda teknoloji geliştirme ve yenilik yapma yeteneğini daha
sistematik bir şekilde artırabilmek için yeni bir plan açıklamıştır. Devlet çok Kapsamlı bir bilim ve
teknoloji temel yasasını 2001 yılında kabul etmiştir. Yasa tüm ilgili bakanlıklar için ayrıntılı bilim ve
teknoloji planlarını içermiştir. Plan 2002-2006 yılları arasını kapsayan beş yıllık süreç için teknolojik
yeteneği artırma konusunda kapsamlı bir amaca ve uygulama stratejisine sahip olmuştur. Bu plana göre
Güney Kore bilim, teknoloji ve yenilik alanında dünya genelindeki ilk on ülke arasına girebilmeyi
amaçlamıştır. Plan çerçevesinde, Bilişim (Information) teknolojisi, bio teknoloji, nano teknoloji, uzay
teknolojisi, çevre teknolojisi ve kültür teknolojisinden oluşan altı teknoloji alanı bilgi temelli 21. Yüzyıl
toplumunun oluşturulması amacıyla seçilmiştir. (Chung, 2011: 173)
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Bu ana bilim ve teknoloji alanlarıyla ilgili bakanlıkların teknolojik yenilikleri desteklemesi ve
finansmanı için gerekli miktarı tahsis etmesi ilkesi benimsenmiştir. Böylece yenilik politikası bu farklı
kamu kurumlarının birbirleriyle işbirliği içinde koordineli çalışmaları ile belirlenmeye başlamıştır
diyebiliriz. Bilim ve teknoloji konusunda Başkanlık Komitesi ise bu farklı kamu kurumları arasında
koordinasyonu sağlamak ve yenilik politikasını oluşturmak üzere 1999 yılında oluşturulmuştur. Ayrıca
bu yeni komite, MOST (Bilim ve Teknoloji Bakanlığı) bünyesinde bulunan eski komite yerine, ilgili
bakanlıkların Bilim ve Teknoloji Komitelerini iyileştirmek ve geliştirmek üzere kurulmuştur diyebiliriz.
Yeni komitenin yönetim kurulu başkanının Devlet Başkanı olması ise eski sektör bazlı yenilik
politikalarının bakanlıkların oluşturduğu yeni ve genel yenilik politikalarının işleyişini etkilemesini
engellemiştir diyebiliriz. (Chung, 2011: 173)
2000’li yıllarda ulusal yenilik politikaları içinde bölgesel yenilik politikaları öncelik kazanmıştır.
Gerçekten e MOST ve MOCIE (Ticaret, Sanayi ve Ekonomi Bakanlığı) rekabet gücü avantajına
dönüştürülebilen, bölge temelinde teknoloji geliştirme yeteneğinin kazanılmasına özel önem
vermişlerdir. Bu politika neticesinde bilim, teknoloji ve yenilikler yaşam kalitesinin ciddi ölçüde
artmasını sağlamıştır. Böylece devlet de bilim, teknoloji ve yeniliklerin ülkenin ekonomik ve sosyal
gelişimi açısından önemli olduğunu keşfetmiştir diyebiliriz. (Chung, 2011: 173-174)
Aralık 2004’te devletin bilim ve teknoloji yönetim yapısı yeniden düzenlenmeye başlanmıştır. Bu
doğrultuda MOST (Bilim ve Teknoloji Bakanlığı) bakanlıklar arasında politika koordinasyonunu
sağlamak üzere Bilim ve Teknolojik Yenilik Bürosu’nu kurmuştur. Bu yeni oluşum neticesinde, ilgili
bakanlıklar arasında işbirliğinin artmasıyla birlikte halkın bilim, teknoloji ve yenilik konularına ilgisi
artmıştır diyebiliriz. (Chung, 2011: 174)
Üniversitelerin Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) ve yenilik potansiyelini artırabilmek için Eğitim
ve İnsan Kaynakları Gelişimi Bakanlığı (MOE-HRD) iki yeni program geliştirmiştir. Birincisi Kore’nin
Beyni 21 (the Brain Korea 21 (BK 21) programı ve ikincisi Bölgesel Yenilikler için Yeni Üniversite
(NURI) programıdır. BK 21 programı 1999 yılında, milli üniversitelerin araştırma alt yapılarını
geliştirmek ve lisans düzeyindeki eğitimin seviyesini yükseltebilmek amaçlarıyla başlatılmıştır. 19992005 yılları arasındaki süreçte programın ilk safhasında Güney Kore’nin temel araştırma odaklı
üniversitelerine 1,168 milyar won (Kore Cumhuriyeti para birimi) tutarında yatırım yapılmıştır. Böylece
ilk safhada milli üniversitelerin Ar-Ge potansiyeli başarıyla güçlendirilmiştir. Programın ikinci
safhasında ise, milli eğitim sisteminin standardının evrensel standartlar seviyesi amaçlanmıştır. Bu
ikinci safha 2005 yılında başlamış ve yedi yıl sürmüştür. NURI programı 2004 yılında, bölgesel
üniversitelerin uzmanlık alanlarında gelişmelerine ve güçlenmelerine yardım için başlatılmıştır. Beş yıl
içinde bu program çerçevesinde 1.4 trilyon won yatırım yapılmış ve mevcut 241 milli üniversiteden
109’u bu programa katılmıştır. BK 21 ve NURI programları, oldukça geniş kapsamlı tutulmuş ve
üniversitelerin diğer yenilik sistemi unsurlarıyla Ar-Ge işbirliğini iyileştirmiştir diyebiliriz. (Chung,
2011: 174)
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2000’li yıllarda teknoloji geliştirme yeteneğini artırmaya yönelik olarak sürekli gösterilen çabalar
neticesinde, bazı büyük ölçekli Güney Kore firmaları (chaebols) öncü ürünler üretmek suretiyle
teknoloji geliştirme yeteneğinin kazanılmasına katkıda bulunmuşlar, aynı zamanda teknolojik ilerleme
devletin onların teknolojik yeniliklerini aktif olarak desteklemesinden kaynaklanmıştır. Kamu ve özel
sektör arasında etkin işbirliğinin inşa edilmesiyle, milli firmalar pek çok temel sanayi sektöründe yüksek
rekabet gücüne sahip olmaya başlayabilmişlerdir. (Chung, 2011: 175)
3. TÜRKİYE
Otomobilin kullanılmaya başlanması 1700‟lü yılların sonlarına doğru hayvan gücü kullanımının
yerini buhar makinelerinden elde edilen gücün kullanımına bırakmasıyla başlamıştır. Ancak 1860‟lı
yıllarda benzinli motorların icadıyla otomobilin yaygınlaştığını biliyoruz. (Hu vd., ts: 4)
3.1. 1923-1960 Yılları Arası Süreçte Türkiye Otomotiv Sanayi
Otomobilin Türkiye’deki tarihi ise Osmanlı imparatorluğuna dayanmaktadır. Osmanlının son
dönemlerini yaşadığı 1909 yılında, askeriyeye alınan otomobiller resmi kayıtlara göre Türkiye’ye giren
ilk otomobillerdir. Ancak ülkeye giren otomobil sayısı 2. meşrutiyetin ilanı ile 1. Dünya Savaşı arasında
100-150 adetle sınırlı kalmıştır. 1. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte birçok şirketin atılımlarına
rağmen olumsuz ekonomik koşullar, 1920‟li yıllara gelinene kadar otomotiv sektörünün gelişmesine
olanak sağlamamıştır.1924–1925 yıllarında Türk asıllı beyaz Rusların kurduğu Aynvefa firması, Ford
marka otomobilleri Türkiye’de pazarlamaya başlamıştır. 1927 yılında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi
çıkardığı bir yasa ile İstanbul’da serbest bölge kurulmasını öngörmüştür. 1928 yılına gelindiğinde
hükümet Ford Motor Company ile 25 yıllık bir sözleşme imzalamıştır ve bunun sonucunda Ford 1929
yılında İstanbul’da montaj işine başlamıştır. Ancak aynı yıl üretim durdurulmuştur ve 1950‟li yılara
kadar ülke ihtiyacı ithalatla sağlanmıştır. (Hu vd., 2011: 4)
1950’li yıllarda ise lisans anlaşmalarına dayalı ve montaj yolu ile otomotiv ürünlerinin
üretilmesine başlanmıştır. Bu yıllarda esas amacı Türk Silahlı Kuvvetlerine 4 çeker arazi aracı ve
kamyonet sağlamak olan montaj hattı 1954‟te, Tuzla’da, Türk-Willys Overland Anonim Otaklığı Şirketi
tarafından kurulmuştur. Aynı yıl içerisinde Ankara’da kurulan Türk Traktör montaj hattı ile birlikte bu
yatırım, Türk otomotiv endüstrisinin kurucu firmaları olarak belirtilebilir (Azcanlı, 1995; Hu vd., 2011:
4-5). Bu yatırımları 1955 yılında Türk Otomotiv Endüstrisi AŞ’nin kurduğu kamyon fabrikası ve
ardından Otosan ve Çiftçiler AŞ’nin kurduğu ikinci ve üçüncü kamyon fabrikaları takip etmiştir. 1956
yılında ise Koç Ticaret A.Ş. Ford Motor Company’den Türkiye genel temsilciliği almış ve Montaj
Hakkına Sahip Bayi statüsüyle günde 8 adet kamyon ve 4 adet otomobil üretim kapasitesi ile faaliyete
başlamıştır (Bilgin, 1999: 15). Bu durum uzun yılar sürecek sektördeki koç holding hâkimiyetinin de
başlangıcı olarak kabul edilebilir. (Hu vd., 2011: 4-5).
1946 ve 1953yılları itibariyle Türkiye’nin ekonomik gelişmesini hızlandırmak için yapılmış olan
Marshall yardımları Türkiye’de teknolojik gelişmelerin önüne ket vurmuştur, AR-GE çalışmalarına
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önem verilmesini engellemiş ülkeyi ithalata yönlendirmiştir. Bu durum teknolojinin ülkemize girmesini
sağlasa da, o teknolojinin kullanılamaması otomotiv sektöründe ihracatçı konuma geçmemizi
engellemiştir diyebiliriz (Hu vd., 2011: 5). Ancak sadece Türkiye için geçerli olmayan ve Avrupa
ülkelerinin ekonomik gelişmelerini hızlandırmak amacıyla onlara da verilmiş olan Marshall yardımları,
(Hu vd., ts: 5) Avrupa ülkelerinde teknolojik gelişmeleri engelleyici bir rol oynamamıştır. Dolayısıyla
bu yıllarda Türkiye’de otomotiv alanı dâhil teknolojik gelişmelerin gerçekleşmemiş olmasının
nedenlerini daha eski dönemlerde gerçekleşmiş tarihi olaylarda aramak gerektiği düşünülmektedir.
Türkiye’nin geçmişine gittiğimizde tarihte Osmanlı Devleti’nin varlığı ve büyük ekonomik gücü
ile karşılaşırız. Osmanlı’da at arabası ile taşımacılık çok gelişmiş ve bir yerden bir yere nakil çeşitli şekil
ve büyüklüklerdeki at arabaları ile yapılmıştır (Dolanay, 2017). 1864 yılında Rusçuk bölgesinde bir
fayton üretim tesisi kurmuş olan Uzel ailesi, bu tesisten tüm Osmanlı İmparatorluğu için fayton üretimi
gerçekleştirmiştir (www.hurriyet.com.tr). Uzel ailesi 1878 yılındaki Rus savaşı sonrasında Bursa’ya göç
etmiş ve fayton üretimine Bursa’da devam etmiştir (www.trakkulup.net). Uzeller günün koşullarına göre
ileri bir üretim yöntemi olan seri üretim bandını kullanmışlardır. Böylece seri üretim yöntemi ile
Türkiye’de üretim yapmış olan ilk firma olmuştur (https://www.turkcebilgi.com).
Uzel firması Osmanlı Devleti içinde kurulup, geliştiği ve fayton gibi özel bir at arabası üretiminde
uzmanlaşmış olduğu anlaşılmıştır. Ancak sonraki yıllarda dünya genelinde otomobil seri üretimi hızla
geliştiği halde, Uzel firmasının Türkiye’de otomobil seri üretim firması haline gelmesi ve yerli özgün
otomobil markaları oluşturması sağlanamamıştır. Bu örnek bize Osmanlı Devleti’nin son yıllarında
patika bağlılığının var olduğunu ve bu patika bağlısı yapının Türkiye Cumhuriyeti yıllarında da sürmüş
olduğunu göstermiştir. Patika bağlılığı ise çok daha eski bir tarihte 16. Yüz yılın başlarından itibaren
oluşmaya başlamıştır diyebiliriz.
Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı eğitim sisteminin kurumsallaşmaya başlamış olduğu
söylenebilir. Onun tarafından kurulmuş olan Semaniye Medreselerinde hem nakli ve hem de akli ilimler
okutulmuştur. Fatih Sultan Mehmet daha önce söz konusu olmadığı düzeyde ilmi faaliyetlere önem
vermiş ve İmam Gazali ile İbn Rüsd’ün birbirinden farklı felsefeye ilişkin düşüncelerinin, Müslihiddin
Mustafa ve Molla Zeyrek tarafından tartışılmasını istemiştir. Bu tartışma sonucunda imanı akıldan üstün
tutan Gazali ekolünün görüşleri eğitim sisteminde ağırlık kazanmaya başlamıştır. Sultan 2. Beyazıt
zamanında da akli ilimlerde ihtisas sahibi olmuş olan Tokatlı Lütfullah (Molla Lütfi) önce Bursa, sonra
Edirne, sonunda Fatih medreselerine müderris tayin edilmiştir. Ancak eğitim sisteminde Gazali ekolüne
yönelimin bir sonucu olarak akli ilimlerde ihtisas sahibi olan Molla Lütfi, fikirlerinden dolayı
Şeyhülislam’ın fetvasıyla 1494 yılı sonlarında idam edilmiştir. (Adıvar, 1982: 60-61; Demirpolat, 2009:
109-111)
Felsefe ve akli ilimlerin eğitim sisteminden dışlanması süreci artarak devam etmiştir. Böylece 16.
yüz yılın ortalarından itibaren medreseler bozulmaya başlamıştır (www.akintarih.com). Özellikle 16.
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Yüz yılın sonlarına doğru hem müderris kalitesi yönünden ve hem de eğitim tedrisatı ve öğrencilerin
düzeyi açısından medreseler bozulmaya başlamış, ilerleyen yıllarda eğitim kalitesi düşmeye devam
etmiştir (Uzunçarşılı, 1988: 67). 16. Yüz yılın sonlarına doğru Padişahın teşviği ile 1575 yılında
Takiyuddin Efendi tarafından İstanbul’da bir rasathane kurulmuştur. Rasathanede kurulduğu tarihten
itibaren, oldukça başarılı ilmi faaliyetler gösterilmiş ve 1577 yılında bir kuyruklu yıldızın
gözlemlenebilmiş olmasına karşın, Allah’ın sırlarını öğrenmeye teşebbüs edilmiş olması gerekçesiyle
1580 yılında rasathane Padişah’ın emriyle yıkılmıştır. (Kongar, 2006: 62-66; Özilgen, 2009: 23-25)
Rasathane yıkılması hadisesi ise sosyal bir travma oluşturarak bilim ve teknolojiden uzaklaşmayı
getirmiştir. (Kongar, 2006; Özilgen, 2009) Böylece bu olay oluşmakta olan patika bağlılığının
güçlenmesine katkıda bulunmuştur diyebiliriz.
3.2. 1960-1980 Yılları Arası Süreçte Türkiye Otomotiv Sanayi
1929 yılındaki otomobil üretim tesisi kurulması tecrübesi dışında, 1960’lı yıllara gelinceye kadar
otomotiv sektöründe sadece ABD ve Avrupa’dan ithal otomobiller söz konusu olmuştur. Dolayısıyla
otomobil sanayi kurulamamıştır.
1960’larda yerli otomobil yapılabileceği düşüncesi otomotiv sektöründe yer alanlar arasında tam
yerleşmemiş olsa da, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Sanayi Bakanı’na talimat vererek, yerli
otomobil üretilmesini istemiştir. Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu’nun Avrupa’da incelemelerde
bulunmuş olması sonucunda, piyasanın darlığı nedeniyle yerli otomobil üretilmesinin doğru olmayacağı
sonucu çıkmıştır. DPT’de otomobil üretiminin lüks olduğu yönünde görüş vermiştir. Yerli otomobil
üretilebileceği fikrine ikna eden ise Necmettin Erbakan olmuştur. (Azcanlı, 1995: 94-96; Dolanay, 2017)
Yerli basında, yerli otomobil üzerinde görüş beyan edilmiş ve neredeyse yapılabilircilerle,
yapılamazcılar ikiye bölünmüş izlenimi vermişlerdir (Azcanlı, 1995: 96-100; Dolanay, 2017: 242).
Firmaların yerli otomobil üretilebilir düşüncesi önünde engel oluşturdukları düşünülünce,
hükümetin tutumunun safha atlayıcı bir yaklaşımı yansıttığı, otomotiv sanayinin gelişme hızını ve
yönünü olumlu etkileyebilecek bir tavır sergilemiş olduğu söylenebilecektir. (Dolanay, 2017: 242)
1960’lı yıllarda Devlet Başkanı Cemal Gürsel’in girişimiyle yerli otomobil çalışmalarına
başlanmıştır ve 1961 yılında Adapazarı Vagon Fabrikası’ndan alınan çeşitli otomobil parçalarıyla ilk
Türk otomobili olan “Devrim” üretilmiştir. Ne yazık ki Devrim resmigeçit sırasında yolda kalmış ve
böylece ilk yerli üretim otomobil yapımı için başlanan çalışmalar son bulmuştur. (Hu vd., ts: 5)
Her ne kadar Devrim projesi seri üretime geçilmeden rafa kaldırılmış olsa da, Devrim prototipinin
imali başarı ile gerçekleştirilmiş ve teknoloji geliştirme yeteneğinde safha atlayıcı bir sıçrama yapma
çabası olarak gözükmüştür. (Dolanay, 2017; Azcanlı, 1995; Şimşek, 2006) Zira bir önceki safha olan
lisans anlaşması temelinde montaj yoluyla otomobil üretimi yapılmadan doğrudan yerli otomobil
üretimi safhasına geçilmeye çalışılmıştır.
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1962 yılında Uzel, Massey Ferguson lisansı ile İstanbul’da traktör üretimine başlamıştır. 1963
yılında ise otobüs montajına başlanmış, takip eden üç yıl içerisinde de Tofaş-Fiat, Oyak-Renault ve
Otosan-Ford gibi binek otomobil üreten montaj fabrikaları imalata geçmiştir ve fiber glas dolgusuyla,
„Anadol‟ marka otomobilin ilki 1966 Aralık ayında Koç Holding’in çabalarıyla Otosan kapısından
çıkmıştır. Vehbi Koç’un girişimleriyle Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan, 1100 motorlu, 4 vitesli
Anadol marka otomobilden 1984 yılına kadar geçen 18 yılda 87 bin adet üretilmiştir. 1964 yılında yerli
katkı oranını arttırmaya yönelik olarak çıkartılan Montaj Sanayi Talimatının yürürlüğe girmiştir. Yurt
içindeki imkânların tam kapasiteyle kullanılması Montaj Sanayi Talimatının öncelikli hedefleri
arasındadır ki böylece ülkede ki gelişim sağlanacaktır. Diğer hedefi ise, üretimin yerli imalatla
gerçekleşmesidir Ancak şirketlerin Ar-Ge çalışmalarına yeterli derecede önem vermemesi bu durumu
maalesef ki kayıtsız kılmıştır. 1963 yılında 8 adet olan montaj sanayi kuruluşu sayısı 1967 yılında 20‟ye
yükselmiştir. (Hu vd., 2011: 5-6)
Koç Grubu tarafından, Anadol üretiminde ilk safhada tekerlekler, jantlar, lastik, akümülatör,
karoser, koltuklar ve boyanın yerli yapım olması düşünülmüştür. Fiber glass malzemeden üretilecek
kaportası ile birlikte Anadol’un üretimi için Otosan firmasına 10 Ocak 1966’daki başvurusundan bir
hafta sonra üretim izni verilmiştir. (Azcanlı, 1995.134-137).
Fiberglas karoser fikrini geliştirenin İngiliz Reliant firması olduğu öğrenilince Reliant ile temasa
geçilmiştir. Reliant tasarım aşamasında Otosan’ı Ogle Design firmasına yönlendirmiştir (Demirer ve
Aydoğan, 2008: 51-56).
1971 yılında Tofaş ve Oyak-Renault, İtalyan ve Fransız lisanslarıyla Bursa Organize Sanayi
Bölgesi‟nde imalat hatlarını kurmuşlardır.1977 yılında ise petrol krizi sebebiyle üretim belirgin bir
şekilde düşmüştür ve eski seviyesine ancak 1984 yılında ulaşabilmiştir. (Hu vd., 2011: 6)
3.3. 1980-2000 Yılları Arası Süreçte Türkiye Otomotiv Sanayi
1980‟li yıllara kadar süren iç piyasaya yönelik üretim faaliyetleri, bu dönemde benimsenen liberal
ekonomik politikanın etkisiyle yerini otomotiv sanayinin dışa açık, modern teknolojiyi kullanabilen,
ekonomik ölçeklerde üretim yapabilen, kalite ve fiyat açısından uluslararası rekabet gücüne sahip olması
fikrine bırakmıştır. Fakat uygulanan yüksek gümrük vergi ve tarifeleri üretimde istikrar sağlanmasına
fırsat verirken, endüstrinin rekabet gücünün artmasına engel teşkil etmiştir. (Hu vd., 2011: 7)
Ayrıca 1980’li yıllarda ilk kez bilim ve teknolojiyi geliştirmeye yönelik bir rapor yayınlanmış ve
BTYK (Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu) kurulmuş olmasına karşın, teknolojik gelişme konusunda
kayda değer hiçbir ilerleme sağlanamamıştır. (Dolanay, 2017)
Türk Bilim Politikası: 1983-2003 isimli çalışmada ilk kez, uluslararası normlara uygun olarak
Türkiye’nin araştırma ve geliştirmedeki kapasitesi, insan gücü ve harcamaları tespit edilmiş, bilimsel
alanda uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bilimsel alandaki hedeflere ulaşmak ve mevcut sistemin
etkinliğini sağlamak için bir Kanun Hükmünde Kararname ile BTYK kurulmuştur. İlim Politikası
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başlığını taşımasına karşın, bu çalışma aslında bir bilim ve teknoloji politikası tasarımıdır.(Göker, 2013:
190-191)
1985 yılında Türkiye İleri Teknoloji Teşvik Projesi Ön Raporu, 1987 yılında Bilim ve Teknoloji
Politikası Çalışma Dökümanı yayınlanmış, 1990 yılında 1. Bilim ve Teknoloji Şurası toplanmıştır.
Ardından 1993 yılında Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993-2003 isimli belge yayınlanmış, 1994
yılında Türkiye Üniversite-Sanayi İşbirliği Birinci Şurası yapılmış ve Üniversite-Sanayi İşbirliğinin
Geliştirilmesi Alt Komisyon Raporu yayınlanmış, 1995 yılında ise Bilim ve Teknolojide Atılım Projesi
(1995) açıklanmıştır. 1995 yılında açıklanan bu proje çerçevesinde TUENA (Ulusal Enformasyon
Şebekesi ve Telematik Hizmetler Ağı) kurulması planlanmış, Havacılıkta Bilim-Teknoloji-Sanayi
Politikaları: Türkiye İçin Öneriler belgesi yayınlanmıştır. Ayrıca 1992-2002 yılları arasında TÜBATÜBİTAK-TTGV Bilim-Teknoloji-Sanayi Tartışmaları Platformu (BTSTP) oluşturulmuş ve platform
tarafından strateji ve politika tasarımları belgesi yayınlanmıştır. Ancak, bu belgeler ve projelerin hiç biri
öngörüldüğü şekliyle hayata geçirilememiştir. Böylece 1990’lı yıllar bol belge hazırlanan ama uygulama
da yeterli gelişmenin sağlanamamış olduğu yıllar olmuştur. (Göker, 2013: 203-228)
1990’lı yıllarda Dünya Ticaret Örgütü’nün Kuruluş Anlaşması olan Uruguay Turu Nihai Senedi
ile ithal mallar yerine yerli malların kullanılmasına ya da ihracata bağlı olan subvansiyonlara yasak
gelirken, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge faaliyetlerinin devletçe desteklenmesi olanağı getirilmiştir.
Böylece otomotiv sanayinde Ar–Ge faaliyetlerinin desteklenmesinin önü açılmıştır. (Göker, 2013: 195203)
Ancak, devlet desteği olanaklarına karşın özel firmalardan Ar-Ge ve yenilik atılımı gelmezken,
2000’li yıllarda TÜBİTAK tarafından yerli otomobil projesi geliştirilmiş ve 2015 yılında yerli otomobil
prototipi ortaya çıkmıştır. (Dolanay, 2017)
1990’lı yıllarda otomotiv sektörü için pek de parlak sayılamayacak gelişmeler sektörü olumsuz
yönde etkilemiştir. İlk olarak 1994 yılındaki krizin üretimin üzerinde yarattığı olumsuz etki ve daha
sonra 1996 yılımdaki Avrupa’yla imzalana gümrük birliği anlaşması gereği kaldırılan gümrük vergileri
neticesinde artan ithalatın yarattığı rekabet ortamı otomotiv sektöründe yerli üreticinin belini iyice
bükmüştür. 1996 yılından itibaren çeşitli ölçek, model ve fiyatta araçların piyasaya girmesi konusunda,
daha önceki yıllarda yapılmayan ve ya yeterli olmayan AR-GE çalışmaları ve teknolojik gelişmelerin
gerisinde kalınmasından dolayı, yerli üretim henüz AB otomotiv sanayisi ile kalite ve model çeşidi
olarak rekabete hazır durumda olmamıştır. (Azcanlı, 1995; Dolanay, 2017: 281-288)
Ancak, Japon ve Güney Kore’li otomotiv üreticilerinin (Toyota, Honda ve Hyundai) Türkiye’de
üretim tesisi kurmaları ile birlikte, hem üretim ve hem de ihracat rakamları artış göstermiştir diyebiliriz.
(Dolanay, 2017: 281-288)
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3.4. 2000 Sonrası Süreçte Türkiye Otomotiv Sanayi
2000 yılında çıkartılan yasaya göre ülkemizde çevreyi kirleten yani karbüratörlü motorların
üretiminin yasaklanması sonucu otomotiv firmaları yeni bir teknolojiye sahip enjeksiyonlu ve katalitik
konvektörlü motora sahip araçların üretimine geçmişlerdir. Yeni motorların geliştirilmesi şirketlerin
Avrupa’daki ve Amerika’daki AR-GE merkezlerinde daha önceden gerçekleştirilmiştir. Bu durum
teknolojinin her geçen gün ne kadar ilerlediğini kanıtlar niteliktedir. 2000‟li yıllar itibariyle hemen her
sektördeki inanılmaz gelişmeler teknolojinin hızının ulaşılmaz bir noktaya gittiğini kanıtlar niteliktedir.
Türkiye‟nin henüz bir otomotiv firmasının olmayışının, bu teknolojinin her geçen gün çok daha
gerisinde kalmasına sebep olmaktadır diyebiliriz. Renault, Tofaş gibi bazı sektör devi firmalarının
Türkiye‟de montaj yapmasının artık hiçbir önemi kalmamıştır diyebiliriz. (Hu vd., 2011: 8)
Taşıt araçları üretimi 2003 yılında ilk defa 500 bin adedi aşmış ve 563 bine ulaşmıştır. 2000-2001
mali krizi sonrasında uygulanmakta olan ekonomik istikrar programı 2003 yılından bu yana ekonomik
büyümenin ivme kazanmasını sağlamış, bu da otomotiv sanayi yatırımlarını hızlandırmıştır. 2003-2008
yılları arasında hızla gelişen taşıt araçları sanayi, üretim, iç pazar büyüklüğü ve ihracatta dikkat çeken
büyüklüklere ulaşmıştır. Bu dönemde üretim sürekli artış göstermiştir. Otomotiv sanayinde toplam taşıt
araçları üretimi ilk defa 2006 yılında bir milyon adede ulaşmıştır. Taşıt araçları üretimi 2007 yılında ise,
ilk defa 1.1 milyonu aşmıştır. Ancak, Türkiye’nin 2009 yılında küresel ekonomik krizin etkisine girmesi,
iç talebin daralması ve ihracatın azalması, taşıt araçları üretiminin 884 bin adede kadar gerilemesine yol
açmıştır. Sektörde 2009 yılı sonu itibariyle üretim ve ihracatta önemli kayıplar yaşanmıştır. (Yaşar,
2013: 789- 790).
Ekonomik kriz ortamında hızla artan stokların eritilmesi ve talebin canlandırılması amacı ile 15
Mart-16 Haziran 2009 tarihleri arasında uygulanan ÖTV indirimi, daha sonra azalan oranlarda 30 Eylül
2009 tarihine kadar devam etmiştir. ÖTV indiriminin, yalnız silindir hacmi 1.600 cm³’den küçük olan
otomobiller ile kamyonetlerden oluşan hafif ticari araçlarda etkili olarak uygulanması dolayısıyla, MartEylül ayları arasında bu ürünlerde önemli talep artışı sağlanmıştır. Bu dönemde ek olarak 220 bin
dolayında araç satıldığı tahmin edilmiştir (Yaşar, 2013: 790).
Kökü 1870’li yıllara kadar uzanan ve 1962 yılında Massey Ferguson traktörlerinin üretimini
gerçekleştirmeye başlamış olan Uzel firması 2005 yılında merkezini Hollanda’ya taşımıştır. Bu
değişikliğin ardından, 2009 yılında 30 kişilik bir ekiple, kendi markasını taşıyan ilk traktörü de üretmeye
başlamıştır. Ancak traktör üretimi alanında teknoloji geliştime yeteneğini kazanmış olan köklü firma,
2012 yılında likidite sorunları yüzünden iflas etmiştir (Dolanay, 2017; www.hurriyet.com.tr).
Bu örnek, yenilikçi bir firmanın devlet desteği görmediği için iflas edişinin öyküsünü sunmuştur.
Böylece bir kez daha teknoloji transferine dayalı ekonomik gelişme patikası devam ettirilmiştir.
Dolayısıyla teknoloji transferine dayalı ekonomik gelişme patikası yenilikçi bir otomotiv sanayi
firmasının yaşamasına izin vermemiştir diyebiliriz. (Dolanay, 2017)
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Türkiye teknoloji geliştirme yeteneğini kazanma konusunda yeterli çabayı gösteremediği ve
teknoloji transferi patikasına bağlı kalarak üretime devam etmiş olduğu için enjeksiyonlu motora sahip
araçların üretimine geçerken montaj sanayi talimatından beri artırarak oluşturduğu yerli katkı oranındaki
yüksek düzeyi kaybetmiş ve yaklaşık %20 seviyesinde yerli katkı oranına düşüş gerçekleşmiştir.
(Dolanay, 2017).
4. GENEL DEĞERLENDİRME
Güney Kore 1960’lı yıllarda ihracata dayalı büyüme modelini iktisat politikası tercihi olarak
seçerken, aynı zamanda otomotiv sektörünü oluşturmak için yerel firmaların kurulmasını ve üretmesini
özendirmiştir. Aynı yıllarda bilimsel ve teknolojik gelişmeyi sağlamak için hem Bilim ve Teknoloji
Bakanlığı yoluyla ulusal yenilik sistemini kurmaya başlamış, hem de üniversite-sanayi işbirliğini
sağlamaya yönelik çalışmaları başlatmıştır. 1970’li yıllarda ise Kamu Araştırma Kurumları’nı
oluşturarak ulusal yenilik sistemini geliştirmeye çalışırken, diğer yandan ağır ve kimya sanayi destek
programını 1973 yılından itibaren uygulamaya ithal ikameci sanayileşme politikası çerçevesinde
başlamıştır. Yine 1973 yılında devlet üç otomobil firmasından tamamen yerli birer otomobil imal
etmelerini istemiştir.
Daewoo Motor ve Kia çeşitli markaların taklit modelini üretmişken, Hyundai çoklu kaynaktan
teknoloji transferi ile Güney Kore’nin ilk yerli otomobilini 1975 yılında üretmeyi ve 1976 yılında ihraç
etmeyibaşarmıştır. Böylece de ilk teknolojik sıçrama gerçekleşmiştir diyebiliriz. (Dolanay, 2017)
1980’li yıllarda ise ucuz fiyat politikası ile ABD başta olmak üzere ihracat artarak sürmüş, ancak
1980’li yılların ikinci yarısında ABD pazarında yaşanmış olan teknik sorunlar nedeniyle Hyundai’nin
satışlarında düşme yaşanmaya başlamıştır. Bunun üzerine teknik sorunları çözümleyerek, kaliteyi
yükseltmeyi başaran Hyundai, bunu ucuz fiyat politikasını devam ettirerek yapmıştır. Bu süreçte 1980’li
yılların sonlarına gelindiğinde Hyundai teknoloji geliştirme yeteneğini kazanabilmiştir. Böylece ikinci
teknolojik sıçrama gerçekleşmiştir diyebiliriz. (Dolanay, 2017)
Güney Kore devleti tamamlanmış otomobil ithalini yasaklarken, parça ithalini serbest bırakmış
ve hatta teşvik etmiştir. (Dolanay, 2017)
1990’lı yıllara gelindiğinde, bir yandan ihracat artmaya devam ederken, diğer yandan üçlü sarmal
ulusal yenilik sistemini kurmaya yönelik olarak üniversiteler yenilenme yoluna gidilmiş, girişimci ve
araştırma odaklı üniversite yapısı oluşturulmaya başlanmış, eskinin fildişi kule tabiriyle tanımlanan
üniversite yapısı değiştirilmeye başlanmıştır. (Dolanay, 2017)
2000’li yıllarda ulusal yenilik sistemi de yeniden düzenlemeye tabi tutulmuş ve bilgi toplumu
oluşturulmuştur. Böylece üçüncü teknolojik sıçrama da gerçekleştirilmiştir. Güney Kore dünya
genelinde bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkı sunabilen öncü bir ülke haline gelmiştir diyebiliriz.
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Türkiye ise 1929 yılında Ford Motor firması tarafından İstanbul’da kurulmuş olan üretim tesisi
ile çok erken bir tarihte otomotiv sanayini oluşturmaya başlamış olmasına karşın halen yerli otomobilini
üretmeyi başaramamıştır. Önce 1961 yılında ardından 1967 yılında yerli otomobil üretmeye çalışmış
olan Türkiye, her iki projede başarılı olmasına karşın, Devrim otomobilinin seri üretimine geçilememiş,
Anadol otomobilinin seri üretimine geçilmiş olsa da sonraki yıllarda üretim durdurulmuş, bu projede de
ihracatın ve saç gövdeli otomobil üretiminin gerçekleştirilememesi nedenleriyle yeterli ilerleme
sağlanamamıştır.
1971 yılına gelindiğinde yerli otomobil üretiminden vazgeçilmeye başlanıldığı anlaşılmaktadır.
1971 yılında TOFAŞ tarafından İtalyan Fiat firmasının lisansı ile Murat otomobilleri, OYAK Renault
tarafından ise Fransız Renault firmasının lisansı ile Renault marka otomobiller üretilmeye başlanmıştır.
1990’li yıllara gelindiğinde ise lisans anlaşması yolu ile üretimden yeni bir yaklaşıma geçilmiş,
ama aslında 1929’lu yılların anlayışına geri dönülmüş ve yabancı firmaların Türkiye’de üretim tesisi
kurmalarına izin verilmeye başlanmıştır. 1994 yılında Japon Toyota firması tarafından ilk tesis
kurulmuş, 1997 yılında ise Japon Honda ve Güney Kore menşeli Hyundai firmaları üretim tesislerini
kurmuşlardır. (Çoban, 2007: 20; Dolanay, 2017)
Hyundai firması 2006 yılında Türkiye’de ikinci üretim tesisini kurmak istemiş olsa da, istediği
özel teşvikleri alamayınca Çek Cumhuriyetinde üretim tesisi kurmuş, Türk devleti ise yerli
otomobilimizi üreteceğiz diyerek Hyundai firmasına özel teşvikler vermekten kaçınmıştır.
(www.lojisturk.net) Ancak, 2006 yılında yerli otomobil üreteceğim kararını alan Türkiye, bu karardan
dokuz yıl sonra yerli otomobil prototipini imal edebilmiş, ancak yerli otomobil üretimine henüz
geçilememiştir.
Bu durum Türkiye’nin teknoloji transferi yolu ile ekonomik gelişme patikasına bağlı olduğunu,
patika bağlılığını kırarak teknoloji geliştirebilme yoluna girmede ne kadar zorlandığını göstermiştir
diyebiliriz.
5. SONUÇ
Türkiye’de yanlış bir iktisat politikası tercihi ile ithal ikameci sanayileşme politikası seçilmiş. Bu
doğrultuda 198’li yıllara kadar teknoloji transferi patikasına bağlı yavaş bir sanayileşme süreci söz
konusu olmuş, otomotiv sanayi de 198’li yıllara kadar olan süreçte yavaşça gelişmiştir. Bu yavaş
gelişimle ileri ülkelere yakınsama söz konusu olmamış ve teknolojik gelişme sağlanamamıştır
diyebiliriz.
Her ne kadar Türkiye’de 1980’li yıllarda ihracata dayalı büyüme modeli ile yeni bir ekonomik
gelişme patikası oluşturulmak istenmiş olsa da, teknoloji transferine dayalı ekonomik gelişme patikası
değiştirilememiş ve patika bağlılığı devam etmiştir.
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Böylece teknoloji transferine dayalı patika üzerinde kalınarak ekonomik gelişme süreci devam
etmiş. Otomotiv sanayinde de teknoloji transferine dayalı patika bağlılığını kırarak yeni bir teknoloji
geliştirmeye dayalı patika oluşturmak iyice zorlaşmıştır diyebiliriz.
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THE CLUSTERING OF COUNTRIES ACCORDING TO THE GLOBAL
ENTERPRENEURSHIP INDEX
Yusuf TORUN
Fatma LORCU

ABSTRACT
As a result of globalization and the processes of information society a rapid change is being
experienced. Entrepreneurship, which emerged with this change and which is one of the most important
factors that determine the level of development of the countries, displays a multi-dimensional
appearance with the functions it undertakes in the socio-economic structure. This series of multiple
functions that it takes upon itself makes entrepreneurship significant in terms of social development and
economic progress.
Entrepreneurship, which is an important factor in countries’ development plans and economic
policies, has become the focus of attention of the whole world. Countries publish entrepreneurship data
every year and prepare necessary plans and programs concerning the encouragement of
entrepreneurship. The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) community, which has been active
since 1999, by evaluating countries as part of specific criteria presents comparative entrepreneurship
reports on both national and international countries regarding entrepreneurship activities.
The aim of this study is to examine entrepreneurship values in the period between 2015-2017 by
also considering Turkey’s GEM data and is to determine participant countries of GEM resemble to
which countries in terms of entrepreneurship indicators. The information obtained is also important to
give a right direction for Turkey’s future plans and policies to be made related to entrepreneurship. For
this purpose, entrepreneurship index values of countries as members of GEM are classified by using
data mining methods.
Keywords: Entrepreneurships, Entrepreneurships Index, Data Mining, Clustering Analysis.
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KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK ENDEKSİNE GÖRE ÜLKELERİN KÜMELENMESİ
ÖZET
Küreselleşme ve bilgi toplumu süreçlerinin etkisi sonucunda hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu
değişim ile ortaya çıkan ve ülkelerin kalkınma düzeyini belirleyen en önemli etkenlerden biri olan
girişimcilik, sosyo-ekonomik yapıda üstlendiği fonksiyonlar ile çok boyutlu bir görünüm
sergilemektedir. Üstlendiği bu çoklu işlevler dizisi de sosyal gelişme ve ekonomik kalkınma açısından
girişimciliği önemli kılmaktadır.
Ülkelerin kalkınma planlarında ve ekonomi politikalarının önemli bir aktörü olan girişimcilik,
tüm dünyanın ilgi odağı haline gelmiştir. Ülkeler her yıl girişimcilik verilerini yayınlamakta ve
girişimciliğin teşviki ile ilgili olarak gerekli plan ve programlarını hazırlamaktadırlar. 1999 yılından
bu yana faaliyet gösteren Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM) topluluğu, ülkeleri belirli kriterler
çerçevesinde değerlendirerek girişimcilik faaliyetleri ile ilgili olarak hem ülkesel bazda hem de dünya
ülkelerinin karşılaştırmalı girişimcilik raporlarını sunmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin de GEM verileri dikkate alınarak, “2015-2017”
dönemlerindeki girişimcilik değerlerinin incelenmesi ve girişimcilik göstergeleri bakımından GEM
katılımcısı ülkelerin, hangi ülkelerle benzerlik gösterdiğinin belirlenmesidir. Elde edilen bilgiler,
Türkiye’nin gelecek zamanda girişimcilikle ilgili yapılacak olan plan ve politikalara da doğru yön
vermesi açısından önem arz etmektedir. Bu amaçla Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM) üyesi olan
ülkelerin girişimcilik endeksi değerleri veri madenciliği yöntemleri kullanarak sınıflandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik İndeksi, Veri Madenciliği, Kümeleme Analizi
Jel Sınıfflandırılması: M13, C10, C38.
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1. INTRODUCTION
In the global economy, labor and natural resources, which are the traditional production factors
increasingly get settled in the second rank. As it has gained a global quality and is easily available to
everyone, money has lost its competitive advantage gradually in the world market and exchange rates
are no longer of continuous importance. In contrast to all of these, management has become the
determining factor of the production. Therefore, today the manager and in parallel to this,
entrepreneurship locate at the center of the economy (Durukan, 2006: 30).
Entrepreneurship, derived from German word “unternehmen” and French word “entreprendre”,
is expressed in Turkish by the words undertaking, attempt and entrepreneur. According to these derived
concepts, entrepreneurship can be defined as the work of the entrepreneur, or with a wider definition the
process of creating and developing opportunities to create value for an existing or a new enterprise
(Fisscher, Frenkel, Lurie and Nijhof, 2005: 107).
Entrepreneurship undertakes many functions such as identifying and meeting needs, increasing
the economic welfare of societies, creating employment, producing quality goods and services,
accelerating the economic growth and revealing personal talents.
Entrepreneurship as one of the areas of which the impact of globalization is inevitable and
irreversible, has become an important issue every passing day with its being the driving force for the
effectiveness in economic, political and social spheres of the countries.
Countries publish their data on entrepreneurship that they accept as a significant actor in their
development plans and economic policies and prepare their necessary plans and programs for the
promotion of entrepreneurship. The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) community, which has
been operating since 1999, presents comparative entrepreneurship reports of both at the national level
and world countries regarding entrepreneurship activities by evaluating the countries within the
framework of certain criteria.
2. GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR (GEM)
The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) is an academic research initiated by Babson
College (USA) and London Business School (UK) in 1997, started by the participation of 10 countries
with the aim of investigating the importance of entrepreneurship in the economic growth process. The
aim of this project is directed to determine why some of the countries are more entrepreneurial compared
to other countries. GEM is the richest source of information on the subject for 18 years and annually
publishes a series of global, national and private reports.
Dating from its foundation, GEM has been the focal point of many economic growth and
competition studies of large firms and has assumed that these companies are the main supporters of its
development in economics. Then, by emphasizing the importance of entrepreneurship in economic
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development, entrepreneurial activities were added next to corporate firms and GEM model in Figure 1
was developed.
Figure 1. The GEM Model
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- Labor market efficiency
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Innovation and
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- Government policy
- Government
entrepreneurship programs
- Entrepreneurship education
From GEM
National
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Socio-Economic
Development
-Jobs
-Innovation
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Population Surveys
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Growth, Innovation,
International orientation, Social
value creation

- R&D transfer

Source: Niels Bosma, Sander Wennekers and Jose Ernesto Amoros, (2011). Global Entrepreneurship Monitor 2011
Extended Report: Entrepreneurs and Entrepreneurial Employees Across the Globe, p.12.

According to the GEM model, the conditions affecting the national, large and settled firms are
different from the entrepreneurial conditions affecting entrepreneurship activities. The concepts such as
institutional structure, infrastructure, economic stability, health, education, the efficiency of commodity
markets, the efficiency of labor markets, the development status of fiscal markets, technology and
market size constitute national conditions. These conditions are very effective on institutionalized
enterprises. The conditions forming the country's infrastructure along with the conditions of
entrepreneurship, influence the decisions of individuals to appear in entrepreneurship activities.
Entrepreneurship essentials are government policies, entrepreneurship programs of the government,
financial support for entrepreneurs, entrepreneurship education, research and development activities,
market structure and entry barriers, commercial, legal and professional infrastructure for entrepreneurs,
physical infrastructure and national culture. The mentioned national conditions and entrepreneurship
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requirements depend on the social, political and economic conditions of countries (Karadeniz, 2014:
13).
GEM collects the variables, which it uses to evaluate countries, under seven main headings and
they are shown in Table 1.
Table 8. Variables and Main Headings Used in Application
MAIN HEADINGS

VARIABLES
1-Perceived opportunities (P1)
2-Perceived capabilities (P2)
Self-Perceptions About Entrepreneurship
3-Fear of failure (P3)
4-Entrepreneurial intentions (P4)
1-Total early-stage entrepreneurial activity-TEA (A1)
Activity
2-Established business ownership rate (A2)
3-Entrepreneurial employee activity (A3)
Motivational Index
1-Improvement-driven opportunity/Necessity motive (M1)
1-Female/male TEA ratio (G1)
Gender Equality
2-Female/male opportunity ratio (G2)
1-Job expectations (I1)
Entrepreneurship Impact
2-Innovation (I2)
3-Industry (I3)
1-High status to entrepreneurs (V1)
Societal Value about Entrepreneurship
2-Entrepreneurship a good career choice (V2)
1-Entrepreneurial finance (F1)
2-Government policies: support and relevance (F2)
3-Government policies: taxes and bureaucracy (F3)
4-Government entrepreneurship programs (F4)
5-Entrepreneurship education at school stage (F5)
Expert Ratings of The National
6-Entrepreneurship education at post school stage (F6)
Entrepreneurial Framework
7-R&D transfer (F7)
8-Commercial and legal infrastructure (F8)
9-Internal market dynamics (F9)
10-Internal market burdens or entry regulation (F10)
11-Physical infrastructure (F11)
12-Cultural and social norms (F12)
Source: Global Entrepreneurship Monitor, Global Report 2016-2017, Country Profiles, p.38.

All stated indicators (variables and their values) are based on the GEM conceptual structure,
which includes entrepreneurial structure conditions on the one hand and significant key entrepreneurship
measurements on the other hand. In general, this measurement group provides a comprehensive data set
to understand the impact of entrepreneurship on society and to measure the support of the society for
entrepreneurial activities. The descriptive statistics concerning the related variables are shown in Table
2.
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Table 9. Descriptive Statistics of Variables Used in Application*
Variables

Min

Max Mean

Sdt.
Dev

P2
P3
P4
A1
A2
A3
M1
G1
G2
I1
I2

25,2
17,9
2,1
4,4
1,6
0,2
0,7
0,26
0,61
0,5
3,5

84,6
54,4
63,8
33,5
28
9
11,8
1,24
1,17
51,5
58,7

13,4
8,59
14,5
6,95
5,14
2,47
2,11
0,18
0,11
11
10,6

I3

0,9

35,3 16,69 10,2

50,33
36,08
22,33
12,34
8,05
3,35
2,88
0,67
0,95
21,31
26,38

Country
with min
value
RC
BF
RUS
IT
PR
PA
GE, MK
JO
NL
JM
MY
BF

Country
with max Variables Min
value
BZ
V2
21,5
AE
F1
2,75
F2
EG
2,61
BF
F3
1,97
BF
F4
2,21
F5
AU
1,67
F6
SH
2,96
ID
F7
2,24
F8
QA
3,15
QA
F9
3,44
LB
F10
2,76
F11
3,69
AT
F12
2,95

Max Mean
95,2 62,82
5,72 4,21
5,93 4,18
7,10 3,92
6,28 4,29
5,41 3,11
5,85 4,61
5,67 3,83
6,11 4,90
7,13 4,98
6,17 4,23
8,31 6,44
7,22 4,725

Country
Sdt.
with min
Dev
value
12,99
PR
0,77
BZ
0,89
BG
1,10
AR
0,91
IR
0,76
EG
0,68
JO
0,72
BZ
0,59
IR
0,82
UY
0,66
IR
0,92
LB
0,92963 HR

Country
with max
value
GT
IN
KR
HK
AU
NL
NL
CH
LV
KR
NL
HK
IL

*The data is from https://www.gemconsortium.org/data (20.04.2019).

GEM has a unique approach to entrepreneurship in a variety of ways. First, it collects primary
data globally. Then individuals are being investigated about various key issues related to entrepreneurial
aspirations, attitudes, intentions and activities. In the end, the entrepreneurial phenomenon is evaluated
throughout the entrepreneurial cycle from growing in maturity of entrepreneurship opportunities until
the time of its disappearance.
As a result of extensive research done, various entrepreneurship measurement values are obtained
belonging to countries and these values constitute a database.
3. RESEARCH
3.1. The Aim and Importance of the Research
Although countries were examined many times through clustering analysis using different
indicators, it is seen that the studies directed to classify on the basis of entrepreneurship indicators, which
is an important indicator for social development and economic progress, are not emphasized. However,
GEM presenting one of the world’s leading entrepreneurship studies evaluates participatory countries
related to entrepreneurship through its rich data. From these two points forth, in this study by considering
data including Turkey revealed by GEM, it is intended to examine entrepreneurship values of countries
and to show GEM participatory countries resemble to which countries in terms of entrepreneurship
indicators in the 2016-2017 period.
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In order to increase the entrepreneurship effectiveness, the detection of the current situation and
the identification of deficiencies and the positive sides are of great importance. Along with the clustering
analyses done in the research by determining clusters including Turkey, it will be presented how Turkey
will be evaluated together with which countries in different entrepreneurship variable main headings.
The information obtained have importance in terms of giving the right direction for Turkey’s plans and
policies concerning entrepreneurship in the future.
3.2.

The Population of the Research and Sample

The population of the study is composed of all countries. However, since not all countries are
included in GEM, 64 countries taking part in the GEM report of the year 2016 including Turkey are
incorporated in the research. The geographical distinctions of these 64 countries in the GEM 2016 report
are shown in Table 3.
Table 10. GEM Economies by Geographic Region 2016
Geographic Region
Africa

Countries
Burkina Faso, Morocco, South Africa, Cameroon, Egypt,

Asia& Ocenia

Australia, United Arab Emirates, China, Indonesia, R. of South Korea,
Georgia, India, Hong Kong, Iran, Israel, Qatar, Kazakhstan, Lebanon,
Malaysia, Saudi Arabia, Thailand, Turkey, Jordan

Latin America
&Caribbean

Argentina, Belize, Brazil, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Colombia,
Panama, Peru, Puerto Rico, El Salvador, Chile, Uruguay

Europea

Germany, Austria, Bulgaria, Estonia, Finland, France, Croatia,
Netherlands, United Kingdom, Spain, Ireland, Sweden, Switzerland,
Italy, Cyprus, Latvia, Luxembourg, Hungary, Macedonia, Poland,
Portugal, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Greece

North America

USA, Canada

Source: Global Entrepreneurship Monitor, Global Report 2016-2017, p.13

3.3.

Data Collection and Variables

In the research, 27 variables collected under 7 main headings of 64 countries used by GEM in the
implementation were selected from GEM's 2016-2017 period report. The variables used and the
grouping of the variables are shown in Table 1.
3.4.

Research Method
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All variables used in this study, including 64 countries and 27 variables, are quantitative and
continuous and there are no qualitative and categorical variables. In the analysis of the study, Clustering
Analysis, as one of methods of the Data Mining, was used. While the hierarchical clustering analysis
was used as the clustering method, the technique of Ward and the K-means technique were used in the
non-hierarchical clustering analysis process. In the hierarchical method the reason to use the technique
of Ward originates from the theoretical calculation form of the method. In Ward’s technique, clusters
that provide maximum in-group similarity at each stage in respect to other methods are explained with
reference to the principle of “minimum variance”. In the analysis of data SPSS 23.0 and RapidMiner
Studio 8.2 package programs were used.
3.5.

Research Findings

In the research, using the variables under each main heading indicated in Table 1, by using the
number of clusters obtained from first using hierarchical and then clustering method K-means method
was applied.
However, since the data of two variables titled social view towards entrepreneurship of Austria,
Brazil and Lebanon are not included in GEM 2016 report, this heading has been removed from the
analysis in order to include all three countries with missing data in the clustering operation and by 25
variables in order hierarchical and by utilizing the results of this analysis clustering analysis based on
K-means was made and results were shown in Table 4.
When the countries are examined by the hierarchical clustering method according to all
entrepreneurship data, while Turkey is on the same cluster with Kazakhstan, Qatar, Iran, United Arab
Emirates, Macedonia, Morocco, Argentina and El Salvador; according to K-means method Turkey is
found in the same cluster with Qatar, Iran and United Arab Emirates.
4. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
As a result of the clustering analysis, it is seen that the 8 clusters formed by both methods are
similar. When the clusters including Turkey is examined, the most interesting point is that it is seen that
in the hierarchical clustering analysis the majority of the countries that Turkey is in the same cluster and
in K-means all countries that are in the same cluster belong to the religion of Islam. Although
entrepreneurship is thought as an interdisciplinary concept, in the studies its relationship with other
fields outside the economy has not been scrutinized much by addressing it. However, it can be said that
entrepreneurs are the products of their communities, cultures and religions that they belong. Eren (2012)
also puts forward that Islam has some fundamentals that encourage or even necessitate entrepreneurship.
From this point of view, it can be considered that in the clustering formed similar to Hofstede’s Cultural
Dimensions Theory a clustering has also occurred. As a matter of fact, Morrison (2000) states that
entrepreneurship culture is fed in societies where equality and democracy are higher.
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Turkey, in 2001, took part in the same cluster also with Argentina as a country that intersects with
its road on the subject of economic crisis. In general, when the state economies are investigated, one of
the countries that have difficulties in its economy is Argentina. However, in the world Argentina and
Turkey are the two countries commemorated by economic crisis.
As a result of the entrepreneurial activities of the recent period, the country with the highest rate
of employment is Qatar, which has a rich economy. When the figures in recent days are reviewed, Qatar
is the leading country in terms of the investments from Arab countries to Turkey and it is also observed
that exports to Qatar arise significantly in 2018.
In this study, within the clustering analysis performed by using the variables that constitute the
Global Entrepreneurship Index which is prepared by measuring both the quality, the prevalence and the
depth of entrepreneurship, countries’ clusters formed in terms of the relevant variables and the place of
Turkey were specified.
For Turkey as a dynamic and developing country, on the subject of entrepreneurship as one of the
important elements of the complete competitive market system, it is needed to engage in competition
with countries in the top rankings of entrepreneurship and to address strategies designated on the subject
of entrepreneurship in multidirectional ways in order to get economic and sociological effective results
from this.
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THE RANKING OF UPPER MIDDLE INCOME COUNTRIES ACCORDING TO THE
GLOBAL INNOVATION INDEX
Gamze Yıldız ERDURAN
Fatma LORCU
ABSTRACT

The performances of countries related to innovation, which affects all sectors of the economy and
is seen as a global phenomenon, is demonstrated by the innovation index in innovation reports prepared
jointly with Cornell University, INSEAD and the World Intellectual Property Organization (WIPO). The
theme of the report, which is published with a different theme each year, was predicated on the
increasing demand for global economic energy in 2018 and was published as ‘Giving Energy to the
World with Innovation’. The report included 80 indicators belonging to 126 countries and consisted of
two sub-indices: index innovation inputs and outputs. In this study, based on innovation inputs and
outputs the efficiency ranking of upper middle income countries in terms of innovation indicators is
determined by Data Envelopment Analysis.
Keywords: The Global Innovation Index, Data Envelopment Analysis, Upper Middle Income
Countries.
JEL Classification: O3, C67, C80.

ÜST ORTA GELİR GRUBU ÜLKELERİNİN KÜRESEL İNOVASYON İNDEKSİNE GÖRE
SIRALANMASI
ÖZET
Ekonominin tüm sektörlerini etkileyen ve küresel bir fenomen olarak görülen inovasyona ilişkin
ülkelerin performansları, Cornell Üniversitesi, INSEAD ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ile
ortak hazırlanan inovasyon raporlarında, inovasyon indeksi ile gösterilmektedir. Her yıl başka bir
temayla yayınlanan raporun 2018 yılındaki teması, artan küresel ekonomik enerji talebini esas almış ve
“Dünyaya İnovasyonla Enerji Vermek” şeklinde yayınlanmıştır. Raporda, 126 ülkeye ait 80 gösterge
yer almış ve indeks, inovasyon girdi ve çıktıları olmak üzere iki alt indeksten oluşmuştur. Bu çalışmada,
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inovasyon girdi ve çıktıları esas alınarak üst orta gelir grubu ülkelerinin inovasyon göstergeleri
açısından etkinlik sıralamaları, Veri Zarflama Analizi ile belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: The Global Innovation Index, Data Envelopment Analysis, Upper Middle Income
Countries.
JEL Sınıflandırılması: O3, C67, C80.
1. INTRODUCTION
The classical and neoclassical management ideas are often predicated on theories that base the
growth of enterprises on the rise of production. However, modern management thinking has a foundation
based on scientific elements. Quantitative methods developed during the period of the Second World
War and the constraints at that period of time, emphasize that the idea of management should be as much
technical as social. R&D and innovation have begun to find more room in the business management
literature than they had hoped for with the idea of modern management developed after the Second
World War (Ülgen and Mirza, 2010).
Until World War II, economists considered the causes of economic growth as industrial R&Drelated innovations. However, after the Second World War, it was observed that along with industrial
R&D military R&D activities contributed significantly to economic growth. Although industrial and
military R&D are accepted to be important factors in achieving economic growth by creating innovation,
after the 1980s, the view that R&D is not the only factor that directly explains economic growth and this
relationship is in much more complex structure has dominated. While prior to the 1980s, the strategy in
which technology was the driving force for innovation is at the forefront, after 1980s, a strategy of
creating markets for innovation, called as market-pulling strategy has emerged. Nowadays, the
interactive innovation model, which advocates the integration of these two strategies has been adopted
(Trott, 2017: 2-34).
It is important that the science exponent of innovation is accepted as universities and science
laboratories, and the application base of technology is acknowledged as industry and state. With this
understanding, the USA and European countries have achieved economic growth by carrying out radical
innovations with the cooperation of universities, industry and state for many years. For example, the
touch screen that comes into our lives with the Apple brand today is the product of academics working
in the US state-funded universities and science laboratories.
In the development of innovation, the role of the state should not only present opportunities such
as R&D expense budgets, tax reductions, subsidies, credit facilities that encourage innovation; the state
should also play an active role as an important innovation customer. When the state is the customer of
innovation, it enables the development of the product or service, and the continuity of higher versions
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of development might occur. By investing through a military purpose, the Internet, which has emerged
as having a buyer guarantee, has become a power that changes the world today.
In general, in the OECD countries, the state provides support as both the customer and the
instigator power of innovation. This support leads universities and the industry to generate innovation
and thus paves the way for the economic growth. As some Asian countries, such as Korea, Hong Kong,
Taiwan and Singapore, due to their political structure direct the state’s customer and incentive support
power in innovation towards certain capital groups, they hamper their economic growth potentials.
However, some countries such as Korea and Taiwan, in contrast to this strategy, have managed to break
economic growth obstacle by the copy-develop strategy, also called engineering. Latin American
countries have also previously made development in innovation by shifting from simple technological
sectors to value-added sectors (Trott, 2017: 48-76).
In the present time, the most basic stipulation to ascend the throne of competition in economy is
to come to the phase of innovation stage by combining R&D studies with technology. According to data
of UNESCO Statistics Institute (2018) global spending on R&D has reached almost US$ 1.7 trillion and
one of the most interesting aspects is that approximately 10 countries account for 80% of spending.
According to the same data, Turkey allocates 0.9% of its GDP in R&D expenditures. According to these
data, it is understood that Turkey spends only $15.3 billion for R&D.
Each year, the Global Innovation Index (GII) prepared in cooperation between World Intellectual
Property Organization (WIPO), Cornell University and INSEAD, settles on two pillars as the Innovation
Input Sub-Index and the Innovation Output Sub-Index. The innovation sub-index consists of institutions,
human capital and research, infrastructure, market sophistication and business sophistication (x5) and
the output sub-index is formed of components of knowledge and technology and creative (y2). The
corresponding index and components are shown in Figure 1.
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Figure 1. Global Innovation Index and Sub-Indeks
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While the country rankings are realized by index, at the same time innovation effectiveness rates
are also determined, which indicates how a country can generate more outputs from its inputs. In the
innovation country ranking, while it is observed that Switzerland has not left its first place to any country
in the last three years, it is not overlooked that China and Israel are the two countries that are quickly on
the rise.
2. RESEARCH
2.1. The Aim and Importance of the Research
The aim of this study is to determine the effectiveness of countries in global innovation. In the
study, improvements in input and output levels will be shown with reference to active countries in order
to ensure the effectiveness of inefficient countries. As a result of the analysis, input wastes of inefficient
countries will also be determined.
2.2. Research Method and the Used Variables
Data Envelopment Analysis Method (DEA) was used to determine the activities of countries in
global innovation output. As it is known, in DEA method there are different DEA models in accordance
with the purposes. In this study, it has been decided to apply input-oriented DEA model based on the
idea that decision-makers are able to control the inputs rather than the outputs.
In addition, in input-oriented models, by applying under the assumptions of constant returns to
scale and variable returns to scale, total, technical, scale and efficiency values intended for countries’
innovation activities were calculated respectively.
In order to determine the effectiveness values, variables included in the global innovation index
such as institutions (x1) human capital and research (x2), infrastructure (x3), market sophistication (x4)
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and business sophistication (x5) were used as input variables whereas as output variables knowledge and
technology (y1) and creative outputs (y2) took part.
2.3. The Selection of Decision-Making Units-DMU
33 countries (DMUs) whose data of the upper-middle income group by benefiting from the World
Bank’s 2019 classification of countries depending on income groups were included in the study.
However, when the outputs belonging to China were examined, it was understood that the outputs of
the country constitute one outlier for each and only 33 countries were incorporated into the analysis.
The relevant countries are shown in Table 7.
2.4. Model
The aim of the established model which is applied under input-oriented, constant returns to scale
and variable returns, is to investigate the usage of innovation inputs effectively by protecting the current
outputs of the countries. With the results obtained, non-effectively used inputs should be designated and
the amount of waste should be detected. Again, the established model will show the improvements that
can be made in the inputs in order to ensure efficiency in innovation and will also guide the
determination of the countries and scale sizes that can be taken as an example in reaching the efficiency
frontier. For this purpose, in order to calculate the total effectiveness of countries, the model applied
under constant returns to scale is shown below.
2.5. Findings
By using Model 1, the total efficiency (TE) values of the countries were calculated and the total
active countries in Table 1 and the total inefficient countries in Table 2 are shown. When Table 1 is
examined, it is seen that eight countries including Turkey are total active. Table 1 also shows the
frequency of reference to these total active countries. These total active countries are both scale and
technically efficient countries.
Table 11. Total Efficient Countries
Countries
(DMU)

TE

Reference
Frequency

Armenia
Bulgaria
Thailand
Jordan
Turkey
Romania
Montenegro
Equatorial G.

1
1
1
1
1
1
1
1

15
12
11
9
8
4
3
1

Since the total efficiency values (TE) of the other 25 countries are smaller than “1”, they are
named as total inefficient countries and are shown in Table 2.
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Table 12. Total Inefficient Countries
TE
(θ)
Serbia
0.9892
Paraguay
0.9599
Russian R. 0.9460
Tonga
0.9444
Malaysia
0.9412
Costa Rica 0.9312
Guatemala 0.9165
Jamaica
0.9017
South Africa 0.8784
Mexico
0.8392
Dominican R 0.8243
Namibia
0.8160
Bosnia &Her. 0.8057
Brazil
0.7801
Belarus
0.7437
Azerbaijan 0.7370
Ecuador
0.7297
Mauritius
0.7274
Kazakhstan 0.7178
Lebanon
0.7030
Colombia
0.6956
Algeria
0.6872
Abania
0.6689
Peru
0.6648
Botswana
0.6033
DMU

∑λ

Reference Countries

0.901
0.854
0.801
0.548
1.004
0.870
0.737
0.780
0.818
0.858
0.766
0.757
0.641
0.632
0.610
0.671
0.589
0.794
0.649
0.625
0.683
0.480
0.692
0.659
0.511

Bulgaria (0.164), Jordan (0.138), Romania (0.599)
Armenia (0.422), Turkey (0.432)
Bulgaria (0.801)
Armenia (0.163), Bulgaria (0.141), Romania (0.108), Thailand (0.136)
Bulgaria (0.484), Thailand (0,52)
Armenia (0.078), Bulgaria (0.51), Jordan (0.12), Montenegro (0.162)
Armenia (0.561), Equatorial (0.176)
Armenia (0.776), Montenegro (0.004)
Thailand (0.818)
Bulgaria (0.166), Jordan (0.251), Thailand (0.29), Turkey (0.151)
Armenia (0.663), Turkey (0.103)
Armenia (0.493), Jordan (0.189), Montenegro (0.075)
Bulgaria (0.087) Thailand (0.554)
Bulgaria (0.632)
Bulgaria (0.55), Thailand (0.06)
Armenia (0.456), Jordan (0.007), Thailand (0.189)
Armenia (0.265), Turkey (0.324)
Armenia (0.349), Jordan (0.236), Turkey (0.209)
Armenia (0.012), Thailand (0.637)
Armenia (0.292), Turkey (0.333)
Armenia (0.19), Bulgaria (0.233), Thailand (0.258), Turkey (0.002)
Jordan (0.109), Romania (0.178), Thailand (0.193)
Armenia (0.456), Jordan (0.236)
Armenia (0.471), Bulgaria (0.117), Turkey (0.071)
Bulgaria (0.026), Jordan (0.056), Romania (0.044), Thailand (0.385)

Returns
To Scale
Increase
Increase
Increase
Increase
Decrease
Increase
Increase
Increase
Increase
Increase
Increase
Increase
Increase
Increase
Increase
Increase
Increase
Increase
Increase
Increase
Increase
Increase
Increase
Increase
Increase

Serbia is the closest country to the efficiency frontier of total inefficient countries whereas
Botswana is the furthest country. Table 2 also shows the countries that need to be taken as a reference
by total inefficient countries to reach the efficiency frontier. The numbers found next to the countries
indicate the amount of similarity in terms of input to the respective countries. For example, for
Botswana, the first input values belonging to Bulgaria, Jordan, Romania and Thailand are 68.3, 60.6,
67,8

and

62.0

respectively.

If

these

values

and

similarity

ratios

are

multiplied

(0.026x68,3+0.056x60.6+0.044x67.8+0.385x62=32.0226), the value of the first hypothetical input will
appear.
Similar values can be made using the values of θ ve λ. The total efficiency values in Table 2
indicate the amount of input that should be radially reduced. However, sometimes only radial decreases
will not be sufficient to reach the efficiency frontier and non-radially measured but also possible to
reduce the amount of input will be needed. These input quantities are shown in Table 3. In addition to
the decreases both proportionally and in quantity in the inputs of the respective country there is a need
for an increase in the outputs. The slack values of the outputs are shown in Table 3.
For example, a decrease of 60% (Table 2) in the first input amount will not be sufficient for
Botswana as the furthest one from the efficiency frontier to reach this frontier, at the same time a
decrease of 8,103 will also be needed. By these changes made, the projection value of Botswana’s first
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input should be approximately 66.6x0.6033-8.103=32.0767. Any increase in the outputs of Botswana
will not be needed. Similar projections must be made also for other countries and variables.
Table 13. Slack and Surplus Values for Inputs and Outputs for Total Efficiency
DMU
Serbia
Paraguay
Russian F.
Tonga
Malaysia
Costa Rica
Guatemala
Jamaica
South Africa
Mexico
Dominican R.
Namibia
Bosnia & Her
Brazil
Belarus
Azerbaijan
Ecuador
Mauritius
Kazakhstan
Lebanon
Colombia
Algeria
Abania
Peru
Botswana

s1 (x1)
6.278
0
0
13.512
0
1.437
0
15.789
6.896
0
0
3.968
7.011
0
0
2.428
0
0
7.302
0
0
3.403
1.106
0
8.103

s2(x2)
4.286
0
21.048
0
10.675
0
0
8.911
0.2
0.597
0
15.806
12.585
7.708
12.223
0
0
0
0
2.347
0
2.714
0
0
1.562

s3(x3)
3.796
0.436
2.571
0
1.129
2.084
4.676
0
0
2.057
5.334
0
0
3.475
1.242
7.135
4.726
0.127
5.208
0
6.069
5.752
4.116
2.181
0

s4(x4)
0
7.564
7.556
0
2.129
0
7.358
0
4.987
0
3.173
0
0
3.917
2.243
9.529
5.571
3.23
0.056
2.473
2.439
0
6.594
7.25
0

s5(x5)
0
1.633
4.682
0
0
0
10.717
7.858
5.263
0
0.257
0
4.007
3.792
0
0
1.891
0
0
3.706
0
0
0
5.321
0

s6(y1)
0
12.327
0
0
0
0
0.76
1.589
0
0
1.634
9.327
0
0
0
0
0.145
5.439
0
1.115
0
0
1.411
0
0

s7(y2)
0
0
4.482
15.287
0.729
0
0
0
1.745
0
0
0
0.245
0.558
13.789
0
0
0
2.225
0
0
0
0
0
0

In Table 2 the return statuses of the countries are also examined in respect to the scale that shows
the relationship between inputs and outputs as the scale changes in the long-term. According to this, all
countries except Malaysia show an increasingly return feature with regard to the scale. While the (same)
increase rate of Malaysia in all input components leads to a lower rate of increase in the outputs, the
(same) increase rate of other inefficient countries in all input components results in a higher increase in
the outputs. It shows the fixed return characteristic of eight countries, as being active, with respect to
the scale in Table 1.
This situation of total inefficient countries originates from either the use of resource or the scale
size. In order to reveal this reason, the technical efficiencies of the countries were calculated to determine
the efficient use of resources. In order to calculate the technical efficiency (TEE), ∑33
𝑗=1 𝜆𝑗 = 1 convex
constraint added to the Model 1. The technically efficient countries are shown in Table 4.
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Table 14. Technically Efficient Countries
DMU
Tonga
Armenia
Jordan
Turkey
Equatorial G
Thailand
Bulgaria
Ecuador

Technical
Efficient Value
1
1
1
1
1
1
1
1

Reference
Frequencies
15
11
9
8
7
6
5
4

DMU
Guatemala
Paraguay
Russian F.
Algeria
Jamaica
Montenegro
Romania
Serbia

Technical
Efficient Value
1
1
1
1
1
1
1
1

Reference
Frequencies
4
1
1
0
0
0
0
0

Technically inefficient and reference countries are shown in Table 5. When Table 5 is examined,
the country closest to the efficiency frontier is Dominican Republic and the farthest country is
Kazakhstan.
Table 15. Technically Inefficient Countries
DMU
Dominican R
Costa Rica
Namibia
Lebanon
Malaysia
Bosnia &Her
Brazil
Azerbaijan
Belarus
South Africa
Abania

TEE
0.997
0.977
0.969
0.951
0.945
0.944
0.941
0.937
0.926
0.925
0.895

Mexico

0.878

Mauritius
Colombia
Botswana
Peru
Kazakhstan

0.851
0.835
0.833
0.819
0.805

Reference Countries
Armenia (0.399), Ecuador (0.15), Equatorial G (0.247), Jordan (0.156), Tonga (0.148)
Bulgaria (0.473), Equatorial G (0.147), Jordan (0.343), Tonga (0.013), Turkey (0.024)
Equatorial G (0.393), Jordan (0.592), Tonga (0.015),
Ecuador (0.371), Equatorial G (0.114), Guetemala (0.364), Tonga (0.048), Turkey (0.103)
Bulgaria (0.509), Thailand (0.491)
Armenia (0.356), Guatemala (0.146), Thailand (0.119), Tonga (0.380)
Bulgaria (0.044), Tonga (0.361), Turkey (0.596)
Armenia (0.325), Ecuador (0.095), Equatorial G (0.167), Jordan (0.172), Tonga (0.242),
Russian F (0.004), Thailand (0.006), Tonga (0.435), Turkey (0.556)
Armenia (0.205), Thailand (0.510), Tonga (0.285)
Armenia (0.419), Jordan (0.240),Tonga (0.341),
Armenia (0.030), Bulgaria (0.068), Jordan (0.152), Thailand (0.055) Tonga (0.219), Turkey
(0.47)
Armenia (0.052), Ecuador (0.219), Equatorial G (0.143), Jordan (0.440), Paraguay (0.147)
Armenia (0.213), Tonga (0.198), Turkey (0.387)
Armenia (0.067), Equatorial G (0.210), Jordan (0.271), Tonga (0.452),
Armenia (0.091), Bulgaria (0.010), Guatemala (0.609), Tonga (0.109), Turkey (0.181)
Armenia (0.046), Jordan (0.127), Thailand (0.021), Tonga (0.527), Turkey (0.279)

In Table 6, for technically inefficient countries, slack and surplus variables, showing decrease in
the amount of input and increase in the amount of output in cases where radial contraction is not
sufficient, appear in.
Table 16. Slack and Surplus Values for Inputs and Outputs for Technical Efficiency
DMU
Dominican R
Costa Rica
Namibia
Lebanon
Malaysia
Bosnia &H
Brazil
Azerbaijan
Belarus

s1 (x1)
0
0
3.855
0
0.368
0
0
0
0

s2(x2)
0
0
16.135
8.183
11.025
22.326
4.596
0
11.831

s3(x3)
7.005
2.262
0
0
1.3
0
1.518
8.173
0
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s4(x4)
6.298
0
3.758
1.213
2.777
2.258
0
15.619
0

s5(x5)
0
0.992
0
0
0
3.855
10.341
0
6.105

s6(y1)
0
0
6.457
0
0
0
0
0
0

s7(y2)
0
0
0
0
0.766
0
1.824
0
13.621

South Africa
Abania
Mexico
Mauritius
Colombia
Botswana
Peru
Kazakhstan

1.849
0.068
0
0
0
1.205
0
0

4.129
0
0.181
0
0
6.902
0
0

0
6.716
0
0
4.38
0
0
1.437

7.857
10.51
0
3.87
1.741
5.022
4.394
4.247

5.55
0
0
0
0
0
0
0

0
6.201
0
2.128
0
0
0
0

0
0
0
0
3.62
0
1.347
0

Technically inefficient countries failed to achieve the maximum increase in innovation outputs
with innovation inputs. In other words, although technically inefficient countries have the opportunity
to realize existing innovation output indicators with less input proportionately, they have failed to do so.
The scale efficiencies are calculated using the technical and total efficiency values of the countries and
they are shown in Table 7.
Table 17. Scale Efficiency Values
Scale efficiency
values
1
Armenia
1
Bulgaria
1
Equatorial G
1
Jordan
1
Montenegro
1
Romania
1
Thailand
1
Turkey
0.996
Malaysia
0.989
Serbia
0.960
Paraguay
DMU

Scale efficiency
values
0.956
Mexico
0.953
Costa Rica
0.950
South Africa
0.946
Russian F
0.944
Tonga
0.917
Guatemala
0.902
Jamaica
0.892
Kazakhstan
0.855
Mauritius
0.853
Bosnia &H
0.842
Namibia
DMU

Scale efficiency
values
0.833
Colombia
0.829
Brazil
0.827
Dominican R
0.812
Peru
0.803
Belarus
0.787
Azerbaijan
0.748
Abania
0.740
Lebanon
0.730
Ecuador
0.724
Botswana
0.687
Algeria
DMU

As it is known, the scale efficiency is the success of the decision-making unit to produce outputs
of the appropriate scale. The country having the lowest scale efficiency is Algeria whereas the highest
one is Malaysia.
3. CONCULUSION
When the position of Turkey among upper middle-income group countries is investigated, in
terms of innovation indicators it provides total, technical and scale efficiencies and for inefficient
countries, it is shown eight times as the reference country both in total and technical efficiency. The
results obtained are relative efficiency values. However, when Turkey’s innovation performance report
is examined individually, in the last five years, it realized the best ranking in 2016 (42 nd rank) and
performed the worst ranking in 2015 (58th rank). The comparison of 2018 and 2017 is shown in Table
7.
When the innovation performance status of Turkey is viewed, in innovation input sub-indices the
positive developments in the performances of infrastructure, of market sophistication and of business
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sophistication are seen. The highest performance, here, appears in the area of infrastructure (23.53%).
When the Figure 1 is examined, the components of this sub-indicator are the investments in the areas of
ICT, general infrastructure and ecological infrastructure.
Table 8. The Comparison of GII Scores of Turkey in 2017 and in 2018
2018

2017

Score

Rank

Score

Rank

51

96

50.6

95

Human Capital and Research

35.8

49

38.1

43

Infrastructure

49.3

52*

45.7

68

Market Sophistication

48.4

55*

47.8

57

Business Sophistication

28.7

72*

29.3

75

Institutions

62*

General Input Rank

68

Knowledge &Technology Outputs

25.7

52

27.6

46

Creative Outputs

38.7

39

43.4

31

43

General Output Rank
GII Rank

50

36
GII Rank

43

*It shows the falls in the ranking (performance increase)

In the performance sub-inputs, the most negative indicator took place in the areas of human capital
and research (13.95%). When Figure 1 is examined, it will be seen that this sub-indicator is based on
education and research and development. In general, in the output sub-indicators the area in the worst
ranking is the sub-dimension of institutions composing of sub-components such as political
environment, regulatory environment and business environment. This negative progress in innovation
input indicators played a direct role in transforming the innovation inputs into outputs.
In this output sub-indicators, Turkey is located substantially in the back row in creative output
(25.81). While the positive developments in inputs are expected to lead to affirmative developments in
innovation outputs, the expected output results with existing inputs have not been reached. At the present
time in where the society 5.0 is experienced Turkey moves away from a powerful country position in
innovation. Özcan (2018) emphasizes that the basis of reasons behind Turkey’s failure to show required
performance in global innovation indicators are sociological and this should be supported by
sociological analyses and stresses that this is associated with confidence in the country.
In conjunction with the impact of globalization and technological changes, the most important
condition for competing against big economies has been to put forward innovative and technological
products by carrying out R&D activities. Therefore, in today's competitive business world, the concepts
of R&D and innovation have been the driving forces for the economy and have gained great importance.
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ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ VE MUHALEFET ÜZERİNE ETKİSİ

Dr. Öğretim Üyesi Saadet Ela PELENK
Dr. Öğretim Üyesi Ali ACARAY
ÖZET
Örgüt kültürü, yönetici ve çalışan davranışlarını yansıtan bir atmosferdir. Örgüt kültürü, çalışan
ve yönetici davranışları, mit, hikâye, semboller, normlar ve benzeri unsurlar ile oluşur. Çalışanların
farklı fikirleri söyleyebilmesi (muhalefet) ve kararlara katılımı (demokrasi) örgüt kişiliğini yansıtır.
Quinn ve Cameron’a göre kültür ve işletme başarısı doğrudan ilişkilidir. İşletmenin başarısı için, hata
ve doğruların doğru zamanda yansıtılması gerekir. Kişiler problemleri yöneticilerine, meslektaşlarına
ya da şirket dışındakilere söyleyebilir. Yapılan fikir alışverişi, kişiyi motive edebilir. Diğer taraftan
kişinin, özgürce kararlara katılımı, haklarını savunması bir demokrasi göstergesidir. Kassing’e göre
(1997) muhalefet demokrasinin bir parçasıdır. Araştırmanın amacı, örgüt kültürünün örgütsel
demokrasi ve muhalefet üzerindeki etkisini ölçmektir. Bu amaçla inşaat sektöründe çalışan 246 çalışan
ile anket yapılmıştır. Araştırma verileri korelasyon ve regresyon ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına
göre hiyerarşi ve pazar kültürü ile gizli muhalefet arasında anlamlı ve pozitif ilişki tespit edilmiştir.
Buna göre inşaat sektörünün kontrol odaklılığı ve rekabetçi yapısı daha çok meslektaşlar ile paylaşımı
gerektirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Örgütsel Demokrasi, Örgütsel Muhalefet, Kültür
Jel Kodları: M12, M14, O15
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON ORGANIZATIONAL DEMOCRACY
AND DISSENT
ABSTRACT
Organizational culture is an atmosphere that reflects employer and employee’s behavior.
Organizational culture consists of employee and executive behavior, myth, story, symbols, norms and
so on. The ability of employees to say different ideas (dissent) and their participation in decisions
(democracy) reflects the personality of the organization. According to Quinn and Cameron, culture and
business success are directly related. For the success of the business, errors and truths must be reflected
at the right time. Individual can tell problems to their employers, co-workers or person who is the
outside of the company. The exchange of ideas can motivate the employee. On the other hand, a person's
free participation in decisions and defense of their rights is a sign of democracy. According to Kassing
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(1997), the dissent is a part of the democracy. The aim of the study is to measure the effect of
organizational culture on organizational democracy and dissent. For this aim, a survey was conducted
with 246 employees working in the construction sector. Research data were analyzed by correlation and
regression. According to the results of the analysis, a significant and positive relationship was found
between hierarchy and market culture and latent dissent. Accordingly, control focus and competitive
nature of the construction sector require more sharing with co-workers.
Key Words: Organizational Culture, Organizational Democracy, Organizational Dissent, Culture.
Jel Codes: M12, M14, O15
1.GİRİŞ
Örgüt kültürü, çalışanların davranış, tutum ve sosyalizasyon süreçlerini de kapsayan bir
kavramdır (Allaire ve Firsirotu, 1984). Cameron ve Quinn’e göre (1999) örgüt kültürü çalışan bağlılığı,
içe dönüklük ve informal aile yapısını taşıyan klan; yaratıcılık ve yenilikçiliği destekleyen adhokrasi;
rekabet, kişisel çıkarlar ve kazancın ön plânda olduğu pazar ve standart kuralların, kontrol odaklılığın
ve yabancılaşmanın görüldüğü hiyerarşi alt kültürleri olarak dörde ayrılır. Her bir kültür tipinde
çalışanların kendilerini ifade tarzı ya da problemlere bakış açıları farklılık gösterebilir.
Kassing’e göre (1997), çalışanların muhalif olabilmeleri ya da zıt fikirleri söyleyebilmeleri
bireysel, ilişkisel ve örgütsel faktörler açısından rahat ve güven duyacağı bir ortama bağlıdır. Böylelikle
çalışan, ters giden bir durumda yöneticisi (açık muhalefet), çalışma arkadaşı (gizli muhalefet) ya da
dışarıdan bir kişiyle (dolaylı muhalefet) durumu paylaşabilir. Çalışanın muhalif davranma nedenleri
çalışanlara davranış şekli, kararların uygulanış şekli, verimsiz iş süreci, etik dışı uygulamalar ve benzer
sayılabilir (Kassing ve Armstrong, 2002).
Örgütsel muhalefet, örgütsel demokrasinin önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla kişilerin korkmadan
ve çekinmeden, objektif olarak görüşlerini dile getirmesi aynı zamanda örgütsel demokrasinin de
göstergesidir (Kassing, 1997). Örgüt kültürünün örgütsel demokrasiyi desteklemesi, çalışanları
katılımcılıktan bireysel hakların korunmasına kadar geniş bir yelpazede davranışa sevk etmektedir
(Rizvi, 2005). Araştırmanın temel problemi Cameron ve Quinn ‘in (1999) klan, hiyerarşi, pazar ve
adhokrasi olarak örgüt kültürü alt boyutlarında muhalefetin ve demokrasinin etkin olup-olmadığıdır. Bu
bağlamda araştırmanın amacı, örgüt kültürünün örgütsel demokrasi ve muhalefet üzerindeki etkisini
incelemektir. Son zamanlarda piyasa ekonomisine büyük çapta yön veren inşaat sektörü ve çalışanları,
araştırmanın evrenini oluşturmaktadır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Örgüt kültürü, bir örgüt içindeki insanların davranışlarını yönlendiren normlar, değerler,
alışkanlıklar ve inançlar bütünüdür (Dinçer, 1992). Bu doğrultuda örgüt kültürünün içeriği, o kültürde
çalışanların iş çevresine adaptasyon tecrübeleri ve bilgileri ile biçimlenir (Schein, 1984).
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Örgüt kültürü boyutlarını açıklamak amacıyla farklı modeller geliştirilmiştir (Varoğlu, 2013).Bu
modellerde kültürel değerler, önemli bir araç olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla, modeller örgüt
kültürüne tam bir açıklık getirmemekle birlikte işletmenin, alt-üst sistem ve çevresel değişimlere
adaptasyonunu sağlayarak örgütü ayakta tutmaktadır. Ayrıca rekabet yeteneği, verimlilik, yenilikçilik,
lider-çalışan uyumu gibi örgütsel sonuçlar sağlar (Du Brin,2005).
Örgütlerde yapısal ve çevresel faktörlerin oluşturduğu farklı kültür bileşimlerini model olarak
tanımlanır (Sözer, 2006). Her sosyal sistemde gerekli uyum, amaca ulaşma, bütünleşme ve yasallık
unsurlarını içeren Parsons Modeli; çevresel uyum, bütünleşme ve endişeleri giderme boyutlarına
dayanan Schein Modeli; örgüt kültürünün, her şeyi harekete geçiren “sosyal bir enerji “ olduğuna inanan
Klimann Modeli; örgüt kültürü ve örgütsel başarı ilişkisi inceleyen ve bu ilişkide çalışanların değer
yargılarının önemine değinen Quinn ve Cameron Modeli; katılımcılık ve çevresel faaliyetler boyutuna
dayalı Byars Modeli bunlardan birkaçıdır.
Quinn ve Cameron Örgüt Kültürü Modelinde, kültür ve başarı ilişkisi incelenmiştir. Örgütsel
kültür ve başarı ilişkisini Rekabetçi Değerler modeli ile değerlendirmişlerdir. Model çalışanların değer
yargılarının örgütsel etkililikteki etkisinden söz etmektedir Modelde klan, adhokrasi, hiyerarşi ve piyasa
olmak üzere dört kültür tipi mevcuttur. Klan kültürü katılımcılık, takım çalışması, birleştiricilik ve aile
bilincine sahiptir. Klan kültüründe yönetici bir danışman rolündedir. Klan kültüründe çalışanlar arası
bağlılık önemlidir. Adhokrasi kültüründe girişimcilik, yaratıcılık, uyum sağlama önemlidir. Adhokrasi
kültüründe yöneticiler aynı zamanda bir girişimcidir. Adhokrasi kültürün hâkim olduğu örgütlerde
yaratıcılık ve esneklik ön plândadır. Hiyerarşi kültüründe düzen ve kurallar ön plânda olup; yönetici
aynı zamanda koordinatördür. Piyasa kültüründe, rekabet ve amaca ulaşmak önemlidir. Piyasa
kültüründe yöneticiler, kararlı ve iş bitirici özelliğe sahiptir. Piyasa kültüründe, rekabet gücü ve pazar
üstünlüğü önemlidir (Quinn ve Cameron, 1983’ten aktaran Eren, 2008: 147-150).
Her çalışanın işletmeye getirdiği kültür yapısı farklıdır. Örgüt kültürü, tüm farklı kültürel değerler
ortak fayda için birleştirerek, çalışanların iletişimlerini düzenleyen bir standart meydana getirir (Özkalp
ve Sabuncuoğlu, 1988). Ataç ve Köse’ye göre (2017), etkin bir iletişim ve bilgi paylaşımının olduğu
bir örgüt ortamında, çalışanların fikirlerinin desteklenmesi, örgütsel demokrasiyi oluşturmakla birlikte,
demokrasi sadece katılımcılık ile sınırlı kalmamalı, katılımın boyutları başka etmenler ile
genişletilmelidir.
Örgüt düzeyinde demokrasi, çalışanların kendi iradeleriyle kararlara katılımıdır (Harrison ve
Freeman, 2004). Bu bağlamda örgütsel demokrasi işveren ve iş gören arasındaki iletişim, kararlara
katılım, bireysel hakların korunması, düşünce özgürlüğü gibi etmenleri birlikte bulundurur (Rizvi,
2005). Sadykova ve Tutar (2014), demokratik örgütlerin bürokrasiden çok, adhokrasiyi (geçici
uygulamaları)benimsediğini ve yapıcı yönde geribildirimde bulunulduğundan bahsetmiştir. Örgütte bir
demokrasinin var olması, değer ve normlar arası uyum, güçlü takımlar, vizyon, güven ve ilişkisel liderlik

226

demektir. Diğer taraftan fikirlerini rahatça dile getiren ve özgüveni yüksek bireyler, örgütte açık
muhalefeti tercih etmektedir (Kassing, 2001).
Örgütsel muhalefet, çalışanların farklı ya da zıt fikirleri paylaşabilmesidir. Örgütsel muhalefetin
işleyişinde üç tür bulunmaktadır. Bunlar açık, gizli ve dolaylı muhalefettir. Açık muhalefet, örgütte
mevcut bir problem ya da sıkıntıyı yöneticilere doğrudan iletmektir. Açık muhalefet, yönetici ve çalışanı
ortak faydada buluşturur. Gizli muhalefet, örgüt içindeki herhangi bir hoşnutsuzluğun bir diğer çalışma
arkadaşına anlatılmasıdır. Goldman ve Myers’e göre (2015) gizli muhalefet yapan çalışanın asimile
olma olasılığı daha düşüktür. Dolaylı muhalefet ise, örgütte duyulan bir hoşnutsuzluğun yönetime
etkisiz aile üyeleri ya da örgüt dışından arkadaşlara anlatılmasıdır (Kassing, 1998).
Sadykova ve Tutar (2014), örgütsel demokrasinin açık muhalefeti olumlu yönde etkilediğini tespit
etmiştir. Kassing ve Avtgis (1999), hiyerarşik bir kültürün açık, gizli ve dolaylı muhalefeti negatif
etkilediğini vurgulamıştır. Devine ve Maassarani’ye göre (2011), otoriter yapılı örgütlerde çalışanların
yapıcı eleştirisi bile yöneticiler tarafından bir tehdit olarak algılanabilir. Kassing ve Avtgis (2001),
bireylerin örgüt içindeki davranış ve tutumlarının (kültür) muhalefetin türünü şekillendireceğini ifade
eder. Kassing’e göre (2000), muhalefete gösterilen hoşgörü, örgüt iklimi ile ilişkilidir. Kassing ve
Armstrong (2002) çalışana davranış şekli, karara katılım, rol ve sorumluluklar muhalefeti tetikleyebilir.
Butcher ve Clarke’a göre (2002),örgütsel demokrasinin olduğu örgütlerde çalışanlar kararlara katılır,
yöneticiler yetki devri yapar ve moderatör rolü oynar. Literatürden yola çıkılarak araştırma modeli ve
hipotezler aşağıdaki gibidir.
Şekil 1. Araştırmanın Modeli

Örgütsel
Muhalefet
Örgüt Kültürü

Örgütsel
Demokrasi

Araştırmanın hipotezleri;
H1: Örgüt kültürü örgütsel muhalefet üzerinde etkilidir.
H2: Örgüt kültürü örgütsel demokrasi üzerinde etkilidir.
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3. METODOLOJİ
3.1.Araştırmanın Amacı, Evreni ve Örneklem
Araştırmanın amacı, örgüt kültürünün örgütsel demokrasi ve muhalefet üzerine etkisini
incelemektir. Çalışanların kurum içi iletişim ve davranışları, örgütsel muhalefet ve demokrasiye yön
verebilir. Bu amaçla fiziki olarak emek yoğun çalışanların ağırlıkta olduğu inşaat sektöründe bir
araştırma yapılmıştır. Araştırma evreninin inşaat sektöründen seçilme sebebi, çalışanların yeni fikir ve
projelere

ne

kadar

objektif

katkı

sağladığını,

kararlara

ne

kadar

katılabildiklerini,

memnuniyetsizliklerini ne kadar ifade edebildiklerini tespit edebilmektir. Dolayısıyla araştırma evreni,
İstanbul’da faaliyet gösteren büyük ölçekli bir inşaat ve yapı denetim işletmesinin çalışanlarıdır.
Araştırma örneklemini ise, inşaat “saha” biriminde çalışan orta ve alt düzey 268 çalışan oluşturmaktadır.
Anketler, vardiyalı ve gündüz-sabit çalışan tüm personele dağıtılmıştır. Anketlerden eksik ve hatalı
doldurulanlar çıkarılarak, kalan 246 örneklem analize dâhil edilmiştir.
Çalışanların %75’i (184 kişi) erkek, %25’i (61 kişi) kadınlardan oluşmaktadır. Çalışanların %60’ı
(147 kişi)ön lisans ve lise mezunu olup, kalan kişiler teknik alanda lisans mezunudur. Çalışanların
%30’u (73) 40 yaş ve üstü orta düzey yöneticilerden oluşmaktadır. Çalışanların %85’i (209) evlidir.
3.2. Veri Toplam Yöntemi, Ölçekler, Verilerin Analizi
Veri toplama yöntemi olarak anket ve kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Anket
sorularının ölçümünde 5’li likert ölçeğinden yararlanılmıştır (5: Tamamen katılıyorum, 1: Hiç
Katılmıyorum).
Örgüt kültürünü ölçmek için Quinn ve Cameron’un (1999) 24 soruluk ölçeğinden yararlanılmıştır.
Ölçek “Klan Kültürü”, “Adhokrasi Kültürü”, “Pazar Kültürü” ve “Hiyerarşi Kültürü” olmak üzere 4
boyuttur. Ölçeğin güvenilirliği (α) 0.80’dir.
Örgütsel Muhalefeti ölçmek için, Kassing (1998) tarafından geliştirilen 24 maddelik ölçek
kullanılmıştır. Örgütsel muhalefet açık(dikey), gizli (yatay) ve dolaylı olmak üzere 3 boyuttur. Ölçeğin
güvenilirliği (α) 0.72’dir.
Örgütsel demokrasiyi ölçmek için, Geçkil ve Tikici (2013) tarafından geliştirilen 28 maddeli ve
5 boyutlu ölçek kullanılmıştır. Ölçek boyutları katılım, şeffaflık, adalet, eşitlik ve hesap verilebilirlik
olarak 5 boyuttur. Ölçeğin güvenilirliği (α) 0.88’dir. Cronbach alfa katsayısının 0,70'den büyük olması
ölçeği güvenilir olmasını sağlar (Field, 2009). Verilerin analizinde Spss ölçüm programından
yararlanılmıştır. Verilerin analizinde, korelasyon, anova ve çoklu regresyon analizleri kullanılmıştır.
4. BULGULAR
Örgüt kültürü, örgütsel muhalefet ve örgütsel demokrasi boyutlarını belirlemek için keşifsel
faktör analizi yapılmıştır. Ölçeklerin KMO (0,83) ve Barlett testleri sonucu, KMO’in 0.70’den büyük
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ve Barlett testi ile geçerlilikleri sağlanmıştır. Örgüt kültürü 4 boyuta ayrılmıştır. Adhokrasi kültürü
boyutunun faktör yükleri0.824-0,836; hiyerarşi kültürünün faktör yükleri 0,940-0,937;klan kültürünün
faktör yükleri 0,818-0,851 ve pazar kültürünün faktör yükleri 0,876-0,891 arasında değişmektedir.
Tablo 1. Korelasyon Tablosu
(1)

Klan Kültürü
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

246
Ahhokrasi
Kültürü(2)

-,123

1

,053
246

246

,047

,138*

,459

,030

246

246

246

Hiyerarsi

,053

-,043

,398**

Kültürü (4)

,410

,505

,000

246

246

246

246

-,014

,002

,163*

,156*

,828

,975

,010

,014

246

246

246

246

246

-,059

-,069

,160*

,242**

,097

,354

,278

,012

,001

,128

246

246

246

246

246

246

-,070

-,094

,063

,118

-,009

,818**

,277

,140

,328

,064

,890

,000

246

246

246

246

246

246

Pazar
Kültürü(3)

Açık
Muhalefet (5)

Gizli
Muhalefet (6)

Dolaylı
Muhalefet (7)

ss

1,10
ort

3,77

0,87
4,16

1,32
3,47

1

1,31

1

0,77

3,52

4,04

1

0,74
3,91

1

1

246

0,79
3,90

*p<0.05

Tablo 1’e göre Pazar ve adhokrasi kültürü (r=0,138*;p=0.00); hiyerarşi ve pazar kültürü
(r=0,398**; p=0,00); açık muhalefet ile pazar kültürü (r=0,163*;p=0,00); açık muhalefet ile hiyerarşi
kültürü ( r=0,156*;p=0,00); gizli muhalefet ile pazar kültürü (r=0,160*; p=0,00); gizli muhalefet ile
hiyerarşi kültürü (r= 0, 242**; p=0,00); dolaylı muhalefet ile gizli muhalefet arasında (r= 0,818**;
p=0,00) anlamlı ve pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir.
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA
İşletmeler arası rekabet ve artan müşteri beklentileri her sektörde olduğu gibi inşaat ve yapı
alanında da yoğundur. İnşaat firmaları bir yandan projeleri kısa zamanda bitirmek; diğer yandan inşa
ettikleri planları, kârlı şekilde satma telaşına düşmektedir.
Araştırma sonucunda inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede mekanik örgüt
yapılarından hiyerarşi ve pazar kültürünün hâkim olduğu ve bu kültürlerin daha çok yatay muhalefet ile
ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucu ölçek madde sayısına göre az kişiye ulaşılabildiğinden
bu şekilde tespit edilmiştir. İnşaat firmaları teknik bazlı proje üretip, daha çok denetimin fazla olduğu
müesseselerdir. Deprem ve doğal afetlerin artışı da göz önüne alındığında, yapı denetim firmalarının
artışı dikkat çekicidir.
Araştırmanın diğer bir sonucu, inşaat sektöründe çalışanların daha çok mesleki ve teknik
konularda çalışma arkadaşlarıyla paylaşım yapmalarıdır. Bu durum yoğun vardiya ve çalışma
saatlerinde sahada çalışan iş görenin, patronu az görmesinden kaynaklanabilir. Diğer bir konu dolaylı
muhalefet ile kültür ilişkisi çıkmamasıdır. Bu durum kurumsallaşmanın ya da uzmanlık
gerektirdiğinden, dışarıda daha az paylaşımın olduğu sonucunu ortaya koyabilir. Gelecek
araştırmalarda, araştırma örneklem sayısı arttırılarak aynı sektörde genişletilebilir.
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ALGILANAN AŞIRI NİTELİKLİLİĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA
ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
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Dr. Öğr. Üyesi Saadet Ela PELENK 

ÖZET
İş hayatında çalışan, hep “iyi asker” olmayı başarabilir mi? Ya da çalışan, sürekli beklenilenin
ötesinde performans gösterebilir mi? Bu bağlamda çalışanın, iş arkadaşlarına ve işletme problemlerine
duyarlılığının devamlılığı, içsel ve dışsal etmenlere bağlı olarak değişebilir. Bir bakıma kişinin, işin
gerektirdiğinden fazlasına sahip olduğunu algılaması ya da yönetici baskısı ile ekstra çaba sarf etmek
zorunda bırakılması sayılabilir. Örgütsel vatandaşlık davranışı, örgüt ve bireye yönelik gönüllü
davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada aşırı nitelik algısına sahip çalışanları, “normal” bir
işletme faaliyetine katmak hatta ekstra iş rolüne adapte etmek konusunda İnsan Kaynakları uzmanlarına
önemli görevler düşmektedir. Araştırmanın amacı, algılanan aşırı nitelikliliğin, örgütsel vatandaşlık
davranışına etkisini incelemektir. Araştırmanın 190 verisi çeşitli banka çalışanlarından anket yöntemi
ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre algılanan aşırı nitelikliliğin örgüte yönelik vatandaşlık
davranışları üzerine negatif bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Çalışma, bir yandan işsizlik diğer
yandan niteliklilik terazisinde gelip giden çalışanın, ne derece karşılıksız eylemde bulunabildiği
irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Algılanan Aşırı Niteliklilik, Örgüte Yönelik Örgütsel Vatandaşlık Davranışı,
Bireye Yönelik Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
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A RESEARCH ON THE EFFECT OF PERCEIVED OVERQUALIFICATION ON
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR
ABSTRACT
Does employee always succeed in becoming “a good soldier”? Or can the employee perform
more than expected? In this context, the continuity of the employee's sensitivity to colleagues and
business problems may vary depending on internal and external factors. In a way, one can perceive that
he / she has more than the job requires, or that he / she is forced to make extra effort with executive
pressure. Organizational citizenship, defined as voluntary behaviors to organization and individual. At
this point, Human Resources experts have important responsibilities in order to include overqualified
employee normal business activity and even to adapt them to the extra job role. The aim of the study is
to examine the effect of perceived overqualified on organizational citizenship behavior. Research data
were collected from 190 employees by survey method. According to the results of the research, perceived
overqualified had a negative effect on organizational citizenship behavior to organization. The study is
examined to the employee who comes and goes in the balance of unemployment and qualification, how
to respond to the actions can be evaluated.
Keywords: Perceived Overqualification, Organizational Citizenship Behavior to Organization,
Organizational Citizenship Behavior to Individual
Jel Codes: M10, M12, M20
1. GİRİŞ
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde (Görg ve Strobl, 2003) sanayi ve teknolojinin hızlı
ilerlemesi, çalışanları eskisinden daha nitelikli hâle getirmektedir. Çankır ve arkadaşlarına göre (2018),
aşırı-nitelikli çalışanların varlığına karşılık bazı iş kollarının nitelik istememesi, arz ve talep dengesizliği
oluşturmaktadır.
Aşırı niteliklilik kişinin eğitim, beceri, tecrübe gibi özelliklerinin, işin gerektirdiğinden fazla
olmasıdır. Kişi dışındaki bir dış gözlemci tarafından tespit edilen bu durum, objektif aşırı niteliklilik
olarak adlandırılırken, eğer bu fark kişinin izleniminden (algısından) kaynaklanırsa sübjektif aşırı
niteliklilik olarak isimlendirilir (Erdoğan vd, 2011).
Harari, Manapragada ve Viswesvaran (2007), iş kaygısı nedeniyle çalışanlar, normatif bağlılık
duyarak, zorla da olsa ekstra rol davranışlarını gerçekleştirmektedir. Bu noktada ekstra bir rol eylemi
olan örgütsel vatandaşlık davranışı, aşırı niteliklilikten negatif yönde etkilenmektedir.
Örgütsel vatandaşlık, işletmenin verimliliğini arttırabilen çalışanların gönüllülük esasına dayalı
davranışlarıdır. Örgütsel vatandaşlık davranışları özgecilik, vicdanlılık, sportmenlik, nezaket ve sivil
erdem olarak beş boyutta değerlendirilir. İfade edilen gönüllük esası kriz anında ve problemlerde karşı
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tarafa yardım edebilmek, beşeri ve fiziksel kaynakları korumak, zorlukları kabul etmek ve işletmeye
sadık kalmaktır (Organ, 1988).
Maynard ve Parfyonova (2013), aşırı nitelikliliğin çalışanları daha fazla iş aramaya teşvik ettiğini
dolayısıyla kişi-örgüt uyumsuzluğuna da neden olabileceğini vurgulamıştır (Kristof‐Brown ve
arkadaşları, 2005). Kişinin algıladığı aşırı niteliklilik, örgütsel vatandaşlık davranışını etkiler mi? sorusu
araştırmanın temel sorunsalıdır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, algılanan aşırı nitelikliliğin örgütsel
vatandaşlık davranışına etkisini incelemektir. Bu amaçla 190 çalışan ile anket yönteminden
yararlanılarak araştırma yapılmıştır. Kişinin kendini nitelikli algılaması, bir bakıma özelliklerinin iş
özelliklerinden daha yüksek olduğunu düşünmesi yine de işletmesine katkısını etkiler mi? sorusunun
cevabı araştırmanın katkısını oluşturabilir. Bu bağlamda İnsan Kaynakları yöneticilerine, vasıflı
personeli elde tutma ve işletmede kalmaya ikna etme yöntemlerini düşündürebilir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE HİPOTEZLER
2.1. Algılanan Aşırı Niteliklilik
Çalışanın aşırı nitelikliliği, işin istediğinden fazla bilgi, eğitim ve deneyime sahip olmasıdır
(Erdoğan, Bauer, Peiró ve Truxillo, 2011). Fine ve Nevo ( 2008), algılanan aşırı nitelikliliğin bireyin,
mevcut eğitimi ve yetenekleri ile diğer çalışanlardan kendini üstün görmesinden kaynaklandığını
belirtmiştir. Kristof ve Brown’a göre (2000) aşırı niteliklilik, kişi-iş özellikleri arasındaki adaptasyon
sorunudur. Eğer çalışan, sübjektif niteliklerinin işin ihtiyacından daha fazla olduğunu algılarsa işten
sıkılacak, dolayısıyla performansı düşebilecektir (Watt ve Hargis, 2010).
Tarhan’a göre (2014), üstünlük duygusu ya da algısı, narsistlik ve paranoid iki özellik açısından
değerlendirilmelidir. “Büyük balığın, küçük balığı yutacağı cinsten bir yaşam felsefesi kişiyi bireysel
narsisizme iter. Bu bağlamda sosyal hareketlilik artarken, kişiler daha çok para kazanma ve tüketme
yolunu seçerler. Bir süre sonra, yaşananlar bir kısır döngüye girer ve kişi, bir türlü tatmin olmaz”. Ki
Harari ve arkadaşları (2007), aşırı nitelikliliğin, çalışanların tatmin duygusunu azalttığını tespit etmiştir.
Diğer taraftan kişinin benlik algısındaki zafiyet, üstünlük isteğinin yetersizlik duygusu ile birleşmesine
neden olur. Bu aşamadaki birey, güven kazandırıcı ve yapıcı bir çaba yerine egosunu yükseltici düşünce
ve davranışlarını artırabilir.
Paranoid özellikten kaynaklanan üstünlük duygusunda ise kişi kendini geliştirmek, bilinçaltı
düşüncelerini anlatmak istemekte ya da kendi özelliklerini başka kişilerden üstün tutmak isteğindedir.
Tarhan’a göre (2014) psikolojik açıdan bu durum kısa vadede kişinin egosunu tatmin etmekle birlikte
uzun vadede kaygı ve mutsuzluk gibi negatif duygular açısından kişiye zarar verebilir.
Aşırı niteliklilik, kişinin niteliklerini işinin gerektirdiği nitelikten üstün görmesi (sübjektifalgılanan) ve görev sonrası öğrendikleri temelli (objektif) olarak iki türdür. Fine ve Nevo (2008), Peiró,
Agut ve Grau (2010) çalışmalarında algılanan aşırı nitelikliliğin, Göreceli Yoksunluk Kuramı ile ilişkili
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olduğunu vurgulamışlardır. “Göreceli Yoksunluk Kuramına” göre, kişinin kendi pozisyonu ile diğer
kişilerin pozisyonlarını ya da beklentisi ile gerçekleşeni (Feldman,1996) kıyaslaması sonucu oluşan
herhangi bir farklılıkta kızgınlık ve öfke duymasıdır (Walker ve Pettigrew, 1984). Bu noktada algılanan
aşırı niteliklilik, zayıf iş tutumları ve yüksek derecede üretkenlik dışı davranışlar ile ilişkili
olabilmektedir (Harari, Manapragada ve Viswesvaran, 2017). Podsakoff, Mackenzıe, Paıne ve
Bachrach’a göre (2000), bireyin görevi için gönüllü olarak bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmesi,
hem aşırı niteliklilik algısını hem de örgütsel vatandaşlık davranışını etkilemektedir.
2.2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
Örgütsel vatandaşlık kavramı, ilk kez Barnard (1930) tarafından “fazladan rol davranışı” şeklinde
kullanılmış olup, gönüllülük esasına dayalı çalışan davranışlarıdır (Organ ve Konovsky, 1989). Bateman
ve Organ’a göre (1983) beklenilenin ötesinde çalışan performansı gerektiren örgütsel vatandaşlık
davranışı, kişinin çalışma arkadaşlarına desteğini de içermektedir (Williams ve Anderson, 1991). Organ
(1989) örgütsel vatandaşlık davranışını “özgecilik, nezaket, vicdanlılık, sportmenlik ve sivil erdem”
olarak olarak sıralanmıştır. Bu çalışmada, örgüte ve bireye yönelik örgütsel vatandaşlık davranışı ayrımı
esas alınmıştır.
Graham’a göre (1991) örgütsel davranış yapı olarak biçimsel rol davranışı (politika, kural, sistem
vb.) dışında bağlılık duygusuna ve katılımcılık davranışına dayanmaktadır. Ancak farklı eğitim ve
nitelikte olup, farklı bölümlerde çalışanlar arasında bu tarz bir davranışın, proaktif çalışmanın ya da
inisiyatif göstermenin zorluğu da yadsınamaz gerçektir (Acar, 2006). Örgütsel vatandaşlık davranışları,
Serinkan ve Erdiş’e göre (2014), olumlu aktif davranışlar ve olumlu sakınma davranışları olarak ikiye
ayrılmaktadır. Çalışanların, işletme amaçlarına yönelik gönüllülük esasına dayalı davranışları olumlu
aktif davranış iken, kaynakları etkin kullanmak ya da problemleri büyütmemek olumlu sakınma
davranışı olarak nitelendirilir.
2.3. Literatür Taraması
Podsakoff ve arkadaşları (2000), kişilik özellikleri ve çalışanın göreve yönelik tutumları örgütsel
vatandaşlık davranışını etkilemektedir. Harari ve arkadaşları (2017), narsizm kişiliğinin aşırı niteliklilik
algısını arttırdığını tespit etmiştir. Narsist özellik, kişileri sadece kendi çıkarları için hareket eden
bencilliğe yöneltir (Tarhan, 2014: 157).
Yıldırım (2018), aşırı niteliklilik algısı ile örgütsel sessizlik ilişkisini incelemiştir. Bankacılık
sektöründe 183 işgören üzerinde yaptığı çalışmada, aşırı niteliklilik algısının ilişkisel veya korumacı
sessizliği pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. İlgili sonuca göre; çalışanın, diğer meslektaşlarının
Algılanan aşırı nitelikliliğin, çalışanın örgütsel bağlılığını azaltarak işten ayrılma niyetini
arttırdığı sonucunu vurgulayan çalışmalar mevcuttur (Fine ve Nevo, 2008; Maynard ve Parfyovona,
2013). Beauregard’a göre (2012), çalışanın örgüt hiyerarşisinde yeri sağlamlaştıkça, görev odaklı
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olacağından örgütsel vatandaşlık davranışının azalacağını ifade eder. Bolino ve Turnley’e göre (2005)
sürekli bilişsel ve fiziksel kaynaklarını kullanarak, gönüllü bir eylemi gerçekleştirmek çalışanlarda
bıkkınlık hissi yaratmaktadır. Bu bağlamda aşırı niteliklilik, bir süre sonra örgüt için gönüllü bir şeyler
yapma hevesini kırabilir.
Akbıyık’a göre (2016) çevresel iş fırsatları arttıkça, algılanan aşırı nitelikliliğin görev performansı
üzerindeki etkisi daha çok düşmektedir. Jackson (1993), aşırı niteliklilik gibi bireysel ve grupsal
farklılıklar, düşmanlıklara yol açarak çatışmayı tetikleyebilir. Dolayısıyla bu tür farklılıklar,
sınıflandırmaya neden olur, çalışanları gönüllülük yerine önyargılı davranışa iter ve sonuç olarak
engellenmiş hisseden çalışan, yapıcı davranışlar yerine saldırgan davranışlar gösterir (Allport ve
Kramer, 1946).
Liu, Luksyte, Zhou, Shi ve Wang (2015) örgütsel adalet ve örgüt temelli özsaygı arttıkça,
algılanan aşırı niteliklilik azalmaktadır, örgüt çıkarlarını benimsemek ön plana çıkmaktadır. Erdoğan ve
Bauer’a göre (2009), aşırı niteliklilik, örgüt desteği olmadıkça çalışanlarda amaçsızlık ve yoksunluk
duygusunu ortaya çıkarabilir.
Hipotezler:
H1: Algılanan aşırı nitelikliliğin işini küçük görme alt boyutu (H1a) ve kendini üstün görme alt
boyutu (H1b) örgüte yönelik vatandaşlık davranışlarını negatif ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir.
H2: Algılanan aşırı nitelikliliğin işini küçük görme alt boyutu (H2a) ve kendini üstün görme alt
boyutu (H2b) bireye yönelik vatandaşlık davranışlarını negatif ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir.
Algılanan aşırı niteliklilik ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasında olduğu düşünülen
ilişkileri ortaya koymak için ileri sürülen hipotezleri kapsayan araştırmanın modeli Şekil 1’de
görülmektedir.
Araştırmanın ileri sürülen kavramsal modeli Şekil 1’dedir.
Şekil 1. Araştırmanın Modeli

Örgütsel Vatandaşlık
Davranışları (Övd)
-Örgüte Yönelik Övd
-Bireye Yönelik Övd

Algılanan Aşırı
Niteliklilik
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3. YÖNTEM
3.1. Örneklem Süreci
Araştırmanın verileri bankacılık sektöründe faaliyet gösteren çeşitli bankalarda çalışan 190
kişiden anket tekniği kullanılarak kolayda örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmaya katılan
örneklemin, % 55’i erkek, % 73’ü lisans mezunu, yaş ortalaması 30,65, % 60’ı evli olup; % 55’i gişe
personeli ve kıdem ortalaması ise 5,99 olarak çalışmaktadır.
3.2. Araştırma Ölçeklerinin Oluşturulması
Katılımcılara demografik bilgilerini öğrenmek, algılanan aşırı niteliklilik ve örgütsel vatandaşlık
davranış algılamalarını ölçmek için üç ayrı grupta sorular yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların
demografik bilgilerinin öğrenilmesinde yedi adet soru sorulmuştur. Ölçeklerdeki ifadelere ilişkin
algılamalarının ölçümlemesi, 1=Kesinlikle katılmıyorum ve 5=Kesinlikle katılıyorum şeklinde 5’li
likert tipinde hazırlanan ölçeklerle yapılmıştır.
Çalışanların aşırı niteliklilik algılamalarının ölçümünde Maynard ve arkadaşlarının (2006)
geliştirdiği 9 ifadeli ölçekten yararlanılmıştır. Bu ölçekteki sorulardan birisi “Bu işin gerektirmediği
becerilere sahibim” şeklindedir.
Çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarının ölçümünde iki ölçekten yararlanılmıştır. Bireye
yönelik vatandaşlık davranışlarının ölçülmesinde Williams ve Anderson (1991) tarafından geliştirilen 7
ifadeli ölçek; örgüte yönelik vatandaşlık davranışlarının ölçümünde ise Van Dyne, Graham ve Dienesch
(1994) tarafından geliştirilen 34 ifadeli ölçekteki 13 ifade kullanılmıştır. Bireye yönelik vatandaşlık
davranışları ait ifadelerden birisi “Kuruma yeni katılanlara yardımcı olmak için gayret gösteririm”
şeklindedir. Örgüte yönelik vatandaşlık davranışları ait ifadelerden birisi ise “Gerekli olduğunda gönüllü
olarak fazla mesaiye kalırım” şeklindedir.
4. BULGULAR

4.1. Değişkenlerin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri ve Hipotez Testleri
Algılanan aşırı nitelikliliğin faktör yükleri 0,542 ile 0,859; bireye yönelik vatandaşlık
davranışlarının faktör yükleri 0,552-0,781 ve örgüte yönelik vatandaşlık davranışlarının faktör yükleri
0,513-0,813 arasında değişmektedir. Algılanan aşırı niteliklilik ve bireye yönelik vatandaşlık
davranışları değişkeninden birer ifade ile örgüte yönelik vatandaşlık davranışları değişkeninden üç
ifadenin başka bir faktör altında kümelenmesi nedeniyle söz konusu değişkenlerin geçerliliklerinde
sorun oluşturmayacağı değerlendirilerek analize katılmamıştır. Algılanan aşırı nitelikliliğin işini küçük
görme alt boyutuna ait dört ifadenin toplam varyansın % 34,53’ünü, kendini üstün görme alt boyutuna
ait dört ifadenin toplam varyansın % 28,05’ini, bireye yönelik vatandaşlık davranışlarının altı ifadesinin
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toplam varyansın % 43,75’ini ve örgüte yönelik vatandaşlık davranışlarının on ifadesinin toplam
varyansın % 47,03’ünü açıkladığı görülmüştür. Örneklemden toplanan verilerin faktör analizi
yeterliliğine sahip olup olmadığını ortaya koyabilmek için yapılan ölçüm neticesinde algılanan aşırı
niteliklilik için KMO değeri ,715 (Bartlett testinin p değeri ,000), bireye yönelik vatandaşlık davranışları
için KMO değeri ,719 (Bartlett testinin p değeri ,000) ve örgüte yönelik vatandaşlık davranışları için
KMO değeri ,770 (Bartlett testinin p değeri ,000) olarak bulunmuştur. Tablo 1’deki parantez içindeki
değerler ise Cronbach Alfa güvenilirlik değerleridir.
Değişkenler arasındaki ilişkilerinin ortaya konulmasında korelasyon analizi yapılmıştır (Tablo 1).
Söz konusu ilişkilerde algılanan aşırı nitelikliliğin işini küçük görme alt boyutu ile örgüte yönelik
vatandaşlık davranışı (r= -.14, p<.05) arasında negatif; kendini üstün görme alt boyutu ile bireye yönelik
vatandaşlık davranışı (r= .15, p<.05) arasında pozitif bir ilişki ortaya çıkmıştır. Algılanan aşırı
nitelikliliğin alt boyutları ise kendi aralarında (r= .14, p<.05) pozitif bir ilişkiye sahip oldukları
görülmüştür.
Tablo 1. Korelasyon, Ortalama, Standart Sapma, Cronbach Alfa Değerleri
Sıra

Değişkenler

Ort.

Ss.

1

1

İşini Küçük Görme

2,43

,98

(.82)

2

Kendini Üstün Görme

3,56

,82

,14*

(.74)

3

ÖVD-Birey

3,99

,63

,03

,15*

(.75)

4

ÖVD-Örgüt

,09

,53**

4,09

,53

-,16

2

*

3

4

(.72)

N: 190, * p < .05, **p < .01

Hipotez Testleri
Araştırma geliştirilen hipotezler yapılan çoklu regresyon analizi ile test edilmiş olup, sonuçlar
Tablo 2 ve Tablo 3’te görülmektedir.
Tablo 2. Algılanan Aşırı Nitelikliliğin ÖVD-Örgüt Üzerindeki Etkisi
Değişkenler

Örgüte Yönelik Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
β

İşini Küçük Görme
Kendini Üstün görme

-.18
.12

t
2.440
1.711

Sig.
.016
.089

F
3.937

R2
.04

Düz. R2
.03

**: p< .01, *: p< .05

Tablo 2’deki regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. (R^2= .04;
F=3.937; p=,021). Algılanan aşırı nitelikliliğinin işini küçük görme alt boyutu (β= -.18; p<0,05) örgüte
yönelik vatandaşlık davranışını negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir.
Dolayısıyla H1a hipotezi desteklenmiştir.
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Tablo 3. Algılanan Aşırı Nitelikliliğin ÖVD-Birey Üzerindeki Etkisi
Değişkenler

Bireye Yönelik Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
β

t

Sig.

İşini Küçük Görme

.01

.161

.872

Kendini Üstün görme

.15

2.100

.037

F
2.310

R2
.02

Düz. R2
.01

**: p< .01, *: p< .05

Tablo 3’teki regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir (𝑅 2= .02;
F=2.310; p=,102). Dolayısıyla algılanan aşırı nitelikliliğin bireye yönelik vatandaşlık davranışına
etkisine dair geliştirilen H2 hipotezi desteklenmemiştir.
5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Günlük hayatta bir birey olarak ayakta kalabilmek, “iyi vatandaş, iyi çalışan” olabilmek, iş-yaşam
dengesini sağlayabilmek kuşkusuz emek isteyen zor bir süreçtir. Diğer yandan her gün farklı bir ürünhizmet yeniliğinin oluştuğu iş dünyasında şirketler, sektörde ayakta kalmak hatta lider işletme
pozisyonunu yakalamak istemektedir. Bu aşamada çalışanın kalifiye olması İK uzmanları tercihleri
arasındadır. Kişinin, işin özelliklerinin ötesindeki kuşku ve merakı onu üstün özellikler taşımasına
yardım edebilir. Aşırı niteliklilik olarak ifade bulan bu durum, kişisel algılamaya (sübjektif) ya da
dışarıdan bir amirin gözlemine (objektif) dayanabilir.
Örgütsel vatandaşlık, yardım, kolektivizm, bir amaç için coşkulu ve istikrarlı hareket etmek adına
yapılan gönüllü davranışlardır. Kişinin aşırı nitelikliliği algıladığı hâlde işten bilişsel ve duygusal
ayrılmayıp, gönüllü davranış göstermesinin mümkün olup olmadığı araştırmanın merak edilen konusunu
oluşturmuştur. Dolayısıyla örgütsel davranış açısından, “algısal niteliklilik ile gönüllü iş eylemleri ya
da gönüllükten ayrılmayı” temaları birlikte düşünülmelidir.
Araştırmanın sonucunda algılanan aşırı nitelikliliğin işini küçük görme boyutu örgüte yönelik
vatandaşlık davranışları üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur.
Değişkenlerin aralarındaki ilişkilere bakıldığında algılanan aşırı nitelikliliğin işini küçük görme
boyutu ile örgüte yönelik vatandaşlık davranışları arasında negatif bir ilişki varken, algılanan aşırı
nitelikliliğin kendini üstün görme boyutu ile bireye yönelik vatandaşlık davranışları arasında ise pozitif
bir ilişki ortaya çıkmıştır. Çalışan aşırı niteliklilik algılamasına sahip olduğunda örgüte yönelik
vatandaşlık davranışlarını azaltırken bireye yönelik vatandaşlık davranışlarını artırmaktadır. Başka bir
ifade ile aşırı nitelikli çalışan örgütünü vatandaşlık davranışlarından kaçınarak örgütünü
cezalandırmaktadır.
Bu çalışmanın kısıtlarından bahsetmek gerekirse, veriler tek bir sektördeki çalışanlardan
toplanmıştır. Dolayısıyla bu örneklem bağlamında değerlendirmeler geçerlidir. Daha sonraki
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çalışmalarda aşırı niteliklilik algılamasına sahip çalışanların bireye yönelik vatandaşlık davranışları
ortaya koymaları toplulukçuluk ve bireycilik kültürel değerleri moderatörlüğünde incelenebilir.
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HEDONİZM, İŞE ADANMIŞLIK VE ÖRGÜTSEL SAPMA: BEYAZ YAKALILAR ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA
Dr. Meltem AKCA
ÖZET
Üretim toplumundan tüketim toplumuna yönelme, sosyal medyanın gelişmesi, püriter iş etiği
yerine serbest zaman yönelimi insan hayatına yönelik hazcılığı ön plana çıkarmaktadır. Bu bağlamda
hedonizm, insan hayatında çok çalışmanın yanı sıra yapılan işlerden zevk alarak yaşamayı değerli gören
bir felsefedir. Bireylerin refah düzeyi ve ekonomik gücü de hedonizm algısını etkilemektedir. İşe
adanmışlık ise bireyin iş ile ilgili görev ve faaliyetlerinde özünü, benliğini tam olarak kullanmasıdır.
Böyle bir durumda bireyler organizasyonlarının yüksek performans sağlaması için üstün bir rol
sergilemekte ve çok fazla çalışmaktadır. Örgütsel sapma ise çalışan verimliliğini azaltan olumsuz
davranışlar topluluğudur(Robinson & Bennett, 1995).Bu çalışmada hedonizmin işe adanmışlık ve
örgütsel sapma üzerinde etkili olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Literatürden hareketle,
hedonizm algısı yüksek bireylerin işe adanmışlığının düşük, örgütsel sapma davranışının yüksek olması
beklenmektedir. Bağımsız değişken olarak hedonizm, bağımlı değişkenler olarak işe adanmışlık ve
örgütsel sapma ele alınmıştır. Araştırma modelinin test edilmesinde regresyon analizi varsayımları
dikkatle incelenmiştir. Araştırmanın evreni İstanbul Atatürk Havalimanı'nda faaliyet gösteren A grubu
yer hizmetleri ruhsatı sahibi üç işletmenin çalışanları olarak belirlenmiştir. İşletmelerin çalışan sayısı
kurumların internet sitesinde yazmaktadır. Bu kapsamda örneklem formülasyonu ile 750 adet anket
formu çalışanlara kolayda örnekleme yöntemi ile gönderilmiştir. Araştırmada Hedonizm
Ölçeği(Bozkurt vd, 2010), İşe Adanmışlık Ölçeği (Severinsson ve Kamaker, 1999) ve Örgütsel Sapma
Ölçeği (Robbinson ve Bennet, 2000) kullanılmıştır. 3 ay sonunda elde edilen 318 anket verisine göre
hedonizm ve örgütsel sapma arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu, hedonizm
ve işe adanmışlık arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hedonizm, İşe Adanmışlık, Örgütsel Sapma, Beyaz Yakalılar
JEL Kodları: M12, D2, M51
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HEDONISM, WORK ENGAGEMENT AND ORGANISATIONAL DEVIANCE: A FIELD
STUDY ON WHITE COLLARS
ABSTRACT
Orientation of production society to consumption society, development of social media, tending
to free time instead of puritan work ethic bring hedonism into the front line. In this context, hedonism is
considered as a philosophy that embraced valuable of itself in daily activities along with hard working
in human life. Level of welfare and economic power of individuals also influence perception of
hedonism. Work engagement is also considered as use of employees’ selfness and essence in work
related tasks. In such a case employees demonstrade extra role performance and work hard. On the
other

side,

organisational

deviance

is

defined

as

negative

behaviours

that

decrease

employees’productivity. In this study it is aimed to analyse the impact of hedonism on work engagement
and organisational deivance. Accordance with the literature it is expected to find out that employees
with high hedonism have i)low level work engagement and ii) high level organisational deviance.
Hedonism is discussed as independence variable while work engagement and organisational deviance
are evaluated as dependent. Assumptions of the regression analysis were mentioned detailed. Research
sample is comprised of white-collar employees of ground handling companies who have A group
certificate in İstanbul Atatürk Airport. Number of employees were listed in companies’ web sites.
Accordance with the convenience sampling method 750 questionnaires, with the use of sample size
method, were sent to participants. In this study it was used Hedonism Scale(Bozkurt et al,, 2010), Work
Engagement Sub-Scale (Severinsson and Kamaker, 1999) and Organisational Deviance Scale
(Robbinson ve Bennet, 1995). At the end of the 3 months it was obtained 318 valid questionnaires.
Findings show that there is a positive and statistically significant relationship between hedonism and
organisational deviance. Moreover it was found that there is a low level, negative and statistically
significant relationship between hedonism and work engagement.
Key Words: Hedonism, Work Engagement, Organisational Deviance, White-Collars
JEL Codes: M12, D2, M51
1. GİRİŞ
21.yüzyılda iş ve insan hayatında yaşanan gelişmeler bireylerin çalışma biçimi ve arzusu üzerinde
de etkili olmaktadır. Ayrıca sosyal medya platformlarının insan hayatı üzerindeki tesiri de bireylerin
günlük faaliyetlerini şekillendirebilmektedir. Tüm bunlarla birlikte insanoğlunun geleneksel yönetim ve
üretim felsefesinden bu yana sıkıştırıldığı yoğun çalışma temposu günümüzde boş zaman (ihtiyacı)
kavramını da ön plana çıkarmaktadır. Eski zamanlarda düşünme, fikir üretme için değerli bir kavram
olarak görülen boş zaman, günümüzde çalışma hayatı dolayısıyla belirli bir düzene sıkıştırılmış insanlar
için ihtiyaç duyulan ve atıl kalabilmeyi de içinde bulunduran bir unsur haline gelmiştir. İşte yıllardır
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süre gelen püritanizm felsefesi yavaşça anı yaşama arzusunu ve hazcılığı içinde barındıran hedonizme
dönüşmeye başlamıştır. Bu araştırmada yer hizmetleri işletmesinde çalışan beyaz yakalıların hedonizm
algıları ölçülmek istenmiştir. Ayrıca hedonizmin işe adanmışlık ve örgütsel sapma üzerindeki etkilerinin
de ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Araştırma modeline ilişkin kavramsal çerçeve ele alınmış,
metodoloji açıklanmış ve bulgular değerlendirilmiştir.
2. HEDONİZM, İŞE ADANMA VE ÖRGÜTSEL SAPMA
Bozkurt ve arkadaşlarına (2010)göre hedonizm, boş zaman kavramına önem veren ve temelinde
hazcılığı destekleyen bir felsefedir. Hedonizm, insanların istek ve arzularına göre şekil alan çalışma
biçimidir(Kırgız,2014). Hedonizm, insan hayatında çok çalışmanın yanı sıra yapılan işlerden zevk
alarak yaşamayı değerli gören bir yaklaşımdır(Bozkurt vd, 2010). Püritanizm, antik çağlardan bu yana
çok çalışarak daha fazla üretmeyi aynı zamanda da az tüketip birikim yapmayı öngörür. Geleneksel
yönetim yaklaşımları püriter etik ile ilişkilidir. Hedonizm ise post modern kültüre yakındır ve nasıl daha
çok üretirimden ziyade nasıl daha çok harcarım ya da daha iyi eğlenirim düşüncelerini içinde barındırır
(Bayhan,2011: 195; Özcan, 2007). Püriter iş etiği iş hayatını kutsallaştırarak sıkıcı, kuralcı ve otoriter
bir çalışma biçiminin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu süreçte insanlar ilk başta para kazanmak için
çalışmış ancak daha sonra baskıcı ve otoriter çalışma biçiminin insan hayatı ile uyum sağlayamadığı
ortaya çıkmıştır. Bu süreçte 21.yüzyılda yaşanan gelişmelerin de etkisi olmuştur (Osmanlı ve Kaya,
2014: 4-5). İşte kutsal olarak kabul edilen püriter iş etiği yerini yavaş yavaş hazcı ve boş zamana da
önem veren hedonist iş felsefesine bırakmaktadır. Püriter çalışma biçiminden hedonist çalışma biçimine
dönüşüm sürecinde etkili olan faktörler ise; üretim toplumundan(kitle) tüketim toplumuna yönelme,
sosyal medyanın gelişmesi, püriter iş etiği yerine serbest zaman yönelimi, tasarruf yapmaktan ziyade
tüketime yönelme, anı yaşama arzusu ve hayattan zevk alma isteğidir (Bozkurt, 2000).
İşe Adanmışlık ise bireyin iş ile ilgili görev ve faaliyetlerinde özünü, benliğini tam olarak
kullanmasıdır. Böyle bir durumda bireyler organizasyonlarının yüksek performans sağlaması için üstün
bir rol sergilemekte ve çok fazla çalışmaktadır (Xanthopoulou, 2009). İşe yönelik bağlılıkta birey
özdeşleştiği işinde daha fazla çaba gösterir. İşine kendini adayan birey, işinden gurur duyar ve çalışma
koşullarından memnundur. İşe adanma; bireyin kendini işin içinde hissetmesi, işe konsantre olması,
işten zevk alması, işini yaparken zaman kavramından uzaklaşması, işten kopamaması ve kendini işine
kaptırma ile ilgili davranışları içeren bir kavramdır (Kim vd, 2009).
Örgütsel sapma ise çalışan verimliliğini azaltan olumsuz davranışlar topluluğudur. İşyerinde
sapma davranışı bir örgütün ve üyelerinin refahını tehdit edecek düzeyde önemli organizasyonel
normları ihlal eden gönüllü davranışlar olarak tanımlanmıştır (Robinson and Bennett, 1995). Bir
organizasyona ve/veya organizasyonun üyelerine zarar verebilecek işten kaytarma, görevi kötüye
kullanma, fiziksel ve sözlü saldırıda bulunma, sabotaj, hırsızlık gibi her türlü davranış organizasyonların

245

ve çalışanlarının faaliyetlerini etkileyen örgütsel sapma davranışı olarak tanımlanmaktadır (Spector and
Fox, 2002: 271).
3. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
Bu çalışmada hedonizm algısının işe adanmışlık ve örgütsel sapma üzerinde etkili olup
olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Bağımsız değişken olarak hedonizm, bağımlı değişkenler
olarak işe adanmışlık ve örgütsel sapma ele alınmıştır. Araştırma modelinin test edilmesinde regresyon
analizi varsayımları dikkatle incelenmiştir. Araştırmanın evreni İstanbul Atatürk Havalimanı'nda
faaliyet gösteren A grubu yer hizmetleri ruhsatı sahibi üç işletmenin beyaz yakalı çalışanları olarak
belirlenmiştir. Bu kapsamda çalışan sayısı oranı dikkate alınarak, örneklem formülasyonu ile 750 adet
anket formu çalışanlara kolayda örnekleme yöntemi ile gönderilmiş ve geri dönen 318 anket üzerinde
analizler uygulanmıştır. Araştırmaya ilişkin soru formunun oluşturulmasında Hedonizm Ölçeği(Bozkurt
vd, 2010), Çalışma Ortamı Ölçeği boyutlarından İşe Adanmışlık alt Ölçeği (Severinsson ve Kamaker,
1999) ve Örgütsel Sapma Ölçeği (Robbinson ve Bennet, 2000) ifadeleri kullanılmıştır.
Araştırma hipotezleri:
H1:Hedonizm ve işe adanmışlık arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.
H2:Hedonizm ve örgütsel sapma arasında pozitif ve istatistiksel anlamlı bir ilişki vardır.
Şekil 1. Araştırma Modeli

İşe Adanmışlık

H1(-)

Hedonizm
Örgütsel Sapma

H2(+)
3.1. Analiz ve Bulgular
Tablo 1'de yer alan verilere göre katılımcıların hedonizm algısının(x=3.57) ortalama üzerinde ve
yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca katılımcıların işe adanmışlık düzeylerinin orta seviyede
olduğu(x=2.55) tespit edilmiştir. Örgütsel sapma algısının ise 2.91 değer ile ortalama üzerinde olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma soru formunda kullanılan ölçeklerin iç tutarlılık katsayıları Cronbach's
Alpha analizi ile test edilmiştir. Hedonizm ölçeği güvenilirlik değeri(iç tutarlılık katsayısı) 0.901, İşe
Adanmışlık ölçeği güvenilirlik değeri 0.874, Örgütsel Sapma güvenilirlik değeri ise 0.826 olarak
hesaplanmıştır. Bu verilerden hareketle soru formunda kullanılan ölçeklerin güvenilir olduğu sonucuna
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ulaşılmıştır. Ayrıca değişkenler arası ilişkilerin ortaya çıkarılmasında da Pearson Korelasyon
Analizi'nden yararlanılmıştır. Analiz bulgularına göre hedonizm ve örgütsel sapma arasında pozitif ve
orta düzey bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır(r=0.434). Hedonizm algısı ve işe adanmışlık arasında
ise negatif ve düşük düzey bir ilişkinin varlığından söz etmek mümkündür(r=-0.138). Son olarak işe
adanmışlık ve örgütsel sapma arasında da negatif ve orta düzey bir ilişki olduğu saptanmıştır(r=0.337).
Değişkenler arasındaki ilişkilerin p<0,001 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu belirtmek
gerekir.
Tablo 1. Değişkenlere İlişkin Değerler
Cronbach’s
Alpha

Değişkenler

Ortalama

Standart Sapma

1

Hedonizm

3.57

.82

.901

2

İşe Adanmışlık

2.55

.90

.874

1

Örgütsel Sapma

2.91

3
.434**

-.138**

.826
3

2

-.337**

1.01

Araştırmada kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliğinin test edilmesinde doğrulayıcı faktör
analizinden yararlanılmış ve LISREL 8.8. programı kullanılmıştır. Tablo 2'de yer alan verilere göre
uyum iyilik değerlerinin ve serbestlik derecelerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu sonucuna
ulaşılmıştır(DeVellis, 2016; Gürbüz ve Şahin, 2016).
Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Değişkenler

X2

df

X2/ df

RMSEA

NFI

NNFI

IFI

CFI

GFI

Hedonizm

100.33

29,00

3,45

0.05

0.95

0.95

0.96

0.96

0.92

İşe Adanmışlık

150.40

42,00

3,58

0.06

0.96

0.95

0.97

0.97

0.90

Örgütsel Sapma

90.48

19,00

4,76

0.08

0.93

0.94

0.92

0.91

0.90

Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla IBM SPSS 21.00 programı kullanılarak yapılan
regresyon analizi sonuçları ise Tablo 3'de yer almaktadır. Hipotezleri test etmek için yapılan regresyon
analizlerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Hedonizmin işe adanmışlık
üzerindeki negatif etki katsayısı -0.138'dir. Ayrıca işe adanmışlık üzerindeki değişimin sadece %7 'si
hedonizm tarafından açıklanabilmektedir. Bu verilerden hareketle araştırma hipotezlerinden H1 kabul
edilmektedir. H2'yi test etmek amacıyla yapılan analiz sonucuna göre de hedonizmin örgütsel sapma
üzerindeki pozitif etki katsayısının 0.434 olduğu ortaya çıkarılmıştır. Örgütsel sapma üzerindeki
değişimin %21'lik kısmı hedonizm ile açıklanabilmektedir. Bu bulgular araştırma hipotezlerinden H2'nin
de desteklendiğini göstermektedir. Basit regresyon analizlerinde etki katsayısı ve korelasyon değeri
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genellikle benzer çıkmaktadır. Regresyon modellerinde bağımlı değişken üzerindeki açıklanamayan
kısımların araştırma modeline dâhil edilmeyen değişkenler tarafından açıklanabileceği öngörülmektedir.
Tablo 3. Hipotezlerin Test Edilmesi-Regresyon Analizleri
Hipotez1- Basit Regresyon Analizi
Bağımlı Değişken: İşe Adanmışlık
Bağımsız Değişken:

Beta

t

p

Hedonizm

-0.138

-6.912

0.000

R2:
0.07

F:
36.709

p
0.000

Hipotez 2- Basit Regresyon Analizi
Bağımlı Değişken: Örgütsel Sapma
Bağımsız Değişken:

Beta

t

p

Hedonizm

0.434

10.465

0.000

R2:
0.211

F:
109.166

p
0.000

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada son yıllarda popüler bir kavram haline gelen hedonizmin işe adanmışlık ve örgütsel
sapma üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda hedonizm ve işe adanmışlık üzerinde
düşük düşey ve negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca hedonizm ve örgütsel sapma
arasında da orta düzey ve pozitif bir ilişkinin varlığı saptanmıştır. Araştırma sonuçlarının farklı
örneklemlerde test edilmesi daha açıklayıcı sonuçların elde edilmesine katkı sağlayacaktır. Gelecek
çalışmalarda araştırma modeline aracı ya da düzenleyici değişkenlerin eklenmesinin hedonizm
etkilerinin daha güçlü bir şekilde saptanmasına fayda sağlaması muhtemeldir. Hedonizm değişkeninin
farklı değişkenler ile incelenmesi de literatüre katkı sunacaktır. İleriki çalışmalarda demografik
değişkenlerin de modele dâhil edilmesi araştırma sonuçlarını güçlendirecektir.
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GÜÇ MESAFESİ ÖZ YETERLİLİĞİ ETKİLER Mİ? Y KUŞAĞI ÜZERİNDE BİR
ARAŞTIRMA
Burcu Özge ÖZASLAN ÇALIŞKAN
ÖZET
Bu çalışma, Y kuşağına mensup olan işgörenlerin güç mesafesi algılarının öz yeterliliğe ilişkin
algılarını etkileyip etkilemediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç çerçevesinde
çalışmada güç mesafesi ve öz yeterlilik kavramlarından kısaca bahsedilmiştir. Literatürde söz konusu
değişkenleri ve benzer bazı değişkenleri dikkate alarak yapılmış araştırmalar incelenmiş, yapılan
değerlendirmeler sonucunda geliştirilen “güç mesafesi algısı öz yeterlilik algısını etkiler” hipotezi
sınanmıştır. Araştırma modelinin test edilmesinde korelasyon ve regresyon analizi varsayımları dikkate
alınmıştır. Çalışmada kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılmış 394 katılımcı üzerinde gerekli analizler
yapılmıştır. Araştırmada veri toplamak için geliştirilen anket formunda öz yeterlilik algısını ölçmek
üzere Sherer tarafından geliştirilen (1982) 12 ifadelik “Genel Öz Yeterlilik Ölçeği” ile güç mesafesi
algısını ölçmek üzere Yorulmaz vd. (2018) tarafından geliştirilen 20 maddelik Güç Mesafesi Ölçeği
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, literatürden hareketle, güç mesafesi algısı ile öz yeterlilik algısı
arasında ters yönlü bir ilişkinin bulunması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Güç Mesafesi Algısı, Öz Yeterlilik Algısı, Y Kuşağı
JEL Kodları: M12, D23, M1

DOES POWER DISTANCE EFFECT EFFICIENCY? A RESEARCH ON GENERATION Y
ABSTRACT
This study was carried out to determine whether the power distance perceptions of employees
belonging to Generation Y affect their perceptions of self-efficacy. For this purpose, the concepts of
power distance and self-efficacy are briefly mentioned in the study. In the literature, these variables and
some similar variables were examined and as a result of the evaluations made, the effect of power
distance perception on the perception of self-efficacy has been tested. Correlation and regression
analysis assumptions were taken into account when testing the research model. In the study, necessary
analyzes were performed on 394 participants who were easily reached by convenience sampling method.
A questionnaire developed for collecting data in the study was developed. In order to measure selfefficacy perception 12 item self-efficicay perception scale of Sherer (1982) were used and to measure
the power distance perception, 20-item Power Distance Scale of Yorulmaz et al. (2018) were used. As
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a result of the research, it is expected that there will be an inverse relationship between power distance
perception and self-efficacy perception.
Key Words: Power Distance Perception, Self-efficicay Perception, Generation Y.
JEL Codes: M12, D23, M1
1. GİRİŞ
Araştırmacılar ve işletmeler; kültürel geçmişin arzulanan davranışların ve sonuçların
gerçekleşmesini olumlu veya olumsuz yönde etkilemedeki gücüne karşı duyarlı hale geldikçe kültürel
boyutlar giderek daha fazla önem kazanmıştır. Örgütler tarafından işgücünün yenilikçiliği ve işyeri
kültürü, rekabet avantajının önemli bir kaynağı ve ekonomik büyümenin itici gücü olarak dikkate
alınmaktadır. Bireyselci olan kültürler, statükonun sorgulanmasını teşvik eden davranışları düşünme ve
teşvik etme yolunda bireyleri bağımsız olarak yetiştirme eğilimindedir. Bu tür bireylerin kendi
yeteneklerine ve kendi düşünce tarzlarına daha çok inanıp güven duydukları görülmektedir. Bu durum
bireylerin öz yeterliliği ile ilişkilendirilebilir. Bir kültürde güç mesafesinin yüksek olması, bireyin
bağımsız düşüncesini ve yaratıcı ruhunu, operasyonları ve düşünmeyi rutinleştiren doğal iş modellerini
uygulayarak bastırmaya sebep olur. Bununla birlikte aynı kuşak üyeleri sahip oldukları benzer
beklentiler, kişilik özellikleri, kültür birikimleri, ekonomik refah düzeyleri sebebiyle iş yaşamında da
benzer tutum ve davranış sergileme eğilimi göstermektedirler (Cennemo ve Gardner, 2008).
Bu çalışmada ilgili yazın incelemesinden yola çıkılarak birbiriyle ilişkileri bakımından ele
alınmasının önemli olduğu düşünülen kavramlar olarak Y kuşağı, güç mesafesi ve öz yeterlilik
kavramları ele alınarak Y kuşağına mensup olan işgörenlerin güç mesafesi algılarının öz yeterliliğe
ilişkin algılarını etkileyip etkilemediği belirlenmeye çalışılmıştır.
2. GÜÇ MESAFESİ, ÖZ YETERLİLİK, KUŞAK FARKLILIKLARI KAVRAMLARI
Güç mesafesi kavramı; kişilerarası güç farklılıklarını tanımlamak amacıyla 1960’lı yıllarda,
sosyal psikolog Mauk Mulder tarafından tanımlanmıştır. 1980’li yıllarda, Geert Hofstede ise ulusal
kültürün başka ülkelerle karşılaştırılabilen boyutlarından biri olarak güç mesafesi kavramını ele almıştır.
Hofstede, 2001 yılındaki çalışmasında güç mesafesini toplumun görece az güçlü üyelerinin gücün eşit
olmayan dağılımını kabullenme ve normal karşılama derecesi olarak ifade etmiştir. Hofstede, insanlar
arasındaki eşitsizliğin farklı toplumlarda ne derece doğal karşılandığına vurgu yapmaktadır (Hofstede
vd. 2002). Toplumsal yapılar gibi örgüt kültürü de, ulusal kültürdeki yaygın değerlere göre şekillenir
(Hofstede, 1983). Yönetici statüsünde olmayan çalışanların, yöneticilerin fikirlerine katılmadıklarını ne
ölçüde ifade edebildikleri, yöneticilerin otokratik karar alma biçimini ne oranda doğru buldukları gibi
konulara yaklaşım güç mesafesini açıklamaya yardımcı olmaktadır. Güç mesafesi kavramı hem
toplumsal düzeyde hem de bireysel düzeyde ele alınan bir konu olarak dikkat çekmektedir. Güç mesafesi
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değerleri toplumdaki bireyler arasında da farklılık gösterebilme özelliğinden hareketle toplumsal
düzeyde ele alınabilecek bir konu olma özelliği taşımaktadır (Zhang ve Begley, 2011).
Özyeterlilik kavranı kavramsal olarak ilk kez Bandura (1982) tarafından ele alınmıştır.
Bireylerin, belirli bir performans türü gerektiren işleri organize etme ve yerine getirme yeterlilikleri ile
ilgili yetki alanı olarak ifade edilebilmektedir. Öz-yeterlilik, bireyin zor ve belirsiz görevleri yerine
getirme konusundaki kendi yetkinliğine olan inancı ve belirli bir gereklilik grubundaki zorluklarla başa
çıkma inancı olarak tanımlanır (Bandura, 1982).
Kuşak (generation) kavramı tanımlanırken ise, aile kuşağı ve toplumsal kuşak olarak iki tür kuşak
ayırt edilmektedir. Toplumsal kuşaklar; kritik gelişim dönemlerinde aynı doğum yılı, yaşı, yeri ve
önemli yaşam olaylarını paylaşan bir grup olarak tanımlanır (Kupperschmidt, 2000) . Aynı kuşağa
mensup kişiler sahip oldukları benzer beklentiler, özellikler, kültürel birikim, ekonomik refah düzeyi
gibi ortak faktörler sebebiyle iş yaşamında da benzer tutum ve davranış sergileme eğilimi
göstermektedirler. Toplumsal kuşak sınıflaması; genellikle bebek patlaması (1946-1964), X kuşağı
(1965-1979), Y kuşağı (1980-1999) ve Z kuşağı (2000 ve sonrası) şeklinde sınıflandırılmaktadır
(Cennemo ve Gardner, 2008).
Benzer değişkenleri ele alan çalışmalar incelendiğinde; kültür ve öz yeterlilik arasındaki ilişkileri
değerlendirmek üzere (Oettingen ve Zosuls, 2005) yapılan çalışmada Asya ve Batı kültürleri açısından
güç mesafesinin ergenlerin öz yeterliliğini nasıl etkilediği ortaya konmuş, düşük güç mesafesinin yüksek
öz yeterliliğe yol açtığı savunulmuştur.
Kumar ve Uzkurt (2011), öz yeterlilik, yenilikçilik ve kültürel boyutlar üzerinde yapmış oldukları
çalışmalarında öz yeterlik ile yenilikçilik arasındaki ilişkide kültürel boyutların düzenleyici etkisini
incelemişlerdir.
Sue-Chan ve Ong (2002); hedef atama, hedef belirleme, öz yeterlilik, performans ve güç mesafesi
arasındaki ilişkileri analiz etmişler, hedef atama ile hedef belirleme, öz yeterlilik ve performans
arasındaki ilişkide güç mesafesinin düzenleyici rolünü incelemişlerdir.
Söz konusu değişkenlere yönelik yapılmış çalışmalardan elde edilen bulgular doğrultusunda
araştırmada “güç mesafesi algısı öz yeterlilik algısını etkiler” şeklinde geliştirilen H1 hipotezinin
sınanması amaçlanmıştır.
3. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
3.1. Araştırmanın Amacı
Çalışmada Y kuşağına mensup olan işgörenlerin güç mesafesi algılarının öz yeterliliğe ilişkin
algılarını etkileyip etkilemediğini belirlemek amaçlanmıştır
3.2. Araştırmanın Önemi ve Katkısı
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Bu konuda ilgili yazın incelendiğinde kültürün boyutları ve öz yeterlilik ilişkilerinin incelendiği
az sayıda çalışma olduğu dikkat çekmektedir. Bunun yanında konuyu kuşaklar arası farklılıklara göre
ele alan çok sayıda çalışma olmadığı da görülmüştür. Bu açıdan çalışmanın akademik literatüre katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
3.3. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları
Çalışmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kullanılan yöntem vasıtasıyla 394
katılımcıya ulaşılmış ve ilgili katılımcı grubu üzerinde gerekli analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada
zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle Y kuşağı üyesi olan ve farklı sektörlerde çalışan 394 beyaz yakalı
araştırmaya dahil edilebilmiştir. Anakütlenin bilinmediği durumlarda hazır tabloların işaret ettiği
doğrultuda bu büyüklükteki bir örneklemin anakütleyi temsil edecek büyüklükte bir örneklem olarak
kabul edildiği bilinmektedir (Gürbüz, 2018).
3.4. Araştırmada Kullanılan Ölçekler
Veri toplamak için yayarlanılan anket formunda yer alan ölçekler beşli Likert tipinde
geliştirilmiştir. Buna göre güç mesafesi ölçeği (Yorulmaz vd., 2018); gücü kabullenme, gücü araçsal
kullanma, gücü meşrulaştırma ve güce razı olma şeklindeki dört boyutu ölçmeye dönük ifadeler, genel
öz yeterlilik ölçeği (Sherer, 1982) ise; özgüven, gayret ve girişkenlik şeklindeki üç boyuttan
oluşmaktadır.
3.5. Araştırma Modeli ve Hipotezler
Literatürden hareketle, güç mesafesi algısı ile öz yeterlilik algısı arasında ters yönlü bir ilişkinin
bulunması beklenmektedir. Bağımsız değişken olarak “güç mesafesi”, bağımlı değişken olarak ise “öz
yeterlilik” dikkate alınmıştır. Araştırma modeli (şekil 1) test edilirken korelasyon ve regresyon analizi
varsayımları dikkate alınmıştır. Bu bağlamda literatür incelemesi sonucunda aralarında ilişki olabileceği
öngörülen iki değişkene yönelik olarak aşağıdaki hipotez sınanmak üzere geliştirilmiştir;
H1: Güç mesafesi algısı öz yeterlilik algısını etkiler şeklinde geliştirilmiştir.
Şekil 1. Araştırma Modeli

H1 (-)

Öz Yeterlilik

Güç Mesafesi
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3.6. Analiz ve Bulgular
Kolayda örnekleme yöntemi ile anket formları katılımcılara ulaştırılmıştır. Araştırmada ayrıca
demografik değişkenlere yönelik farklılıkların ortaya çıkarılması amacıyla fark testlerinden
yararlanılmıştır. Basit regresyon analizi ile modelin anlamlılığı test edilmiştir. Araştırmada kullanılan
ölçeklerin güvenilirlikleri Cronbach Alpha güvenilirlik analizi ile, geçerlilikleri ise faktör analizi ile test
edilmiştir. Basit regresyon analizi bulgularına göre 394 beyaz yakalı Y kuşağı çalışanının algıladıkları
güç mesafesinin öz yeterlilik üzerinde negatif bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.
Tablo 1. Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi Bulguları
Güvenilirlik İstatistikleri
Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based

N of Items

on Standardized Items
Güç Mesafesi Ölçeği

0,877

0,877

16

Öz Yeterlilik Ölçeği

0,756

0,752

10

Ölçeklerin güvenilirlik analizi bulguları Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna göre; Cronbach Alpha
değerlerinin 0,70’in üzerinde olması ölçeklerin yeterli düzeyde güvenilir olduğu sonucunu
desteklenmektedir.
Faktör analizinin uygulanabilir olup olmadığını ve örneklem yeterliliği ile değişkenler arası
korelasyon anlamlılığını test edebilmek üzere Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testleri
uygulanmıştır. Faktör analizine ilişkin KMO ve kümülatif açıklayıcılık değerleri Tablo 2’de
gösterilmektedir. Ölçeklerde yer alan ifadelerin orjinal ölçeklerde olduğu gibi dağılım gösterdiği ve
uygun faktörler altında toplandığı görülmüştür.
Tablo 2. Ölçeklerin Geçerlilik Analizi Bulguları
KMO değeri

0,803

Faktör yapısı

16 ifade dört faktör altında

Güç Mesafesi Ölçeği

toplanmıştır
Ölçeğin kümülatif açıklayıcılığı

% 64,361’dir

KMO değeri

0,726

Faktör yapısı

10 ifade üç faktör altında

Öz Yeterlilik Ölçeği

toplanmıştır
Ölçeğin kümülatif açıklayıcılığı
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% 62,919’dur

Araştırmaya katılanların güç mesafesi ortalamaları ve öz yeterlilik ortalamaları Tablo 3’de
gösterildiği gibidir. Buna göre düşük olan güç mesafesi ortalamasına karşılık öz yeterlilik ortalamasının
daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir.
Tablo 3. Ölçek Ortalamaları
ORTALAMALAR
Güç Mesafesi Ortalaması

2,72

Öz Yeterlilik Ortalaması

4,13

Regresyon analizi varsayımları dikkate alınarak araştırma hipotezleri test edilmiştir. Regresyon
varsayımlarının sağlanması doğrultusunda verilerin normal dağıldığı (kutu-bıyık diyagramı ve
histogram eğrileri ve çarpıklık-basıklık değerleri normal değerler arasında yer almaktadır) ve çoklu
doğrusal bağlantı olmadığı tespit edilmiş ve buna göre regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon
analizine ilişkin bulgular Tablo 4’de gösterilmiştir.
Tablo 4. Regresyon Analizi Bulguları
Bireysel Performansı Etkileyen Değişkenler
Bağımsız Değişken

Beta (β)

t

p

R

R2

Güç Mesafesi

-0,178

-3,585

0,000

0,178

0,032

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmada gerçekleştirilen regresyon analizi sonucunda ortaya çıkan bulgulara göre; çalışanların
algıladıkları güç mesafesinin öz yeterlilik algıları üzerinde negatif bir etkisi olduğu gözlenmiştir.
Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde, öz yeterliliğe ilişkin
algıdaki %3,2’lik değişimin algılanan güç mesafesine bağlı olduğu ve regresyon modelinin anlamlı
olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle bu değer değişkenler arasında neden sonuç ilişkisinin var
olduğunu ortaya koymaktadır. Güç mesafesinin öz yeterlilik üzerindeki negatif etki katkısının -0,178
(beta katsayısı) olduğu ve iki değişken arasında negatif yönlü zayıf düzeyde bir ilişki olduğu dikkat
çekmektedir.
İleriki araştırmalarda; literatür taraması doğrultusunda öz yeterlilik üzerinde etkili olabilecek
başkaca değişkenler araştırılarak birden fazla bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkileri
ele alınabilir. Mevcut modele düzenleyici rolü olabileceği düşünülen farklı değişkenler dahil edilerek
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ilişkinin gücü tekrar sınanabilir. Kültürün güç mesafesi dışındaki diğer boyutlarının öz yeterlilik
üzerinde nasıl bir etkisi olacağı değerlendirebilir. Güç mesafesinin öz yeterliliği etkilemesi durumunun
farklı kuşaklara göre değişiklik gösterip göstermediği araştırılabilir. Araştırmanın genelleme amacına
uygun şekilde gerçeğe yakın sonuçlar verebilmesi adına daha büyük bir örneklemle çalışılması
gelecekteki çalışmalar için amaçlanmaktadır.
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UNIVERSITY STUDENTS’ CONTRIBUTIONS TO EMPLOYMENT AND REGIONAL
ECONOMY: SAMPLE OF SILIFKE TAŞUCU VOCATIONAL TECHNICAL SCHOOL
TOURISM PROGRAMMES
Kürşad SAYIN
Abdullah KARAMAN

ABSTRACT

SU. Silifke Taşucu Vocational Technical Schools tourism programs is a destriptive study that
aims to determine the effects their students have on regional economy and tourism businesses and to
determine the direct revenue and employment numbers. The study is aimed at determining the economic
contributions of tourism students on the local tourism businesses and on the region. This study is
important in that it establishes a database and it is located in the rural region. Firstly the literature
was researched afterwards a questionnaire form was produced. Surveys were filled by seeing students
eye-to-eye, data gathered was tabulated and interpreted by using statistics programmes. In this study,
it is concluded that the students of the university have positive contributions to the regional economy,
tourism enterprises and unemployment.
Keywords: Regional Economics, Employment, Vocational Technical Schools, Students, Tourism
JEL codes: D51, E23, R11.
1.

INTRODUCTION
Development, in a general sense, is the regulation of the national economy, as a part of the social

and political structure in order to enter the improvement process targeted. According to Seers (1969: 34) development's aim is to decrease poverty, unemployment, and inequality. The economy will not do
better in a country where inequality and unemployment are prevalent (Nafzziger 2006a: 3-4) One of the
problems of developing countries is how to develop regionally. Industry, agriculture, population,
trading, health, and education are among many aspects of regional development. Each and every one of
these aspects contributes differently to regional development. People realize technological advances and
this converts advancement to production and income. This is why it is accepted that people are one of
the most important aspects of economic development. Acquired traits of workers are their production
tools. Investments in human capital are perceived as a prudential investment. And gaining traits are


Selçuk University, Silifke Taşucu MYO, Silifke – Mersin / Turkey, kursadsyn@selcuk.edu.tr
Selçuk University, Faculty of Tourism, Konya / Turkey, krmnab4225@gmail.com



257

correlated with the education received. Education helps with improving capabilities and their application
thus improving productivity (Nafziger, 2006b: 335).
Developments in one region and its improvement are related to local people's utility of their
knowledge and capability. Nowadays personnel who improves themselves and can use technology is
important to development (Çakmak, 2008). Consequently one of the most important aspects in an
increase in productivity and development in the regional economy is education levels of persons
(Erdoğan ve Karagöl, 2018: 50-52).
Usually, while universities (4-year universities) are active to an elite class, vocational schools in
smaller settlements and rural areas are capable of reaching to a wider population. Vocational-technical
schools provide middle personnel to sectors. In Turkey, fundamental expectations from universities are
related to contributions from vocational-technical schools to local economies( Yıldız & Talih, 2011:
269-287). There are three functions that vocational-technical fulfill. They are ( Akdemir, 2018: 500) :


Training qualified middle personnel,



Supporting local development and employment,



Contributing to local intellectual and social developments.
The main aim of regional development is to save the less developed areas or countries from

unemployment, poverty, and inequality. In a country, economic growth refers to increased produced
goods and service. Main determinants of economic growth are quality education institutions,
technological advancements and increase in employment (Gündüz,

2017:

56-69). Economic

development shows differences from region to region. As in many places in the world, in Turkey
education is given importance to because it helps in the sense that it also serves to decrease the regional
differences to acceptable levels.

Universities that are considered as contributors to economic

development levels of regions and are holding important persons of role in the community are important
tools in this sense. In recent years to develop areas socially and economically many vocational schools
and universities have been built in less developed areas of the country. With this as a government policy
"A university for every city..." has been realized. In many European countries, universities have been
popularized as a regional development tool in less developed regions. Recently opened higher
educations institutions are built in less developed areas. (Centre for Educational Research and
Innovation.,1982, Aktaran: Güllü vd. 2018: 195).
2. EFFECTS OF UNIVERSITIES TO REGIONAL ECONOMIES
According to Görkemli (2009), universities provide an increase in productivity, personal
income, and a decrease in unemployment. According to Wolfe (2005), industrialized economies
contribute to economies by becoming leaning to information. In short, universities are important actors
as social institutions in developing regional economics, employment and reviving and improving
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economies. (Çatalbaş, 2007: 91; Bramwell and Wolfe, 2008).
In less developed, emigrating, insufficiently balanced countries where agriculture is the biggest
income source, a vocational-technical school/university contributes to the development of the region.
With universities increase in economic movement and population occurs while services such as
infrastructure come to the area. Universities also contribute to a decrease in unemployment and
emigration, recovery in services such as health and transportation, an increase in attendance to
education. (Akçakanat vd., 2010, Gündüz, 2006: 154-155; Güllü vd. 2018; Gültekin vd., 2008).
Munnich ve Nelson (2003: 11-19), have stated that universities contribute to the economic
development of cities they are located in, in ways such as employment, tax revenue, producing brand
value. As per OECD's 1982 dated report, universities are perceived as a development tool and have been
popularized in less developed areas since the 1960s. In the macro aspect, multidimensional contributions
of higher education institutions to regions are classified under four topics by Florax

(1987: 51-55).

(Görkemli, 2009).


Economic expectations such as regional income, recovery in regional economic structure and
labour mobility,



Social and physical infrastructure expectations such as housing and medical facilities, recovery
in communication and transportation,



Cultural and social expectations such as increase in cultural event and living standarts



Educational and demographical expectations such as fluctuations in birth-to-death ratio,
decrease in emigration
Yildiz (2016) due to their economic contributions, defined universities as establishments that offer

higher education services. These establishments with their investments, personnel expenditures,
consumption, and students' education make a great contribution to the region's economies. Florex (1992)
defined the economic effects of universities as the regional income impact, industrial structure, labor
market and labor mobility.
3. UNIVERSITY STUDENTS’ CONTRIBUTIONS TO EMPLOYMENT AND REGIONAL
ECONOMY: SAMPLE OF SILIFKE TAŞUCU VOCATIONAL TECHNICAL SCHOOL
TOURISM PROGRAMMES
3.1. Development in Taşucu and Main Economic Problems
Main means of living in Taşucu are mostly dependant on agriculture and fishing. In recent years,
the industrial premises that are active around surrounding areas (marble quarries, cement factory) are
contributing to employment rates in Taşucu. Although not very extensive, birdwatching is done in Goksu
Delta. Daily yacht tours are only available in the summer season. (2014-2023 ÇUKUROVA BÖLGE
PLANI; Gündüz, 2017: 56- 69).
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The yearly workload is concentrated only in three months during summer. In winter months, the
economy hinges on student contributions. Although the area is suitable for year-round tourism, the
industry is just recently developing. Smaller tourism facilities are having qualified personnel problems
and the season is short due to the region not being in demand for tourism investors.
3.1.2. Importance of the Study
Regional development is utilizing the sources of a region effectively in order to diminish the
economic differences with other regions. The tourism industry is another tool to decrease differences
with other countries. Therefore, the touristic potential of underdeveloped regions should be utilized as
tourism can be used to further develop the region. In acquiring qualified personnel, higher education
facilities that provide middle personnel are of importance. ( Baykul & Maden 2017: 65-67; Tekbalkan,
(2017: 39-41).
Even though there are studies regarding universities that provide a four-year education and higher
education facilities that provide a two-year education (Yıldız ve Talih, 2011; Gündüz, 2017; Erdoğan
ve Karagöl, 2018; Akçakanat vd.,2010; Yıldız, 2016, Gültekin vd. 2008; Dalğar vd. 2009; Akçakanat
vd., 2010: Görkemli, 2009) , there aren't many studies regarding tourism students studying in
touristically developing regions. This study was made in Tasucu which is a touristically developing
region connected to Mersin, this is why this study is of importance.
3.1.3. Aim of the Stuty
In this study, the aim was to research the expenditures of tourism program students in Tasucu and
the contributions to employment rates in tourism facilities.
3.1.4. Method of the study
Konuyla ilgili öncelikli olarak ilgili literatür taranmıştır. Daha sonra öğrencilerin genel bilgileri,
harcamaları ve istihdamla ilgili sorulardan oluşan anket hazırlanmıştır. Anket formu Acaroğlu vd.
(2018)’nun çalışmasından uyarlanmış ve derslere devam eden turizm programları öğrencilerine yüz
yüze görüşme (227 öğrenciye) yöntemi ile yaptırılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programları ile
değerlendirilmiş ve oluşturulan tablolar yorumlanmıştır.
Firstly the literature about the subject was researched. Then a questionnaire on the general
information of students, spendings, and employment was prepared. (Acaroğlu vd, 2018). The
questionnaire was done on active tourism programme students (227 students) by face-to-face meetings.
Gathered data was evaluated with SPSS packaged sofware and tables created were interpreted.
3.1.5. Findings
Findings related to the study are as follows:
Table 1. General Information about Students
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Age ranges

Freq.

Perc.

Monthly income (TL)

Freq.

Perc.

Younger than 18

1

,4

500 TL and less

36

15,9

18-22

170

74,9

501-749

47

20,7

22-26

40

17,6

750-999

42

18,5

26-30

5

2,2

1000-1249

33

14,5

30-34

6

2,6

1250-1449

20

8,8

34 and older

5

2,2

1500-1749

16

7,0

Total

227

100

1750-1999

9

4,0

2000 and more

24

10,6

Total

227

100

Sex

Freq.

Perc.

Male

115

50,7

Female

112

49,3

Total

227

100

Programmes

Freq.

Perc.

Selection of the programme

Freq.

Perc.

TraveL agencies

19

8,4

willingly

194

85,5

Tourism and hotel management

15

6,6

not willingly

33

14,5

Culinary

129

56,8

Total

227

100

Guidance

64

28,2

Total

227

100

Are there vocational technical

Freq.

Perc.

yes

202

89,0

no

25

11,0

Total

227

100

schools in your hometown?

According to Table 1. the vast majority of the participants are between the ages 18-22 (74,9%).
In terms of sex, the amount of male (50,7%) and female (49,3%) students are close.
Majority of the participants consists of culinary program students (56,8%). 89% of the participants
have a vocational technical schools in their hometown, with monthly incomes varying between 501-749
TL and generally under 1249 TL. 10,6% of the participants have marked above 2000 TL per month.
85,5% of the participants have stated that they chose their department willingly.
Table 2. Residence and Region
Your

residence

in

your

Freq.

Perc.

hometown

Region of your family’s

Freq.

Perc.

residence

Rural region

26

11,5

Mediterranean

115

50,7

Little town / Town

78

34,4

East Anatolia

7

3,1

City

37

16,3

Aegean

11

4,8
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Large city

86

37,9

South East Anatolia

15

6,6

Total

227

100

Central Anatolia

45

19,8

Black Sea

15

6,6

Marmara

19

8,4

Total

227

100,0

According to Table 2. majority of the participants reside in large cities (37,9%) and small cities
(34,4%). Participants from rural regions only make up a percentage of 11,5%. 50,7% of participants are
from the Mediterranean Region which includes Tasucu, 19,8% of participants are from the Central
Anatolian Region, which is near.
Table 3. Accomodation and People Living with
Your residence in Taşucu

Freq.

Perc.

Whom are you staying Freq.

Perc.

with?
Tenement (without furniture)

6

2,6

With family

28

12,3

Tenement (with furniture)

101

44,5

With friends

180

79,3

Hostel

4

1,8

By myself

13

5,7

Public dormitory

95

41,9

With relatives

6

2,7

Private dormitory

3

1,3

Total

227

100

Teacherage

1

,4

Other

17

7,5

Total

227

100

According to Table 3. majority of the participants acommodate in tenements with furniture
(44,5%) and in public dormitories (41,9%), 79,3% stays with their friends, 15% with family and
relatives, and 5,7% on their own.
Tablo 4. Employment Status of Students in Taşucu
Have

you

worked

in

extra

Freq.

Perc.

jobs(daily) in Taşucu in the last

In which businesses have

Freq.

Perc.

you worked in? (daily)

year?
yes

40

17,6

Hotel

15

37,5

no

187

82,4

Hostel

1

2,5

Total

227

100

Café - Bar

10

25

If you have, how many days?

Freq.

Perc.

Restaurant

13

32,5

Less than 10 days

13

33,5

Souvenir Shop

1

2,5

10-19

7

17,5

Total

40

100

20-39

9

22,5

262

40-49

0

0

50 days or more

11

27,5

Total

40

100

According to Table 4. 17,6% of the participants have worked an extra job in their areas within the
past year. When analyzed as days, %33,5 of the participants have worked lass than 10 days, and 27,5%
have worked 50 or more days.
37,5% of the participants have worked in hotels, 32,5% in restaurants, 2,5% in
cafes/bars/souvenir shops. Generally, 100% of the participants have worked in
tourism establishments.
Table 5. Expenditures of Students in Taşucu (For a Month)
Expenditures

TL

Accomodation

46,085

Transportation_inner city taxi

9,389

Transportation_inner city minibus

13,125

Interurban transportation

16,125

Heating

3,273

Electricity

12,938

Water

3,546

Clothing

20,335

Communication

13,792

Üniversity cafeteria

16,917

Dormitory cafeteria

6,927

Dormitory cafeteria (with the usage of slips)

34,200

Food in Taşucu

16,845

Cafe

12,615

Internet

3,900

Sports

2,160

Books

2,630

Magazines

580

Fotocopy

2,562

Alcohol and tobacco

23,065

Entertainment

7,451

Health

2,280

Fuel

4,080

Cosmetics

10,095

Home shopping

9,900
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TOTAL

294,815,000 TL

Expenditure per student ( 227 students)

1,198,745 TL

95 students are staying in public dormitories and the amount that's paid to the government is 237
TL a month.
When the amount that's paid to the government is substracted from the total amount of 68,600 TL
spent on acommodation (237 TL x 227 persons = 22,515 TL paid to government), the 46,085 TL that
remains is the acommodation fee amount that's paid to the locals.
The daily amount of food slips given by the government which replaces money, is 12 TL per
student. The students use these slips in their cafeteria for their meals (breakfast, lunch and dinner). In
short, 95 students go through 34,200 TL worth of food slips in a month in their cafeteria and provides
the cafeteria staff with wages.
4. CONCLUSION
Although the participants have higher education institutions in their hometowns (89%), they chose
their majors on their own (85,5%) and their monthly income is mostly under 1249 TL.
A majority of the participants came from the same region (50,7%) and surrounding areas (19,8%).
In short, participants chose the schools around closer regions, and not where their homes were, with
their own intention.
Majority of the participants stay in apartmants they rented with furniture (44,5%) and public
student dormitories (41,9%). The amount of male and female students are approximately the same.
Female students stay in dormitories.. Because there aren't any dormitories available for male students,
they usually stay in apartments. This provides the locals with economical contributions in terms of
acommodation.
17,6% of the participants have worked an extra job within the last year. 37,5% of the workers
worked in hotels, 32,5% in restaurants, 2,5% in cafes/bars/souvenir shops. Generally, 100% of the
participants have worked in tourism establishments. This presents an indirect contribution to the
employment problems the tourism establishments in the area have during the winter season. Because
the students work in tourism establishments, they shy away from being a burden to their parents and
spend their earnings in the area. Because some of the students are from surrounding areas, they travel
back home on the weekends (transportation outside of the city: 16,15 TL). Students having the
possibility to get an education in neighboring cities makes it less of an economic hardship for the parents
and lessens the amount of a need to migrate to bigger cities for their children's education.
Students' spending for their personal needs reflects onto the local economy as direct income
(Tugcu, 2004). (The total amount of money spent by students is 294,815,000 TL). Students having jobs
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at tourism establishments in the area contributes to the local economy in terms of employment.
Having a higher education institution nearby and part-time jobs for students, provide education
to children in families with lower incomes and keeps the families from migrating to other places for
their children. This shows parallelism with the study of Güllü (2019).
Stimulated contributions are the increases in income and employment consequential to direct and
indirect contributions. (Bilginoğlu vd., 2002:135). Due to students being found in Taşucu in the winter
months, the numbers of hotels, restaurantsi cafe-bars, and souvenir shops that are open all 12 months
are increasing. According to data received from Silifke Bureau of Tourism during the years when the
higher education facility was opened there were five small accommodation facilities, one fish restaurant,
two small diners while nowadays, there are nineteen accommodation facilities, four fish restaurants,
nine small restaurants, three cafes with live music, one cafe/bar, and a lot of other establishments that
are open year-round. Having a higher education facility nearby has prompted local entrepreneurs and
increased the number of establishments. In addition to available facilities new tourism managements are
starting to operate. In short, because of vocational technical students, regional tourism is developing. In
conclusion economic contributions of vocational technical schools in developing touristic areas are on
a considerable level.
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TÜRKİYE’DE E-TİCARET İŞLEM HACMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN
ANALİZLER
Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYVAZ KIZILGÖL
Saime KAHYA**
Özlem KAYA***
ÖZET
Günümüzde hızla gelişen e-ticaret, internet kullanıcılarının ve web sitesi sayısının artmasıyla
birlikte hem firmalar hem de tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. E-ticaret çerçevesinde yaşanan
gelişmeler, ulusal ve uluslararası platformlarda ülkelerin ekonomik, sosyal ve idari yapılarında önemli
etkilere neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, e-ticareti etkileyen faktörleri belirlemek ve bu
faktörlerin e-ticaret üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. 2014 Haziran-2018 Aralık dönemine ait aylık
verileri kapsayan çalışmada e-ticaret işlem hacmi, internet web sitelerine erişim sayısı, tüketici güven
endeksi, kredi ve banka kartlarının toplam işlem hacmi, enflasyon oranı ve GSYİH değişkenleri
kullanılmıştır. Analizler sonucunda, e-ticaret işlem hacminden GSYİH’ya, tüketici güven endeksine ve
internet web sitelerine erişim sayısına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu bulunmuştur.
Çalışmada kullanılan değişkenlerin ele alınan dönemde, e-ticaret işlem hacmi üzerindeki etkisinin az
olduğu gözlenmiştir. E-ticaret işlem hacmindeki değişim çok büyük oranda kendisi tarafından
açıklanırken, bunu enflasyon oranı, tüketici güven endeksi, internet web sitelerine erişim sayısı, GSYİH
ve kredi ve banka kartlarının işlem hacmi takip etmiştir. Sınır testi sonucuna göre değişkenler arasında
eşbütünleşme ilişkisi mevcuttur. ARDL analizi sonuçları, e-ticaret işlem hacmini kısa dönemde kendi
gecikmeli değerinin etkilediğini, uzun dönemde ise sadece GSYİH’nın etkilediğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: E-ticaret, İnternet, Nedensellik, ARDL, Türkiye
Jel Kodu: L81, L86, C32
ANALYSES RELATED TO THE FACTORS THAT AFFECTS THE E-COMMERCE
TRANSACTION VOLUME IN TURKEY
ABSTRACT
Nowadays, rapidly developing e-commerce is preferred by both companies and consumers with
the increasing number of internet users and websites. Developments in the framework of e-commerce
cause significant impacts on the economic, social and administrative structures of countries in national
and international platforms. The aim of this study is to determine the factors affecting e-commerce and
to reveal the effect of these factors on e-commerce. In the study, covering the monthly data of 2014 June-
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2018 December, e-commerce transaction volume, number of access to internet web sites, consumer
confidence index, total transaction volume of credit and debit cards, inflation rate and GDP were used
as variables. As a result of the analyzes, it was found that there is a unidirectional causality relationship
from e-commerce transaction volume to GDP, consumer confidence index and number of access to
internet websites. It was observed that the effect of the variables used in the study on e-commerce
transaction volume was low. While the change in the e-commerce transactions volume is explained by
a large extent by itself, it is followed by inflation rate, consumer confidence index, number of access to
internet web sites, GDP and transaction volume of credit and debit cards. According to the result of
bound test, there is a cointegration relationship between variables. The results of ARDL analysis showed
that e-commerce transaction volume is affected by its own lag value in the short term and only by the
GDP in the long term.
Key Words: E-commerce, Internet, Causality, ARDL, Turkey
Jel Codes: L81, L86, C32
1. GİRİŞ
Elektronik ticaret (e-ticaret), “elektronik aygıtlar aracılığı ile yapılan ticaret” olarak
tanımlanmaktadır. Bu kavramın daha ayrıntılı tanımı şu şekilde yapılabilir: “internet, televizyon, mobil
sistemler ya da çevrimiçi erişim noktaları gibi, herhangi bir bilgi ya da iletişim teknolojisi aracılığı ile
gerçekleştirilen satış işlemleridir” (Dolanbay, 2000: 33). Başka bir tanıma göre ise e-ticaret, “modern
bilgisayar, ağ teknolojisi ve modern bilgi iletişim teknolojisinin uygulanmasıyla ticari faaliyetlerin ve
kar amacı gütmeyen iş veya hizmet faaliyetlerinin toplamını ifade eder ve elektronik bilgi teknolojisinin
ticarette uygulanmasıyla ortaya çıkan yeni bir ticaret şeklidir” (Liu, 2013: 81).
E-ticaret dünya üzerindeki ticaretin gelişmesi ve özgürleşmesi ile birlikte 2000’li yıllardan hemen
sonra ortaya çıkan ve bilgi aktarımını kolaylaştıran teknolojik ilerlemelerin bir parçası olmuştur. Aynı
zamanda e-ticaret, sadece ödeme politikalarının ve satışın başka bir platformda can bulması değil, para
ve ticari anlayışın yeniden şekillenmesi anlamına da gelmektedir (Şen, 2017: 2). Son yıllarda internetin
ve bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte tüketiciler sanal alışverişi tercih etmeye
başlamışlardır. İnternette web sayfalarının birer satış noktası gibi görülmesi sonucunda alışveriş boyut
değiştirerek sanal hale gelmiştir. Tüketiciler güvenli bir şekilde bu sanal satış noktalarından istedikleri
ürünü istedikleri zaman internet üzerinden alabilmektedirler (Baydar, 2010: 1).
E-ticaret yeni ekonominin ticari boyutu olarak ortaya çıkmıştır ve yeni bir ticaret ortamı, bilişim
teknolojilerinin bir ürünü olan internetin ticari amaçlarla kullanılmaya başlanmasından sonra
oluşmuştur. Bu ticaret ortamına uygun alışveriş tarzı ise e-ticaret olmuştur. E-ticaret, hem üretim hem
de tüketim tarafları açısından hızla kabullenilmiş, benimsenmiş, gelişmiş ve iki taraf açısından da
oldukça önemli bir rol oynar hale gelmiştir. Böylece, e-ticaret yeni ekonominin temel dayanaklarından
birisi olmuştur (Coşkun, 2004: 244). İşletmeler ayakta kalabilmek için çağımızın yeni ticaret sistemine
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uyum sağlamak zorunda kalmışlardır. E-ticaret, işletmelere ölçeklendirilmeksizin uluslararası ticaretin
kapılarını açmıştır. Ek olarak işletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi ve hacmini genişletebilmesi adına
maliyetlerini küçültecek yeni imkânlar sunmuştur. Bu sayede firmalar uluslararası ticarette kendilerini
daha fazla ön plana çıkaracak fırsatı yakalamışlardır.
2019'da dünyada tüm dijital kanalların kullanımıyla ilgili detayların yer aldığı We Are Social ve
Hootsuite tarafından hazırlanan “Digital in 2019: Global Internet Use Accelerates” raporuna göre, 2018
yılının Ocak ayından 2019 yılının Ocak ayına kadar olan dönemde internet kullanıcı sayısı 366 milyon
(%9) artarak 4.39 milyara ulaşmıştır. Dünya genelinde e-ticareti kullanan 2.82 milyar kişi vardır. Eticaret pazarının değeri (toplam yıllık satış geliri) yıllık %14 artışla 1.79 trilyon $ olmuştur
(https://wearesocial.com/uk/blog/2019/01/digital-in-2019-global-internet-use-accelerates). Dünya eticaret satışının, toplam perakende satışına oranına bakıldığında, e-ticaretin 2017 yılındaki payının
%10.20 olduğu görülmüştür. Dünya e-ticaret sektörü, 2014-2017 yılları arasında %72.46 oranında
büyüme göstermiştir (TWENTIFY, 2018).
“Digital in 2019: Global Internet Use Accelerates” raporuna göre, Türkiye’de 82.44 milyonluk
nüfusun 59.36 milyonu (%72’si) internet kullanıcısıdır. İnternet kullananların sayısı 2018 Ocak-2019
Ocak arasındaki dönemde 5 milyon (%9.3) artmıştır. Böylece Türkiye internet penetrasyonu bakımından
dünyada 31. sırada yer almaktadır. Bu oran dünya genelinde %57’dir. Herhangi bir cihaz ile (masa üstü
veya diz üstü bilgisayar, cep telefonu vs.) e-ticareti kullananların oranı yıllık %2.6 artışla 2018 yılında
%67 (39.30 milyon kişi) olmuştur. E-ticareti kullananların oranının dünya genelinde %75 olduğu
belirtilmiştir. E-ticaret pazarının değeri (toplam yıllık satış geliri) yıllık %1.4 artışla 5.96 milyar $
olmuştur. 2018 yılında Türkiye’de her bir e-ticaret kullanıcısının, e-ticarete harcadığı ortalama miktar
152 $ iken dünyada bu değerin 634 $ olduğu görülmüştür. 15 yaş üzerinde kredi kartına sahip olan
kadınların oranının %33, erkeklerin oranının %51, toplamda kredi kartına sahip olanların oranının %42
olduğu ifade edilmiştir. Dünya genelinde ise kredi kartına sahip olanların oranı %18’dir
(https://datareportal.com/reports/digital-2019-turkey).
TÜSİAD’ın “Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret” raporuna göre Türkiye’de
internet kullanıcısı sayısının 2020 yılında Türkiye nüfusunun %76’sı kadar olacağı ve hemen hemen 62
milyona kadar artacağı tahmin edilmektedir (TÜSİAD, 2017: 41). Elektronik Ticaret İşletmecileri
Derneği (ETİD) ile Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından “Türkiye’de E-Ticaret
2017 Pazar Büyüklüğü” isimli bir rapor hazırlanmıştır. Rapora göre Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Sektörü’nün büyümesi ile birlikte e-ticaret pazarı da hızlı bir büyüme kaydetmiştir. E-ticaret satış
hacminin toplam satış hacmine oranının yıllar içindeki değişiminin, 2017 yılında gelişmiş ülkelerde
%9.80, gelişmekte olan ülkelerde %4.80 ve Türkiye’de %4.10 olduğu görülmüştür. Üç grupta da bu
oranın her yıl arttığı ve Türkiye’deki artış oranının, dünyadaki artış oranına benzer bir ivmede devam
ettiği gözlenmiştir. 2 veya 3 yıllık bir süreçte e-ticaret satış hacminin toplam satış hacmine oranının
%4.10'dan %6-%8 aralığına gelmesinin çok muhtemel olduğu düşünülmektedir. Temel ekonomik
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göstergelerde çok büyük bir şaşma olmazsa bundan sonra e-ticaret hacminde çok hızlı bir büyüme
olacağı öngörülmektedir. Global e-ticaret büyüme beklentisi, 2018-2022 yılları arasındaki tahminlere
göre, bazı ülkelerde %9.60 iken, Türkiye %12 büyüme beklentisi ile birlikte global büyüme
beklentisinin üstünde bir büyüme beklentisi taşımaktadır (www.etid.org.tr; TWENTIFY, 2018;
Demirdöğmez, Gültekin ve Taş, 2018: 2228).
Bu çalışmanın amacı, e-ticaret işlem hacmini etkileyen faktörleri ortaya koymak, e-ticaretin bu
değişkenlerle olan ilişkisini belirlemek yani ele alınan değişkelerin e-ticaret üzerindeki etkisini tespit
etmektir. Türkiye’de yatay kesit verilerini, zaman serilerini veya panel verilerini kullanarak konuyu
ampirik olarak inceleyen çeşitli çalışmalar vardır. İncelenen litaratürde ilgili konuda zaman serilerini
kullanarak ARDL analizi yapan çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada ARDL analizinin
uygulanması ve kullanılan veri setinin güncel olması dolayısıyla, çalışmanın literatüre katkısının olduğu
düşünülmektedir. Çalışmanın giriş bölümünü takip eden ikinci bölümünde e-ti¬caretin büyüme
potansiyeli dikkate alınarak, e-ticaret işlem hacmini belirleyen faktörler değerlendirilmiş, üçüncü
bölümünde bu konudaki teorik ve ampirik çalışmalar incelenmiş, dördüncü bölümünde analizde
kullanılan veri seti ve değişkenler tanıtılmış ve analiz sonuçları yorumlanmıştır. Son olarak çalışmanın
beşinci bölümünde sonuç ve önerilere yer verilmiştir.
2. E-TİCARET İŞLEM HACMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Günümüz popüler alışveriş ağı haline gelmiş e-ticaret, farklı faktörlerden etkilenebilmektedir.
Ülkeler bazında incelediğinde farklılıklar gösterebilecek birçok etkeni çevresinde toplamaktadır. Her
ülke de yapısına göre bu etkenlerden farklı biçimlerde etkilenmektedir. Bu değişkenlerin başında
öncelikle iktisadi değişim faktörleri ve internet erişilebilirliği bulunmaktadır. Diğer bir deyişle,
ülkelerdeki iktisadi değişkenler ve internet alt yapısındaki gelişmeler, e-ticaret işlem hacmini doğrudan
etkileyebilmektedir. E-ticaret üzerinde etkisi olduğu düşünülen faktörlerin bir kısmı e-ticarete olumlu
etki ederken bir kısmı da olumsuz etkileyebilmektedir. Mesela, güçlü bir hukuki yapının oluşturulması
durumunda e-ticaret işlem hacminin artacağı, ekonomik krizlerin ise e-ticaret işlem hacmini olumsuz
etkileyerek düşüreceği sanılmaktadır. Bunların yanı sıra e-ticaret işlem hacmini etkileyen, internette web
sitelerine erişim sayısı, kredi ve banka kartlarının işlem hacmi, enflasyon oranı, tüketici güven endeksi,
GSYİH gibi birçok faktör bulunmaktadır.
Çağımızda hızla değişim gösteren teknolojik gelişmeler, kişileri bu değişime adapte etmiş ve son
yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde internetten yapılan bankacılık, online alışveriş gibi işlemlerde
dolayısıyla e-ticaret satışlarında artış gözlemlenmiştir. E-ticaret genel boyutlarıyla incelendiğinde,
internet kullanıcı sayısı ile direkt ilişkili olduğu düşünülmektedir. E-ticaret hacmindeki artışı sağlayan
en önemli etkilerden biri, genç nüfusun internet ve e- ticarete olan ilgisidir. Literatürde bu değişkenin eticaret işlem hacmine pozitif yönde etkisinin olduğu görülmektedir. Özel’e (2013), Liu’ya (2013),
Arıcıgil Çilan ve Kuzu’ya (2013), Türen, Gökmen ve Tokmak’a (2011), Gibbs, Kraemer ve Dedrick’e
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(2003), Wong’a (2003), Sumita ve Yoshii’ye (2010) göre internet kullanımındaki artış, e-ticaret hacmini
artırmaktadır.
Kredi kartları, ürünün ya da hizmetin nakit para olmaksızın alınabilmesi, taksitli satışlardan
yararlanabilme olanağı sağlaması gibi nedenlerden dolayı tüketiciler tarafından çok sık bir şeklide
kullanılmaktadır. Kişilerin yurtiçi ve yurtdışı online harcamalarını kolaylaştıran kredi ve banka kartları,
e-ticaretin gelişiminin yapı taşıdır. Türkiye’de insanlar alışveriş site-lerinden ürün satın alırken en çok
kredi kartı ile ödeme seçeneğini tercih etmektedir. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD)
verilerine göre, Ocak 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında verilen siparişlerin yüzde 82’sinde kredi kartı
ve banka kartı kullanılmıştır (http://www.etid.org.tr/haberler/E-ticarette-Odemeyi-Nasil-Yaptik?/140/).
Taksitlendirme ve puan kazandırma gibi uygulamaları olan ve birtakım yan avantajları ile tüketiciler
bakımından daha cezp edici olan kredi kartları, peşin ödeme yerine alternatif bir ödeme aracı olarak
karşımıza çıkmaktadır (Agcadağ, 2014: 29). Bankalar Arası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan
verilere göre, Türkiye’de 2018 Aralık sonu itibariyle 66304603 adet kredi kartı, 146375337 adet banka
kartı olmak üzere, toplam 212679940 adet kart sayısına ulaşılmıştır. İnternetten yapılan alışverişlerde
yerli kartların yurt içi ve yurt dışı kullanımının tutarı 2018 yılında yaklaşık olarak 133 milyar TL’dir
(www.bkm.com.tr). Kredi kartları ile yüzlerce insan sorun yaşamadan kolay ve güvenilir bir şekilde eticaret ağına katılabilmektedir. Bazı ticari işletmeler bu hizmeti kullanarak karlarını yükseltmekte ve
uluslararası pazarda bu sayede kendilerine yer bulabilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, kredi
ve banka kartlarını, e-ticareti etkileyen temel değişkenler arasında en önemlisi olarak kabul etmek doğru
olacaktır. Elseoud (2014) ve Peker (2015), kredi ve banka kartı sayısının veya işlem hacminin e-ticareti
pozitif yönde etkilediği, Kayahan ve Hepaktan (2016) ise kredi ve banka kartı kullanıcı sayısının eticareti negatif yönde etkilediği bulgusuna ulaşmışlardır.
Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artış olarak tanımlanan enflasyon, tüketicinin alım gücünü
zayıflatmakta ve talebi azalmaktadır. Bu durum bireyleri önemli derecede etkilerken aynı zamanda
küresel çaptaki firmalarda da talepteki azalıştan kaynaklı sarsılmalar yaşanmaktadır. Bu bağlamda
literatürde e-ticaret ile enflasyon arasında ters yönlü bir ilişki kurulmaktadır. Kayahan ve Hepaktan’a
(2016), Türen vd.’ne (2011), Baydar’a (2010) ve Peker’e (2015) göre enflasyon, e-ticaret işlem hacmini
azaltmaktadır.
Tüketici güven endeksi, tüketicilerin kişisel mali durumları, genel ekonomiye ilişkin mevcut
durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf
eğilimlerini ölçmeyi amaçlayan bir göstergedir (Kayahan ve Hepaktan, 2016: 161). Kısacası, tüketicinin
ekonominin genel durumuna karşı tavrını ölçen bir endekstir. Tüketici güven endeksinin yüksek olması,
tüketicilerin gelirlerinin devamlı ve alım gücünün yüksek olduğunu göstermektedir. Düşük olması ise,
tüketimin azaldığının ve tüketicilerin tasarrufa yöneldiğinin göstergesidir. Bu durum piyasadaki
likiditeyi azaltmaktadır. Literatürde tüketici güven endeksi ile e-ticaret arasındaki ilişkiye bakıldığında,
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Kayahan ve Hepaktan’ın (2016) tüketici güven endeksi artığında e-ticaret işlem hacminin arttığı
sonucuna ulaştığı görülmektedir.
GSYİH’da artış olduğunda tüketicilerin kullanılabilir gelir düzeyleri ve tüketimleri artmaktadır.
Bu durumda e-ticaret işlem hacmini etkileyen önemli faktörlerden birisinin GSYİH olduğu söylenebilir.
Türen vd.’ne (2011), Wong’a (2003), Baydar’a (2010), Wu’ya (2014), Caselli ve Coleman’a (2001) ve
Chunling’e (2015) göre GSYİH’daki artışlar e-ticaret işlem hacmini arttırmaktadır, ancak Kayahan ve
Hepaktan’a (2016) göre azaltmaktadır.
3. LİTERATÜR TARAMASI
Çalışmanın bu bölümünde e-ticareti farklı boyutlarıyla ele alan, konuyu sadece teorik olarak
açıklayan ya da kesit verisi veya zaman serisi verisi kullanarak ampirik olarak analiz eden, Türkiye’yi
ve diğer ülkeleri kapsayan çalışmalar incelenmiştir. Bu çalışmaların bir kısmı Tablo 1’de özet olarak
verilmiştir.
Tablo 1. Literatürdeki Çalışma Örnekleri

Babacan & Şimşek
2018

Yazarlar

Yöntem
Yapısal
Modeli

Eşitlik

Fidan
2018

Gri
İlişkisel
Analiz, Kümeleme
Analizi

Karabaş
2018

Korelasyon
Analizi,
Faktör
Analizi

Değişkenler
İnternet
kulanıcılarının
demografik
özellikleri,
sosyoekonomik
özellikleri,
müşteri
memnuniyeti
ve sadakati
Bir e-ticaret
sitesinden
alınan toplam
satın alma
işlem sayısı,
toplam ve
ortalama işlem
tutarı, siteye
giriş sayısı,
şikayet sayısı,
ürün geri iade
sayısı
İnternetten
alışveriş
yapma
konusundaki
tutum,
internetten
alışverişin
yararına
inanma,
ilgilenim
düzeyi

Ülke/
Dönem
Türkiye
(Kesit
Verisi)

Bulgular
Müşteri memnuniyeti ve sadakati arasında bir
ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.

Türkiye,
2017
(Kesit
verisi)

Analiz öncesinde küme sayısı ve küme
merkezleri belirlenmeksizin kümelenmenin
gerçekleştirilebileceği ortaya konulmuş, eticaret müşterilerinin bağlılık kümelenmeleri
gerçekleştirilmiştir.

Türkiye
(Kesit
verisi)

Yararına inanma ile ilgilenim düzeyi arasında
zayıf, tutum ile ilgilenim düzeyi arasında orta
derecede ve tutum ile yararına inanma
arasında güçlü bir ilişkinin olduğu
bulunmuştur. Tutuma ait faktörlerin “güven
duyma” ve “yeterli bilgi içeriği” ile ilgilenim
düzeyinin ise “hata olasılığı”, “gösterge”,
“haz” ve “risk önemi” ile açıklandığı tespit
edilmiştir.
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Kayahan & Hepaktan
2016
Chunling
2015
Peker
2015

-

E-ticaret pazarının dünyada olduğu gibi
ülkemizde de hızla büyüdüğü, bunun
nedenlerinin satın alma gücünün ve kişisel
harcamaların artışı olduğu vurgulanmıştır.
Yaygın internet kullanımının, e-ticaretin
büyümesinde en önemli faktörlerden biri
olduğu belirtilmiştir.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dijital
ürünlerin
satış
hacmi
birbiri
ile
karşılaştırılarak incelenmiştir. Gelişmekte
olan bazı ülkelerde, dijital ürünlerin
ihracatında artış söz konusudur. Bunun
nedeni, gelişmekte olan ülkelerde internet
kullanımının artmasıdır.
GSYİH, enflasyon oranı, sabit geniş bant
internet penetrasyon oranı ve kart kullanıcı
sayısının, e-ticaret işlem hacmini negatif
yönde etkilediği, tüketici güven endeksinin ise
pozitif yönde etkilediği bulgusu elde
edilmiştir.

36 gelişen
ve
35
gelişmekte
olan ülke
1998-2012
(Yıllık)

Johansen
Eşbütünleşme
Analizi, Granger
Nedensellik Testi,
VAR
Analizi,
Varyans
Ayrıştırması, EtkiTepki Analizi
Granger
Nedensellik Testi

ETİH, GSYİH,
ENF, KKS,
TGE, İPO

Türkiye,
2005-2015
(Üç Aylık)

ETİH, GSYİH

Çin,
2000-2011
(Yıllık)

E-ticaret pazarındaki büyümenin GSYİH’yı
artırdığı görülmüştür. İnternetin, firmaların
verimlilik düzeyini artırdığı ve ticarette esnek
bir ortam oluşturduğu tespit edilmiştir.

VAR
Analizi,
Granger
Nedensellik Testi,
Etki-Tepki
Analizi, Varyans
Ayrıştırma Analizi
VAR Analizi

ETİH, TÜFE,
İKS, KKS,
İthalat

Türkiye,
2010-2014
(Aylık)

TÜFE, ithalat ve kredi kartı kullanımının eticaret işlem hacmi üzerinde anlamlı etkiye
sahip faktörler olduğu görülmüştür.

ETİH Endeksi,
Bilişim
Geliştirme
Endeksi,
Beşeri
Sermaye
Endeksi

Çin,
2001-2011
(Yıllık)

Çoklu Regresyon
Analizi

Büyüme oranı,
kişisel
bilgisayar
sayısı, KKS,
İKS, vb.

Sudi
Arabistan,
2001-2013
(Yıllık)

Firmalar açısından e-ticaretin sağladığı
avantajların oldukça önemli olduğu bulgusuna
ulaşılmıştır. Çin’de e-ticaretin firmaların satış
hacmi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu
gözlemlenmiştir.
E-ticaret;
pazar
büyüklüğünü
artırma,
verimlilik
ve
maliyetlerin düşürülmesi gibi birçok avantaj
sağlamaktadır.
Sermaye emek oranının, özel sektörün
büyüklüğünün, ticaret hadlerinin, internet
üzerinden gerçekleşen ticari işlemlerin
sayısının, bilgi ve iletişim teknolojisi
deneyiminin ve kredi kartı sayısının ekonomik
büyümeyi anlamlı ve pozitif olarak etkilediği,
kamu sektörünün büyüklüğünün ise anlamlı
ve negatif olarak etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır.

Zhou
2014
Elseoud
2014

Türkiye

ETİH, İPO,
Dijital
ürünlerin (DP)
ihracatı, DP’
nin ithalatı

Yousefi
2018

Demirdöğmez
vd.
2018

E-ticaretin yıllar
itibariyle gelişimi,
özellikle son on yıl
içerisindeki
kazandığı
ivme
teorik
olarak
incelenmiştir.
Granger
Nedensellik Testi
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Serisi

Fidan &
Albeni
2014

Wu
2014

Zaman
Analizleri

Faktör,
Korelasyon
ve
Regresyon Analizi

Türen vd.
2011

Arıcıgil Çilan & Kuzu
2013

Özel
2013

Liu
2013

Johansen
Eşbütünleşme
Analizi

Çalışmada bilgi
toplumu
bağlamında
eticaret
ve
internetin
yaygınlık düzeyi
teorik
olarak
açıklanmaya
çalışılmıştır.
Kategorik
Veri
Analizi
Yöntemleri
(Pearson Ki-Kare
Testi,
Mann
Whitney U Testi
ve
CochranMantel-Haenszel
Testi)
Çoklu Doğrusal
Regresyon Analizi

E- ticaret
işlemleri (B2C
ve C2C),
malların
perakende
satışı,
telekominikasy
on geliri,
GSYİH, hızlı
posta toplam
geliri
Kişisel güven
eğilimi, ters
seçim ve
ahlaki tehlike

Çin,
2006-2013
(Çeyrek
Yıllık)

İnternet kullanımı ile GSYİH arasında pozitif
ilişki olduğu ve internet kullanımının tüketim
mallarının satışını arttırarak ve perakende
pazar payının büyümesini sağlayarak
elektronik ticareti olumlu yönde etkilediği
analiz edilmiştir.

Türkiye
2013
(Yıllık)

Bilgisayar
sayısı, GSYİH,
UBG, İKS,
Online
Alışveriş
Yapanların
Sayısı, Online
Reklam
ölçümü, web
sitelerinin
sayısı

Çin,
1997-2011
(Yıllık)

E-ticarette görülen ters seçim ve ahlaki tehlike
problemleri, bireylerin e-ticarete olan
güvenini istatistiksel olarak anlamlı ve
olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Ters
seçime göre ahlaki tehlikenin olumsuz
etkisinin daha fazla olduğu görülmüştür.
E-ticaretin ekonomik gelişmeye ve ekonomik
küreselleşmeye
katkıda
bulunduğu
savunulmuştur.
Çalışmada
yer
alan
değişkenlerin GSYİH üzerinde olumlu etkiye
sahip
olduğu,
e-ticaretin
gelişiminin
ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği
tespit edilmiştir.

Türkiye

Bilgisayar sayısı ve internete erişim, e-ticareti
etkileyen en önemli faktörler olarak
gözlemlenmiştir. Kişi başına düşen bilgisayar
sayısındaki ve internet kullanımındaki artışlar
ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki
gelişmelerin, e-ticaretin yaygınlaşmasına katı
sağladığı ortaya konmuştur.

Türkiye
2012
(Kesit
verisi)

E-ticaret üzerinde eğitim düzeyinin etkili bir
faktör
olduğu
görülmüştür.
İnternet
kullanımının
artmasının,
teknolojinin
gelişmesinin, ucuz ve hızlı internet erişiminin,
e-ticaret işlem hacmini arttırdığı bulgusuna
ulaşılmıştır. Yasal engellerin ve internete olan
güvensizliğin ortadan kaldırılmasının da eticaret işlem hacminin artması açısından
önemli olduğu vurgulanmıştır.

Türkiye,
2004-2010
(Aylık)

E-ticaret işlem hacmini, kişi başına
GSYİH’nın ve internet kullanıcı sayısının
pozitif yönde etkilediği gözlemlenmiştir.
Yasal mevzuatın düzenlenmesinin de e-ticaret
işlem hacmini arttırdığı saptanmıştır.

-

Bireylerin
internet
üzerinden
alışveriş
yapma
alışkanlığı,
demografik
faktörler
(cinsiyet, yaş,
eğitim)
ETIH, GSYH,
İKS, ENF,
Yasal mevzuat
değişikliği,
Ekonomik kriz
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Rodriguez-Ardura vd.
2008

Le
2010

Baydar
2010

Panel Veri Analizi

VAR
Analizi,
Granger
Nedensellik
Analizi,
Etki
Tepki Analizi
Doğrusal
Regresyon Analizi

Brown & Jayakody
2008

DeLone
ve
McLean Modeli

ETİH,
İstihdam, ENF,
Eğitim,
Telekomünikas
yon
yatırımları,
GSYİH, İKS,
İPO
E-Ticaret
İşlem Sayısı,
GSYİH

15 ülke,
2003-2008
(Yıllık)

E-ticareti etkileyen en önemli değişkenlerin
internet, enflasyon ve GSYİH olduğu ancak
telekomünikasyon yatırımlarının, geniş bant
internetinin, istihdamın ve eğitimin e-ticaret
üzerinde etkisi olmadığı tespit edilmiştir.

Çin,
1999-2007
(Yıllık)

E-Ticaret
işlemleri
(B2C), İKS,
İPO, Yasal
düzenlemeler,
Bilgisayar
fiyatları,
Güvenli hizmet
verenlerin
sayısı
B2C e-ticaretin
başarısı
(hizmet
kalitesi, sistem
kalitesi, bilgi
kalitesi, güven,
algılanan
fayda,
kullanıcı
memnuniyeti,
devam etme
niyetleri)

İspanya,
1996-2003
(Aylık)

E-ticaretin Çin ekonomisinin gelişimi
üzerinde pozitif etkili olduğu görülmüştür.
Devletin ve ilgili birimlerin e-ticareti
desteklemeleri, bu sektörün girişimcilerinin
artması, e-ticaretin olumlu etkilerinin
artmasında önemlidir.
E-ticaret işlem hacminin gelişmesinde,
internet kullanıcı sayısının artış göstermesinin
önemli bir etken olduğu bulunmuştur.
Teknolojik yasal ortamın ve teknolojik alt
yapının, e-ticareti geliştirdiği ve üniversite
eğitimi, internet kullanıcılarının özellikleri
gibi etkenlerin de e-ticaretin gelişiminde etkili
olduğu bulunmuştur.

Güney
Afrika
(Kesit
verisi)

E-ticaret satışlarının, hizmet ve güvene bağlı
olarak arttığı belirtilmiştir. E-ticaretin
gelişmesinde, müşteri memnuniyeti, sistem ve
hizmet kalitesinin etkili olduğu bulgusuna
ulaşılmıştır.

Not: ETİH; E-ticaret işlem hacmi, GSYİH; Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, ENF; Enflasyon oranı, İKS; İnternet kullanıcı sayısı,
TGE; Tüketici güven endeksi, İPO; İnternet Penetrasyon Oranı, UBG; Uluslararası Bant Genişliği, KKS; Kredi Kartı Sayısı
anlamına gelmektedir.

4. AMPİRİK ANALİZ
4.1 Veri Seti ve Değişkenlerin Tanımlanması
Bu bölümde Türkiye’de e-ticaret işlem hacmini etkileyen faktörlere ilişkin ampirik analizlerin
yapılması amaçlanmıştır. Çalışmada e-ticaret işlem hacmi (milyon TL), internet web sitelerine erişim
sayısı, tüketici güven endeksi, kredi ve banka kartlarının toplam işlem hacmi (milyon TL), enflasyon
oranı (2003=100 bazlı TÜFE) değişkenleri kullanılmıştır. Ayrıca GSYİH verileri aylık olarak elde
edilemediği için bu değişkeni temsilen sanayi üretim endeksi alınmıştır. Çalışmada kullanılan veriler,
2014 Haziran-2018 Aralık dönemini kapsayan aylık verilerdir. E-ticaret işlem hacmi ve kredi ve banka
276

kartlarının işlem hacmi verileri Bankalararası Kart Merkezi (BKM)’den (http://www.bkm.com.tr),
enflasyon oranı ve sanayi üretim endeksi verileri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’den
(http://www.tcmb.gov.tr), tüketici güven endeksi verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’den
(http://www.tuik.gov.tr), internet web sitelerine erişim sayısına ilişkin veriler, İnteraktif Reklamcılık
Bürosu (Interactive Advertising Bureau-IAB)’den (http://www.iabturkiye.org) alınmıştır. Enflasyon
oranı dışında çalışmada kullanılan değişkenlerin tümünün değişim oranı hesaplanmıştır. Çalışmanın
bundan sonraki kısımlarında değişken isimleri kısaltılarak kullanılacaktır. ETİH; E-ticaret işlem
hacmini, İES; internet erişim sayısını, KBKİH; kredi ve banka kartlarının işlem hacmini, ENF; enflasyon
oranını, TGE; tüketici güven endeksini ve GSYİH; Gayrisafi Yurtiçi Hasılayı göstermektedir.
4.2 Ampirik Bulgular
4.2.1 Nedensellik, Etki-Tepki ve Varyans Ayrıştırma Analizleri
Çalışmanın uygulama kısmında öncelikle birim kök testleri yapılmıştır. Değişkenlerin
durağanlıkları Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP), Kwiatkowski-Phillips-SchmidtShin (KPSS) ve Ng-Perron birim kök testleri ile araştırılmış, tüm değişkenlerin düzeyde durağan
oldukları tespit edilmiştir. Zaman serisi analizlerinde en uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi
gerekmektedir. Optimum gecikme uzunluğunun belirlenmesine ilişkin sonuçlar Tablo 3’de yer
almaktadır.
Tablo 3. Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi
Gecikme
0
1
2
3
4

LogL
-899.7529
-859.4772
-835.4276
-795.4772
-764.9128

LR
NA
69.27423*
35.59343
49.53849
30.56436

FPE
2.19e+08
1.86e+08*
3.20e+08
3.23e+08
5.70e+08

AIC
36.23012
36.05909*
36.53710
36.37909
36.59651

SC
36.45956*
37.66519
39.51986
40.73850
42.33258

HQ
36.31749*
36.67070
37.67295
38.03918
38.78084

Not: *: Kriterler tarafından belirlenen en uygun gecikme uzunluğunu göstermektedir. LR: Ardışık Modifiye Edilmiş LR Test
İstatistiği, FPE: Son Tahmin Hatası, AIC: Akaike Bilgi Kriteri, SC: Schwarz Bilgi Kriteri HQ: Hannan-Quinn Bilgi Kriterini
göstermektedir.

Bilgi kriterleri incelendiğinde en uygun gecikmenin 1 olduğuna karar verilmiştir. Ancak bu
gecikme uzunluğunda VAR modelinin istikrarlı olabilmesi için AR karakteristik polinomun köklerinin
tümünün birden küçük olması, modelde farklı varyans ve otokorelasyon olmaması gerekir. Birim kök
çemberi Şekil 1’de, otokorelasyon olup olmadığının tespiti yapılan için LM testinin ve farklı varyans
olup olmadığının tespiti için yapılan White testinin sonuçları ise Tablo 4’de verilmiştir.
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Şekil 1. AR Karakteristik Polinomun Ters Kökleri (Birim Kök Çemberi)
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
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

Tablo 4. LM ve White Testlerinin Sonuçları

Gecikme

LM Testi
LM İst.

Olasılık

1
2
3
4

33.14799
0.6050
49.49731
0.0664
45.12247
0.1417
26.98040
0.8615
White Testi
Ki-Kare İst.
Olasılık
598.0826

0.1761

Şekil 1’de AR karakteristik polinomunun ters kökleri incelendiğinde, tüm köklerin birden küçük
olduğu yani birim çemberin içerisinde kaldığı, Tablo 4 incelendiğinde ise %1 anlamlılık seviyesinde 1
gecikmede otokorelasyon ve farklı varyans olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla VAR modelinin
istikrarlı olabilmesi için gerekli ön şartlar sağlanmıştır ve uygun gecikme uzunluğu 1 olarak seçilmiştir.
Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Granger nedensellik testi kullanılarak test edilmiştir. Tablo
5’de nedensellik testinin sonuçları verilmiştir.
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Tablo 5. Granger Nedensellik Testinin Sonuçları
Bağımlı Değişken: ENF

Bağımlı Değişken: ETIH

Bağımsız
Ki-Kare İst.
Değişken
ETIH
0.239250
GSYIH
0.176124
IES
0.046046
KBKIH
1.944819
TGE
2.056467
Bağımlı Değişken: GSYIH

Olasılık

Bağımsız
Ki-Kare İst.
Değişken
ENF
0.316026
ETIH
4.416376
IES
2.187071
KBKIH
2.119385
TGE
0.419866
Bağımlı Değişken: KBKIH

Olasılık

Bağımsız
Değişken
ENF
ETIH
GSYIH
IES
TGE

0.6247
0.6747
0.8301
0.1631
0.1516

0.5740
0.0356*
0.1392
0.1454
0.5170

Ki-Kare İst.

Olasılık

1.188083
0.857626
3.644856
1.350706
0.004429

0.2757
0.3544
0.0562**
0.2452
0.9469

Bağımsız
Ki-Kare İst.
Değişken
ENF
0.620274
GSYIH
0.040036
IES
0.093815
KBKIH
0.000172
TGE
0.108648
Bağımlı Değişken: IES

Olasılık

Bağımsız
Ki-Kare İst.
Değişken
ENF
0.113969
ETIH
3.413419
GSYIH
1.805021
KBKIH
0.277157
TGE
1.147050
Bağımlı Değişken: TGE

Olasılık

Bağımsız
Değişken
ENF
ETIH
GSYIH
IES
KBKIH

0.4309
0.8414
0.7594
0.9895
0.7417

0.7357
0.0647**
0.1791
0.5986
0.2842

Ki-Kare İst.

Olasılık

0.281441
2.951558
0.614866
0.035111
0.553784

0.5958
0.0858**
0.4330
0.8514
0.4568

* ve **; % 5 ve %10 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılıkları göstermektedir.

Tablo 5 incelendiğinde, e-ticaret işlem hacminden GSYİH’ya, tüketici güven endeksine ve
internet web sitelerine erişim sayısına, GSYİH’dan ise kredi ve banka kartlarının işlem hacmine doğru
tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. E-ticaret işlem hacminden GSYİH’ya doğru olan
nedensellik ilişkisi Chunling’in (2015) çalışmasını desteklemektedir. Ancak bu çalışmanın aksine,
Kayahan ve Hepaktan (2016) tüketici güven endeksinden e-ticaret işlem hacmine doğru ve Peker (2015)
internet kullanıcı sayısından e-ticaret işlem hacmine doğru nedensellik olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
VAR sisteminde modelde bulunan değişkenlerden birine bir birimlik şok uygulandığında hem kendisi
hem de diğer değişkenlerin bu değişime vermiş olduğu tepkiler, etki-tepki fonksiyonları ile
gözlemlenmektedir. Şekil 2’de etki-tepki analizinin sonuçlarına yer verilmiştir.
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Şekil 2. Etki Tepki Analizinin Sonuçları

Etki-tepki analizinin sonuçları, e-ticaret işlem hacminin diğer değişkenlere uygulanan bir standart
sapmalık şoka vermiş olduğu tepkiyi göstermektedir. E-ticaret işlem hacmi dışında, diğer değişkenlerde
ortaya çıkan bir standart sapmalık şokun e-ticaret işlem hacmi üzerindeki etkisi 10 dönem boyunca
denge değerinde seyretmekte daha sonra etki kaybolmaktadır. İnternet web sitelerine erişim sayısında
ve enflasyon oranında meydana gelen bir standart sapmalık şoka e-ticaret işlem hacminin tepkisi birinci
dönemde pozitif yönde olup, daha sonra denge değerine yaklaşıp yok olurken, tüketici güven endeksinde
meydana gelen bir standart sapmalık şoka e-ticaret işlem hacminin tepkisi bu değişkenlerin tersi yönde
olmuştur. E-ticaret işlem hacmindeki bir standart sapmalık şoka karşılık, kendisinin verdiği tepkiye
bakıldığında ise pozitif ve negatif yönlü dalgalanmaların 6. dönemden sonra denge noktasının etrafında
seyretmeye başladığı gözlenmektedir.
Çalışmada kullanılan değişkenlerdeki değişimin nedenlerini ortaya koymak için varyans
ayrıştırma analizi yapılmıştır. Tablo 6’da e-ticaret işlem hacmi değişkenine ait varyans ayrıştırma
analizinin sonuçları yer almaktadır.
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Tablo 6. Varyans Ayrıştırma Analizinin Sonuçları
ETIH Değişkeninin Varyans Ayrıştırma Analizi Sonuçları
Dönem
S.E.
ETIH
GSYIH
IES
1
3.690006
100.0000
0.000000
0.000000
2
4.308931
98.35154
0.008689
0.215657
3
4.490536
98.30749
0.016692
0.297251
4
4.542706
98.26114
0.016477
0.335939
5
4.558159
98.25215
0.016367
0.345802
6
4.562765
98.24924
0.016356
0.348579
7
4.564162
98.24853
0.016353
0.349272
8
4.564589
98.24833
0.016351
0.349464
9
4.564719
98.24828
0.016350
0.349520
10
4.564759
98.24826
0.016349
0.349538

KBKIH
0.000000
0.002700
0.004074
0.004012
0.003993
0.003992
0.004000
0.004007
0.004010
0.004012

TGE
0.000000
0.582759
0.536611
0.531605
0.528447
0.527715
0.527479
0.527411
0.527390
0.527383

ENF
0.000000
0.838650
0.837881
0.850822
0.853243
0.854119
0.854364
0.854433
0.854452
0.854457

Tablo 6 incelendiğinde, e-ticaret işlem hacmi öngörü hata varyansının 1. dönemde %100’ü
kendisi tarafından açıklanmaktadır. Genel olarak 4. dönemden 10. döneme kadar e-ticaret işlem
hacmindeki değişimin %98’i kendisiyle, %0.02’si GSYİH ile %0.35’i internet web sitelerine erişim
sayısı ile %0.004’ü kredi ve banka kartlarının işlem hacmi ile %0.53’ü tüketici güven endeksi ile ve
%0.85’i enflasyon ile açıklanmaktadır. 10 dönem boyunca değerlendirildiğinde, e-ticaret işlem hacmi
öngörü hata varyansının en çok kendisi tarafından daha sonra sırasıyla, enflasyon, tüketici güven
endeksi, internet web sitelerine erişim sayısı, GSYİH ve kredi ve banka kartlarının işlem hacmi
tarafından açıklanmaktadır. Bu sonuç etki tepki analizinin sonuçlarını desteklemektedir.
4.2.2 ARDL Analizi
Ampirik analizin bu bölümünde değişkenler arasında kısa ve uzun dönemli ilişkiler olup olmadığı
Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model (Autoregressive Distributed Lag-ARDL) ile araştırılmıştır.
ARDL analizinde değişkenlerin bütünleşme derecelerinin I(2) olması durumu dışında, farklı
derecelerden bütünleşik değişkenler ile çalışmak mümkündür.

Ayrıca değişkenler arasındaki

eşbütünleşme ilişkilerinin tespit edilmesinde, değişkenlerin tümünün düzeyde durağan olması
durumunda Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından geliştirilen sınır testi kullanılmaktadır. Bu
çalışmanın uygulama bölümünde öncelikle değişkenlerin durağanlıkları test edilmiş ve tüm
değişkenlerin düzeyde durağan oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda ARDL analizi ve sınır testi
kullanılmıştır. Tahmin edilen ARDL modeline ilişkin sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. ARDL(2,0,0,0,0,0) Modelinin Tahmin Sonuçları
Bağımlı Değişken: ETIH
Değişkenler
Katsayı
ETIH(-1)
-0.532105
ETIH(-2)
-0.278192
ENF
0.089705
GSYIH
0.165438

t ist.
-3.434518
-2.032279
0.202194
2.609624
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Olasılık
0.0013
0.0481
0.8407
0.0123

IES
KBKIH
TGE
C

0.035871
-0.091765
0.004997
5.671928

0.871560
-0.846388
0.053622
5.408877

0.3881
0.4018
0.9575
0.0000

Tablo 7 incelendiğinde, e-ticaret işlem hacminin cari değeri üzerinde, kendisinin birinci ve ikinci
gecikmesinin negatif etkili olduğu, GSYİH’nın ise pozitif etkili olduğu görülmektedir. Enflasyon,
internet web sitelerine erişim sayısı, kredi ve banka kartlarının işlem hacmi ve tüketici güven endeksi
değişkenlerinin e-ticaret işlem hacmi üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. ARDL modelinin sonucunun,
etki tepki analizinin ve varyans ayrıştırma analizinin sonuçları ile tutarlı olduğu söylenebilir.
Sınır testi ile değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi ortaya konabilir. Eşbütünleşme
ilişkisinin tespit edilebilmesi için, değişkenlerin I(0) olması durumunda hesaplanan F test istatistiğinin
alt kritik değerden (alt tablo değerinden), I(1) olması durumunda ise üst kritik değerden (üst tablo
değerinden) büyük olması gerekir. Bu durumda eşbütünleşme ilişkisi olmadığını ifade eden temel
hipotez reddedilir. Çalışmada uygulanan sınır testi sonuçlarına Tablo 8'de yer verilmiştir.
Tablo 8. Sınır Testi Sonuçları

k
5

F istatistiği
12.933

%1 anlamlılık düzeyindeki kritik değerler
Alt Sınır

Üst Sınır

3.928

5.408

Not: k, denklemdeki bağımsız değişken sayısıdır.

Sınır testi sonuçlarına göre hesaplanan F istatistiği, değişkenlerin durağanlık düzeyleri I(0) olduğu
için alt kritik değer ile karşılaştırılmış ve F istatistiği bu değerden büyük olduğu için değişkenler arasında
eşbütünleşme ilişkisi olduğuna karar verilmiştir. Kayahan ve Hepaktan (2016) Johansen eşbütünleşme
testine göre ele aldıkları değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki tespit etmişlerdir. Burada ulaşılan
sonuç, Kayahan ve Hepaktan’ın (2016) sonucunu desteklemektedir. Çalışmada son olarak Hata
Düzeltme Modeli ve uzun dönem katsayıları hesaplanmıştır. Hata Düzeltme Modelinde yer alan "
ECT (1) " katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunması, değişkenler arasındaki uzun

dönem ilişkisinde herhangi bir şok nedeniyle meydana gelen bir sapmanın ne kadar zamanda
düzeleceğini ifade etmektedir. Hata Düzeltme Modeli sonuçları ve uzun dönem katsayıları Tablo 9’da
sunulmuştur.
Tablo 9. Hata Düzeltme Modeli Sonuçları ve Uzun Dönem Katsayıları
Bağımlı Değişken: ∆ETIH
Değişkenler
C
∆ETIH(-1)
ECT(-1)

Katsayı
5.671928
0.278192
-1.810297
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t ist.
7.379037
2.250927
-9.285609

Olasılık
0.0000
0.0293
0.0000

Uzun Dönem Katsayıları
Değişkenler
ENF
GSYIH
IES
KBKIH
TGE

Katsayı
0.049553
0.091387
0.019815
-0.050690
0.002760

t ist.
0.202193
2.297756
0.858433
-0.840879
0.053541

Katsayıları
Olasılık
0.8407
0.0263
0.3952
0.4049
0.9575

Tanısal Test Sonuçları

X 2 BG =2.006

X 2WHITE =43.871

(0.735)
Not: X

2

BG

,

X 2WHITE , X

(0.145)
2

RAMSEY

X 2 RAMSEY =0.908
(0.468)

sırasıyla otokorelasyon, değişen varyans ve model kurma hatası sınaması

istatistikleridir. Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir.

Hata Düzeltme Modelinin sonuçları, değişkenlerin e-ticaret üzerindeki kısa dönemli etkilerine
ilişkin bilgi vermektedir. Kısa dönemde e-ticaret işlem hacmini yine kendisinin gecikmeli değeri pozitif
yönde etkilemektedir. Hata Düzeltme Modeli’ndeki hata düzeltme teriminin negatif ve anlamlı olduğu
gözlenmektedir. Bu bulgu sınır testinden elde edilen eşbütünleşme ilişkisi sonuçlarını desteklemektedir.
Uzun dönem katsayıları değerlendirildiğinde, e-ticaret işlem hacmini sadece GSYİH pozitif yönde
etkilemektedir. Türen vd.’nin (2011) çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre GSYİH, eticaret işlem hacmini pozitif yönde etkileyerek iktisadi beklentileri karşılamaktadır. Türen vd.’nin
(2011) tespiti, bu çalışmanın bulguları tarafından da desteklenmektedir. Enflasyon, internet web
sitelerine erişim sayısı, kredi ve banka kartlarının işlem hacmi ve tüketici güven endeksi değişkenlerinin
e-ticaret işlem hacmi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Bu sonuçların ARDL modelinden elde
edilen sonuçlar ile tutarlı olduğu görülmektedir. Tanısal test sonuçlarına bakıldığında, modelde
otokorelasyon ve farklı varyans probleminin bulunmadığı ve model spesifikasyonunun doğru olduğu
görülmektedir.
5. SONUÇ
İnternetin dünyamıza girmesiyle birlikte e-ticaret son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. 2000’li
yılların başından itibaren bir artış trendi gösteren e-ticaret internet ortamında farklı ürün, hizmet ve fiyat
seçeneklerinin bulunması aynı zamanda ürünleri çeşitli özelliklerine göre karşılaştırabilme imkânı
sağlaması gibi avantajları sebebiyle kullanıcıların ilgisini çekmiştir. Geleneksel ticaret anlayışından
çıkılmış, yeni ticaret anlayışına geçilmiştir. Hızla gelişen e-ticaret, ekonomik anlamda birçok yenilik
getirmiştir.
Bu çalışmada, e-ticaret işlem hacmini etkileyebileceği düşünülen faktörleri belirlemek ve bu
faktörlerin e-ticaret üzerindeki etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. 2014 Haziran-2018 Aralık dönemini
kapsayan veri setinde e-ticaret işlem hacmi, internette web sitelerine erişim sayısı, tüketici güven
endeksi, enflasyon oranı, kredi ve banka kartlarının toplam işlem hacmi ve GSYİH değişkenleri
kullanılmıştır. Uygulama sonucunda Granger nedensellik testine göre, e-ticaret işlem hacminden
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GSYİH’ya, tüketici güven endeksine ve internet web sitelerine erişim sayısına doğru tek yönlü bir
nedensellik ilişkisi olduğu bulunmuştur. Etki tepki analizinde, e-ticaret işlem hacmi dışındaki
değişkenlerde görülen bir standart sapmalık şoka karşılık e-ticaret işlem hacminin tepkisi 10 dönem
boyunca denge değerinde seyretmiş, daha sonra etki kaybolmuştur. Varyans ayrıştırma analizi sonuçları
değerlendirildiğinde, e-ticaret işlem hacmindeki değişim büyük oranda (%98) kendisi tarafından
açıklanmış, daha sonra enflasyon, tüketici güven endeksi, internet web sitelerine erişim sayısı, GSYİH
ve kredi ve banka kartlarının işlem hacmi tarafından açıklanmıştır. Uygulamada son olarak ARDL
analizine yer verilmiştir. Sınır testi sonuçları, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğunu
göstermiştir. ARDL analizine göre kısa dönemde e-ticaret işlem hacmini, kendi gecikmeli değerinin
pozitif yönde etkilediği, uzun dönemde ise GSYİH’nın pozitif yönde etkilediği, diğer değişkenlerin eticaret işlem hacmi üzerinde bir etkisinin olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.
Küreselleşen ekonomide elektronik ticaret gelişmiş ülkelerde daha yaygındır. Bu ülkelerde
altyapı yatırımlarının oldukça artması ve bireylerin internet kullanımındaki artış elektronik ticaretin
ekonomi içindeki payını arttıran temel faktörlerdendir. Gelişmekte olan ülkelerde e-ticaret kullanımının
arttırılması için gerekli yasal ve kurumsal engellerin kaldırılması ve kullanıcıların e-ticarete
yönlendirilmesi faydalı olacaktır. Türkiye’de çeşitli düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen eticaretteki gelişmeler birçok ülkeden daha düşük düzeydedir. Bireylerin güvenli internet kullanımı
hakkında bilinçlendirilmesi, tüketicilerin dijital okuryazarlık seviyesinin arttırılması için çeşitli eğitim
programlarının düzenlenmesi, internet erişim hizmetlerinin arttırılması, pazarın işletilmesindeki
kuralların belirlenmesi, e-ticaret bilgi altyapısının oluşturulması ve yaygınlaştırılması, kullanıcılar
açısından maksimum kar ve verimliliğin sağlanması, hızlı ve kolay erişilebilir bir altyapının kurulması
e-ticaretin Türkiye ekonomisindeki önemini arttıracak politikalar arasındadır.
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Tablo 2. Birim Kök Testlerinin Sonuçları

Ekler
DEĞİŞKEN

ADF

PP

KPSS

NG-PERRON
MZt
MSB

MZa

KARAR
MPT

ETİH

-13.68611(0)
-3.557472(%1)
-2.916566(%5)
-2.596116(%10)

-14.26998(4)
-3.557472(%1)
-2.916566(%5)
-2.596116(%10)

0.071131(3)
0.739000(%1)
0.463000(%5)
0.347000(%10)

-18.3887(0)
-13.8000(%1)
-8.10000(%5)
-5.70000(%10)

-2.99752(0)
-2.58000(%1)
-1.98000(%5)
-1.62000(%10)

0.16301(0)
0.17400(%1)
0.23300(%5)
0.27500(%10)

1.45843(0) c*
1.78000(%1)
3.17000(%5)
4.45000(%10)

I(0)

GSYİH

-4.248303(10) c*
-3.592462(%1)
-2.931404(%5)
-2.603944(%10)

-12.20476(48) a*
-2.609324(%1)
-1.947119(%5)
-1.612867(%10)

0.276798(23) c*
0.739000(%1)
0.463000(%5)
0.347000(%10)

-22.9009(0) c*
-13.8000(%1)
-8.10000(%5)
-5.70000(%10)

-3.38184(0) c*
-2.58000(%1)
-1.98000(%5)
-1.62000(%10)

0.14767(0) c*
0.17400(%1)
0.23300(%5)
0.27500(%10)

1.07674(0) c*
1.78000(%1)
3.17000(%5)
4.45000(%10)

I(0)

İES

-8.371722(0) a*
-2.609324(%1)
-1.947119(%5)
-1.612867(%10)

-8.378074(1) a*
-2.609324(%1)
-1.947119(%5)
-1.612867(%10)

0.078302(3) c*
0.739000(%1)
0.463000(%5)
0.347000(%10)

-26.0313(0) b*
-23.8000(%1)
-17.3000(%5)
-14.2000(%10)

-3.60569(0) b*
-3.42000(%1)
-2.91000(%5)
-2.62000(%10)

0.13851(0) b*
0.14300(%1)
0.16800(%5)
0.18500(%10)

3.51267(0) b*
4.03000(%1)
5.48000(%5)
6.67000(%10)

I(0)

TGE

-6.778181(0) a*
-2.608490(%1)
-1.946996(%5)
-1.612934(%10)

-7.872570(22) a*
-2.608490(%1)
-1.946996(%5)
-1.612934(%10)

0.187105(21) c*
0.739000(%1)
0.463000(%5)
0.347000(%10)

-22.6708(0) c*
-13.8000(%1)
-8.10000(%5)
-5.70000(%10)

-3.35883(0) c*
-2.58000(%1)
-1.98000(%5)
-1.62000(%10)

0.14816(0) c*
0.17400(%1)
0.23300(%5)
0.27500(%10)

1.10810(0) c*
1.78000(%1)
3.17000(%5)
4.45000(%10)

I(0)

KBKİH

-6.701918(10) b*
-4.186481(%1)
-3.518090(%5)
-3.189732(%10)

-12.71945(4) c*
-3.560019(%1)
-2.917650(%5)
-2.596689(%10)

0.041462(3) c*
0.739000(%1)
0.463000(%5)
0.347000(%10)

-21.8290(0) c*
-13.8000(%1)
-8.10000(%5)
-5.70000(%10)

-3.30371(0) c*
-2.58000(%1)
-1.98000(%5)
-1.62000(%10)

0.15134(0) c*
0.17400(%1)
0.23300(%5)
0.27500(%10)

1.12236(0) c*
1.78000(%1)
3.17000(%5)
4.45000(%10)

I(0)

ENF

-6.691474(1) b*
-4.140858(%1)
-3.496960(%5)
-3.177579(%10)

-4.974470(3) c*
-3.557472(%1)
-2.916566(%5)
-2.596116(%10)

0.079749(7) b*
0.216000(%1)
0.146000(%5)
0.119000(%10)

-65.6878(1) b*
-23.8000(%1)
-17.3000(%5)
-14.2000(%10)

-5.68482(1) b*
-3.42000(%1)
-2.91000(%5)
-2.62000(%10)

0.08654(1) b*
0.14300(%1)
0.16800(%5)
0.18500(%10)

1.59331(1) b*
4.03000(%1)
5.48000(%5)
6.67000(%10)

I(0)

c*

c*

c*

c*

c*

c*

Not: (.) parantez içindeki rakamlar ADF testinde AIC kriteri tarafından belirlemiş olan gecikme uzunluklarıdır. PP, KPSS ve NG-Perron testlerinde ise Bartlett Kernell tahmin yöntemi kullanılmış,
bant genişliği Newey-West olarak belirlenmiştir. a: regresyonun sabit terim veya trend içermediğini, b: regresyonun sabit terim ve trend içerdiğini, c: regresyonun sabit terim içerdiğini ifade
etmektedir. *: %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir.
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DIŞ TİCARETİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI
(2008-2018)
Arş. Gör. Hüseyin GÜVENOĞLU
Prof. Dr. Mehmet Emin ERÇAKAR
ÖZET
Küreselleşme ve liberalizasyon eğilimlerinin artması sonucunda dünya ekonomileri de hızla
birbirlerine entegre olmaya başlamışlardır. Bu süreç ülkeler arasındaki ticaretin artmasını sağlayarak
dış ticaretin ekonomiler için önemini ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde dış ticaret ekonomik büyümenin
itici gücü olarak nitelendirilmektedir. Bu çalışmada Türkiye'de dış ticaret ile ekonomik büyüme
arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda da 2008-2018 dönemine ait aylık
ihracat, ithalat ve sanayi üretim endeksi verileri kullanılarak Johansen eşbütünleşme testi ve Granger
nedensellik testi yöntemiyle analiz yapılmıştır. Analiz sonucunda, uzun dönemde ihracattaki artışın
ekonomik büyümeyi arttırdığına ithalattaki artışın ise ekonomik büyümeyi azalttığına yönelik bulgulara
ulaşılmıştır. Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre ise hem ihracattan hem de ithalattan
ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Ayrıca ithalattan ihracata
doğru da tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Ekonomik Büyüme, Johansen Eşbütünleşme Testi, Granger
Nedensellik Testi.
Jel Sınıflandırması: F40, O40, C32.
THE IMPACT OF FOREIGN TRADE ON THE ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF
TURKEY (2008-2018)
ABSTRACT
As a result of globalization and liberalization tendencies, world economies have started to
integrate rapidly. This process increases the trade among the countries, thus revealing the importance
of foreign trade for economies. Today, foreign trade is characterized as the driving force of economic
growth. This study aimed to reveal the relationship between economic growth and foreign trade in
Turkey. In this direction, the data of monthly export, import and industrial production index for 20082018 were analyzed by Johansen cointegration test and Granger causality test method. As a result of
the analysis, it was found that the increase in exports in the long term increased the economic growth
and the increase in imports decreased the economic growth. As a result of the analysis Granger



Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İİBF, Balıkesir, Türkiye, hguvenoglu@bandirma.edu.tr
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İİBF, Balıkesir, Türkiye, mercakar@bandirma.edu.tr



289

causality, a one-way causality relationship was found both from exports and from imports to economic
growth. In addition, it was found that there is a one-way causality relationship from imports to exports.
Key Words: Foreign Trade, Economic Growth, Johansen Cointegration Test, Granger Causality Test.
JEL Classification: F40, O40, C32
1. GİRİŞ
Ekonomik büyüme, bir ülkenin sahip olduğu toplam üretim hacminde yaşanan artış şeklinde ifade
edilebilmektedir (Seyidoğlu, 2013: 119). Ülkeler uyguladıkları sanayi politikaları ile ekonomik
büyümeyi ve refah seviyelerini yükseltme çabası içerisindedirler. Fakat bu süreçte çoğu zaman kaynak
kıtlığı yaşayan ülkeler dış kaynaklara eğilim göstermektedirler. Günümüzde dış ticaret ülkelerin
birbirleri ile entegre olmalarında ve ekonomik faaliyetlerde bulunmalarında önemli rol oynamaktadır.
Dış ticaret, bir ülkenin diğer ülkelerle yapmış olduğu mal alım satım işlemlerini kapsamaktadır. Dış
ticaret ihracat ve ithalat işlemlerinden oluşmaktadır. Ekonomik büyümede kaynak olarak nitelendirilen
dış ticaret, Klasik iktisatçılar tarafından detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu çerçevede Smith’in,
Ricardo’nun ve Heckscher-Ohlin’nin çalışmalarında kurmuş oldukları modeller dış ticaretin, ticarete
taraf olan ülkeler için kazançlı olacağına işaret etmektedir (Şahin ve Durmuş, 2018: 1114).
Dış ticaret ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin temeli ekonomi biliminin başlangıcına
dayanmaktadır. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişkiyi ilk defa inceleyen A. Smith olmuştur. Daha
sonraları bu ilişki Klasik iktisatçılardan D. Ricardo, J. Mill ve J. S. Mill tarafından incelenmiştir. Klasik
iktisatçılarla birlikte dış ticaretin ekonomik büyümenin itici gücü olduğuna ilişkin görüş tartışılmaya
başlamıştır. Nitekim bu görüş Smith’in uzmanlaşmaya ilişkin çalışmalarında, Ricardo’nun
karşılaştırmalı üstünlükler teorisi kapsamında, Michaley ve Feder’in araştırmalarında ele alınmıştır (Gül
ve Kamacı, 2012: 82).
Dış ticaret ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki iktisat literatüründe araştırılan dikkat çekici
konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dış ticaretin bileşenleri olan ihracat ve ithalat miktarında
meydana gelen artış ölçek ekonomilerine geçişi ve teknolojik gelişmeler üzerinden işgücü verimliliğini
ve istihdamı artırarak ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyebilmektedir (Aytaç ve Akduğan, 2012:
56). Dış ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi zamana, ülkenin ekonomik yapısına ve gelişmişlik
düzeyine göre farklılık gösterse de dış ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinde bazı
fonksiyonlar genel olarak kabul görmektedir. Bu fonksiyonlar dört başlık altında toplanmaktadır
Dönüşüm fonksiyonuna göre dış ticaret, yurtiçi ekonomide dengenin yeniden şekil almasını sağlar.
Büyüme fonksiyonuna göre dış ticaret, bir taraftan üretimi artırarak büyümeyi sağlarken diğer taraftan
rekabet ortamı yaratarak işgücünün daha verimli çalışmasına imkan sağlayarak büyümeyi artırır. Yurtiçi
ekonomiyi koruma fonksiyonuna göre dış ticaret, yurtiçi ekonomide yaşanan aksaklıkların ekonomide
daralmaya yol açmasını engeller. Karşılıklı etkileşim fonksiyonuna göre ise ihracattaki büyüme (veya
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küçülme) ile ekonomik büyüme (veya küçülme) arasında karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır (Jenicek ve
Krepl, 2009: 211-212).
Dış ticaret, ekonomik büyümenin gerçekleşmesinde önemli rol üstlenmektedir. Ekonomiler dış
ticaret yaparak ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı artırma çabası içerisindedirler (Şerefli, 2016: 136).
Dış ticaret, bir taraftan geniş kitlelere ihracat yapılarak ekonomik büyümenin sağlanmasına diğer
taraftan da ara ve sermaye malı gibi girdilerin temin edilmesine imkan sağlayarak üretimin ve
dolayısıyla büyümenin sağlanmasına olanak tanımaktadır (Değer ve Pata, 2017: 32). Ayrıca dış ticaret
verimlilik artışına, teknolojiye ulaşılmasına ve teknolojinin geniş alanda kullanılmasına yardımcı olarak
ekonominin büyümesini olumlu etkilemektedir (Yılmazer, 2010: 246).
Dış ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin ortaya konulmasında dış ticaret bileşenleri
olan ihracatın ve ithalatın ekonomik büyüme ile etkileşimi son derece önemlidir. Bu doğrultuda da
iktisat literatüründe hem ihracata dayalı büyüme hem de ithalata dayalı büyüme hipotezleri geniş yer
bulmuştur.
İhracata dayalı büyüme hipotezine göre dışa açık ekonomilerde ihracatta meydana gelen bir artış
sonucunda üretim ve istihdam artmaktadır. Buna bağlı olarak da ekonomik büyüme gerçekleşmektedir.
Bu nedenle ihracat artışı ekonomik büyümenin lokomotifi şeklinde nitelendirilmektedir (Ramos, 2001:
613). Literatürde, ihracata dayalı büyüme hipotezinin teorisini oluşturan dört farklı yaklaşımın olduğu
ileri sürülmektedir. Birincisi; Keynesyen yaklaşımın ileri sürdüğü gibi ihracatta meydana gelen bir
artışın dış ticaret çarpanı üzerinden gelirde artış sağlamasıdır. İkincisi; yapılan ihracata bağlı olarak elde
edilen döviz gelirlerinin üretim sürecinde kullanılan ara malı ve sermaye malı gibi girdilerin ithal
edilmesinde finansman olarak kullanılması sonucunda üretim miktarının ve dolayısıyla ekonomik
büyümenin sağlanmasıdır. Üçüncüsü; ihracatta yaşanan artışın rekabeti artırarak ölçek ekonomilerinin
gelişmesine yardımcı olması ve bunun sonucunda teknolojinin ilerlemesi ve dolayısıyla ekonomik
büyümenin sağlanmasıdır. Dördüncüsü; ihracat faaliyetlerinde bulunan sektörlerin ekonomik büyümeyi
olumlu etkileyecek verimli yönetim ve etkin üretim yöntemleri gibi pozitif dışsallıklar sağlamasıdır
(Giles ve Williams, 2000: 3; Panas ve Wamvoukas, 2002: 731; Reppas ve Christopoulos, 2005: 930;
Dawson, 2006: 890; Tekin, 2012: 869).
Bu bilgiler ışığında ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini şu şekilde özetleyebiliriz.
İhracat artışı ile rekabet artar ve buna bağlı olarak da kaynaklar daha etkin kullanılır. Bu da verimlilikte
artışa yol açar. İhracattaki artış yeni teknolojilerin elde edilmesine ve yayılmasına imkan tanır. İhracat;
verimliliği, üretimi ve istihdamı olumlu yönde etkiler, ölçek ekonomilerinin gelişmesini sağlayarak
maliyetlerin düşürülmesine katkı sağlar, döviz geliri sağlayarak ödemeler bilançosundaki döviz açığının
kapatılmasına yardımcı olur (Akbulut ve Terzi, 2013: 44-45).
İhracatın ekonomik büyümeyi etkilediği gibi (ihracata dayalı büyüme) ekonomik büyümede
ihracatı etkileyebilmektedir. Ekonomik büyüme hızlandıran mekanizması yoluyla ekonomide yeni
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yatırımların yapılmasını sağlayarak ihracatta artışa yol açabilmektedir. Ekonomik büyümeden ihracata
doğru tek taraflı bir nedenselliğin olduğunu ileri süren bu görüş literatürde büyümeye dayalı ihracat
hipotezi olarak ifade edilmektedir (Ceştepe vd., 2013: 12).
Günümüzde bazı gelişmekte olan ülkelerin ithalat üzerinden ekonomik büyümeyi sağlamaya
çalıştıkları görülmektedir. Bu tarz ülkelerde ithalata dayalı büyüme hipotezi benimsenmektedir. Bu
hipoteze göre üretim aşamasında kullanılan ve yurtiçindeki kaynaklardan tedarik edilemeyen veya sınırlı
bir şekilde tedarik edilen ara, sermaye ve yatırım malları gibi girdilerin ithal edilerek temin edilmesi
sonucunda üretim artacaktır. Artan üretime bağlı olarak da ekonomik büyümede artış yaşanacaktır. Bu
hipotez aynı zamanda ithal edilen kaliteli girdilerin piyasalarda rekabeti artıracağı, teknolojik ilerlemeye
destek olacağı ve dolayısıyla da ekonomik büyümenin artacağı gibi beklentileri içermektedir (Yıldız ve
Berber, 2011: 166; Aytaç ve Akduğan, 2012: 57). Fakat ithalat işlemleri sonucunda yurtdışına döviz
çıkışı olacağı için ithalat GSYİH hesaplamalarında eksi değer olarak yer almaktadır. Aynı zamanda
ithalat tasarrufları da azaltarak büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Bu durumda ithalattan büyümeye doğru
tek taraflı negatif yönde bir nedensellik ilişkisi ortaya çıkabilir. Ayrıca ekonomik büyüme sonucunda
elde edilen gelir artışı talepte artışa yol açarak ithalatın artmasına neden olabilmektedir. Bu durumda
ekonomik büyümeden ithalata doğru tek taraflı bir nedensellik ilişkisine işaret eden büyümeye dayalı
ithalat hipotezi ortaya çıkabilmektedir (Ceştepe vd., 2013: 12).
Bu çalışmada dış ticaret ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığı Johansen eşbütünleşme
testi ve Granger nedensellik testi yöntemiyle incelenecektir. Çalışma 3 bölümden meydana gelmektedir.
Giriş bölümünün yer aldığı birinci bölümde dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyle ilgili
teorik bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde literatür çalışmalarına; üçüncü bölümde ampirik analize ve
bulgulara; dördüncü bölümde ise sonuç ve önerilere yer verilmiştir.
2. LİTERATÜR ARAŞTIRMALARI
Dış ticaret ile ekonomik büyüme ilişkisinin incelendiği bazı önemli uluslararası çalışmalar
şunlardır; Akbar ve Naqvi (2000), çalışmalarında 1972-1998 dönemini kapsayan verileri kullanarak
Pakistan’da ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerliliğini araştırmışlardır. Analiz sonucunda
ihracatın büyümenin nedeni olmadığını ve dolayısıyla bu hipotezin geçersiz olduğunu tespit etmişlerdir.
Awokuse (2003), çalışmasında 1961:Q1–2000:Q4 dönemini kapsayan üçer aylık verileri kullanarak
Kanada’da ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerliliğini analiz etmiştir. Analiz sonucunda hipotezin
geçerli olduğunu, ihracattaki artışın ekonomik büyümeyi artırdığını tespit etmiştir. Hameed vd., (2005)
çalışmalarında 1973-2002 dönemini kapsayan verileri kullanarak 6 Güney Asya Ülkesinde ihracatın
büyüme üzerindeki etkisini araştırmışlar ve ihracattan büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisinin olduğu
bulgusuna ulaşmışlardır. Gül ve Kamacı (2012), çalışmalarında dış ticaret ile ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiyi 1980-2010 dönemini kapsayan verileri kullanarak 7 gelişmekte olan ülke için
(Türkiye’de dahil) ve 1993-2010 dönemini kapsayan verileri kullanarak 12 gelişmiş ülke için
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incelemişlerdir. Analiz sonucunda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ithalattan ve
ihracattan büyümeye doğru tek taraflı bir nedenselliğin olduğunu tespit etmişlerdir. Alavinasab (2013),
çalışmasında 1996-2011 dönemini kapsayan yıllık verileri kullanarak İran’da dış ticaretin ekonomik
büyümeye olan etkisini incelemiştir. Analiz sonucunda büyüme üzerinde ihracatın pozitif, ithalatın ise
negatif yönde etkisinin olduğunu tespit etmiştir. Shihab vd., (2014), çalışmalarında 2000-2012 dönemini
kapsayan verileri kullanarak Ürdün’de ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişler ve
ekonomik büyümeden ihracata doğru tek taraflı bir nedensellik ilişkisinin olduğunu tespit etmişlerdir.
Raza ve Ying (2017), çalışmalarında 1967-2015 dönemini kapsayan yıllık verileri kullanarak
Pakistan’da ihracat odaklı büyüme hipotezinin geçerliliğini araştırmışlardır. Analiz sonucunda
ihracattan ekonomik büyüme ile yatırımlara ve ekonomik büyümeden yatırımlara doğru tek taraflı
nedensellik ilişkisinin olduğu bulgusuna ulaşmışlardır.
Türkiye’de dış ticaret ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelendiği bazı önemli
çalışmalar şunlardır; Tuncer (2002), çalışmasında 1980:01-2000:04 dönemine ilişkin üçer aylık verileri
kullanarak ihracat, ithalat, yatırımlar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Analiz
sonucunda ekonomik büyümeden ihracata doğru tek taraflı, ekonomik büyüme ile ithalat ve yatırımlar
arasında ise çift taraflı bir nedensellik ilişkisi tespit etmiştir. Demirhan (2005), çalışmasında 1987:012004:03 dönemine ilişkin çeyrek dönemlik verilerle ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi
araştırmış ve ihracattan büyümeye doğru tek taraflı bir nedensellik ilişkisinin olduğunu tespit etmiştir.
Ayrıca uzun dönemde ihracatın büyümeyi artırdığına yönelik bulgulara ulaşmıştır. Erdoğan (2006),
çalışmasında 1923-2004 dönemine ilişkin yıllık verilerle ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki
ilişkiyi incelemiş ve ihracat ile ekonomik büyüme arasında karşılıklı bir nedensellik ilişkisinin olduğunu
tespit etmiştir. Bilgin ve Sahbaz (2009), çalışmalarında 1987-2007 dönemine ilişkin aylık verilerle
ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Analiz sonucunda ihracattaki artışın
büyümeyi artırdığını tespit etmişlerdir. Ayrıca ihracattan büyümeye doğru tek taraflı bir nedensellik
ilişkisinin olduğuna yönelik bulgulara ulaşmışlardır. Temiz (2010), çalışmasında 1965-2009 dönemini
kapsayan yıllık verileri kullanarak reel ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir.
Analiz sonucunda ekonomik büyümeden reel ihracata doğru tek taraflı bir nedensellik ilişkisinin olduğu
bulgusuna ulaşmıştır. Aytaç ve Akduğan (2012), çalışmalarında 2001Q1-2011Q3 dönemine ilişkin
çeyrek dönemlik verileri kullanarak ihracat, ithalat ve büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Analiz
sonucunda kısa dönemde ithalatın ve ihracatın ekonomik büyümeyi etkilediğine, uzun dönemde ise
ekonomik büyümenin ithalatı ve ihracatı etkilediğine yönelik bulgulara ulaşmışlardır. Uçan ve Koçak
(2014), çalışmalarında 1990-2011 dönemine ilişkin çeyrek dönemlik verilerle dış ticaret ile büyüme
arasındaki ilişkiyi incelemişler ve değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğunu tespit
etmişlerdir. Şerefli (2016), çalışmasında 1975-2014 dönemine ilişkin aylık verilerle dış ticaret ile
büyüme arasındaki ilişkiyi araştırmış ve değişkenler arasında bir ilişki tespit edememiştir. Tunçsiper ve
Rençber (2017), çalışmalarında 2002:01-2016:02 dönemine ilişkin çeyrek dönemlik verilerle dış ticaret
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ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmişler ve analiz sonucunda ithalattan büyümeye doğru
tek taraflı bir nedensellik ilişkisinin olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Şahin ve Durmuş (2018),
çalışmalarında 2002:01-2017:12 dönemini kapsayan aylık verilerle ihracat, ithalat ve büyüme arasındaki
ilişkiyi incelemişlerdir. Analiz sonucunda ithalat ve büyüme arasında karşılıklı, büyümeden ise ihracata
doğru tek taraflı bir nedensellik ilişkisi olduğuna yönelik bulgulara ulaşmışlardır.
3. YÖNTEM, ANALİZ VE BULGULAR
Bu çalışmada, Türkiye’de dış ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 2008:01‐2018:12
dönemine ilişkin aylık veriler kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmada aylık veriler kullanıldığı için
ekonomik büyüme verisi olarak sanayi üretim endeksi (IPI) kullanılmıştır. Sanayi üretim endeksi
çalışmada bağımlı değişken olarak yer almaktadır. Dış ticaret verisi olarak dış ticaretin bileşenleri olan
ihracat (EXPORT) ve ithalat (IMPORT) değişkenleri kullanılırken bu değişkenler bağımsız değişken
olarak modele eklenmiştir. Modelde kullanılan tüm değişkenlere ilişkin veriler TCMB’den alınmıştır.
Değişkenler logaritmaları alındıktan sonra Tramo/Seats yöntemiyle mevsimsellikten arındırılmış ve
modele dahil edilmiştir. Bu çalışmada yapılan tüm testler ve tahminler için Eviews ekonometri paket
programından yararlanılmıştır. Çalışmada oluşturulan ekonometrik model (1) nolu denklemde
gösterilmiştir.
IPIt = β0 + β1 EXPORTt + β2 IMPORT𝑡 + ℰt

(1)

Çalışmada ilk olarak serilere durağanlık analizi yapılmıştır. Ampirik çalışmalarda analizlerin
doğru ve güvenilir sonuçlar vermesi için seriler durağanlık analizine tabi tutulmaktadır. Durağanlık
analizi ile serilerin düzey halde mi yoksa farkı alınarak mı modele ekleneceği tespit edilmektedir. Bu
doğrultuda da bu çalışmada literatürde en yaygın kullanılan Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) birim
kök testiyle değişkenlere ilişkin durağanlık sınaması yapılmıştır. Tablo 1’de değişkenlere ilişkin
durağanlık sınaması sonuçları gösterilmiştir. Analizde yer alan değişkenler düzey hallerinde durağan
olmadığı için fark alma işlemi yapılmıştır. Bu kapsamda tüm değişkenler birinci farkları alındığında %
1 anlamlılık düzeyinde durağan hale gelmişlerdir.
Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları
ADF İstatistiği
Düzey
Değişkenler
IPI
EXPORT
IMPORT

Sabit
(-0,3281)
[0,9164]
(-1,4106)
[0,5752]
(-2,1733)
[0,2171]

Sabit + Trend
(-3,2334)
[0,0825]**
(-2,5502)
[0,3039]
(-2,3652)
[0,3959]

Birinci Fark
Sabit
Sabit + Trend
(-14,5950)
(-14,5588)
[0,0000]*
[0,0000]*
(-10,0415)
(-10,0182)
[0,0000]*
[0,0000]*
(-4,6016)
(-4,5833)
[0,0002]*
[0,0017]*

Not: ( ) içindeki değerler t-istatistik değerlerini; [ ] içindeki değerler olasılık değerlerini; * ve ** işaretleri sırasıyla değişkenin
% 1 ve % 10 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir. ADF birim kök testi için gecikme değerleri Schwarz Bilgi Kriteri’ne
göre sabitli ve sabitli trendli modelde IPI değişkeni için 0; EXPORT değişkeni için 1 ve IMPORT değişkeni için ise 2
seçilmiştir.
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Durağanlık analiziyle değişkenler aynı düzeyde durağan hale gelmiştir. Böylece değişkenler
arasında uzun dönemli ilişkinin ortaya konulması için uygulanacak olan eşbütünleşme testinin
yapılabilmesi için gerekli olan koşul sağlanmıştır. Engle-Granger (1987)’a göre değişkenlerin uzun
dönemli bir ilişki göstermesi değişkenlerin eşbütünleşik olduklarına işaret etmektedir. Johansen (1988)
çalışmasında, Engle-Granger’ın (1987) ortaya koyduğu eşbütünleşme testinde bazı değişiklikler yaparak
çoklu eş bütünleşme testini geliştirmiştir. Johansen eşbütünleşme analizinde eşbütünleşik vektör sayıları
tahmin edilirken İz (trace) istatistiğinden ve maksimum özdeğer (max‐eigenvalue) istatistiğinden
yararlanılmaktadır (Ekinci, 2011: 80). Bu çalışmada da serilerin birinci farkı alındığında durağan olduğu
tespit edilmiş ve seriler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığının ortaya konulması için Joahansen
eşbütünleşme analizinden yararlanılmıştır.
Tablo 2’de Johansen eşbütünleşme testi sonuçlarına yer verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde iz
istatistik değerleri ile maksimum özdeğer istatistik değerlerinin % 5 anlamlılık düzeyinde kritik
değerlerden daha büyük olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar en çok iki tane eşbütünleşme vektör ilişkisi
olduğunu göstermekte yani dış ticaret ile ekonomik büyüme değişkenlerinin uzun dönemli bir ilişkiye
sahip olduğuna işaret etmektedir.
Tablo 2. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları
İz İstatistiği

% 5 (0,05) Kritik Değer

Olasılık Değeri

None

225,5612

35,1927

0,0000

At most 1

114,0366

20,2618

0,0000

At most 2

41,7114

9,1645

0,0000

Hipotezler

Max-Özdeğer İstatistiği

% 5 (0,05) Kritik Değer

Olasılık Değeri

None

111,5246

22,2996

0,0000

At most 1

72,3251

15,8921

0,0000

At most 2

41,7114

9,1645

0,0000

Hipotezler

Eşbütünleşme vektörü IPI’nın katsayısına göre düzenlendiğinde seriler arasındaki ilişki
aşağıdaki gibi olmaktadır.
IPI = −0,001985 + 0,442595 EXPORT − 0.762458 IMPORT

(2)

2’nolu denklemde EXPORT değişkeninin standart sapması (0,05036), IMPORT değişkeninin
standart sapması ise (0,06200) dır. 2’nolu denklem incelendiğinde uzun dönemde ihracat ile ekonomik
büyüme değişkenleri arasında pozitif yönlü, ithalat ile ekonomik büyüme değişkenleri arasında ise
negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. 2’nolu denklemi ihracat ve ithalat değişkenlerinin
katsayılarına göre yorumlayacak olursak EXPORT’ta yaşanacak % 1 birimlik artışın IPI’yı % 0,44 birim
artırdığını IMPORT’ta yaşanacak % 1 birimlik artışın ise IPI’yı % 0,76 birim azalttığını söyleyebiliriz.
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Çalışmada son olarak nedensellik testi yapılmıştır. İktisat teorisinin iktisadi değişkenler
arasındaki karşılıklı ilişkiyi belirleyemediği durumlarda değişkenler arasında bir ilişkinin bulunup
bulunmadığının tespit edilmesinde ve şayet bir ilişki var ise bu ilişkinin tarafının belirlenmesinde
literatürde en çok Granger (1969)’in geliştirdiği Granger nedensellik testi kullanılmaktadır. Bu test
uygulanırken değişkenler bağımlı ve bağımsız değişken şeklinde kategorize edilmemekte ve değişkenler
arasındaki ilişki eşanlı olarak analiz edilebilmektedir (Doğan vd., 2015: 9).
Tablo 3’te Granger nedensellik testi sonuçları gösterilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde hem
ihracattan hem de ithalattan ekonomik büyümeye doğru tek taraflı bir nedensellik ilişkisinin olduğu
görülmektedir. Ayrıca % 10 anlamlılık düzeyinde ithalattan ihracata doğru da tek taraflı bir nedensellik
tespit edilmiştir.
Tablo 3. Granger Nedensellik Testi Sonuçları
Hipotezler

F-İstatistiği

Olasılık

EXPORT, IPI’nın Granger Nedeni Değildir

7,7156

0,0063*

IPI, EXPORT’un Granger Nedeni Değildir

0,5672

0,4527

IMPORT, IPI’nın Granger Nedeni Değildir

14,8939

0,0002*

IPI, IMPORT’un Granger Nedeni Değildir

2,1916

0,1412

IMPORT, EXPORT’un Granger Nedeni Değildir

2,6854

0,1037*

EXPORT, IMPORT’un Granger Nedeni Değildir

0,3187

0,5734

Not: * ve ** sembolleri değişkenin sırasıyla % 1 ve % 10 düzeylerinde anlamlı olduğunu ifade etmektedir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmada Türkiye ekonomisi için dış ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 2008-2018
dönemini kapsayan aylık verilerle Johansen eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi kullanılarak
araştırılmıştır. Analize geçilmeden önce birinci aşamada modelde kullanılacak serilere durağanlık testi
yapılmıştır. Serilerin düzey hallerinde durağan olmadıkları görülmüş ve serilere fark alma işlemi
yapılmıştır. Tüm serilerin birinci farkı alındığında durağan hale geldikleri tespit edilmiştir. Çalışmanın
ikinci aşamasında Johansen eşbütünleşme testiyle değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin ortaya
konulması amaçlanmış ve serilerin uzun dönemde eşbütünleşik olduklarına yönelik bulgular elde
edilmiştir. Johansen eşbütünleşme analizi sonucunda ihracatta yaşanan % 1 birimlik artışa bağlı olarak
ekonomik büyümenin % 0,44 birim arttığı ve ithalatta yaşanan % 1 birimlik artışa bağlı olarak ise
ekonomik büyümenin % 0,76 birim azaldığı bulgularına ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ihracat ile ekonomik
büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu, ithalat ile ekonomik büyüme arasında ise negatif
yönlü bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Çalışmanın üçüncü ve son aşamasında ise değişkenler
arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığını tespit etmek ve eğer bir ilişki var ise söz konusu ilişkinin
yönünü belirlemek adına Granger nedensellik testi yapılmıştır. Yapılan nedensellik testi sonucunda hem
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ihracat hem de ithalat değişkenlerinden ekonomik büyümeye doğru tek taraflı bir nedensellik ilişkisi
tespit edilmiştir. Ayrıca ithalat değişkeninden ihracat değişkenine doğru da tek taraflı bir nedensellik
ilişkisi bulunmuştur.
Dış ticaret ekonomilerin büyümesinde önemli bir role sahiptir. Dış ticaretin ekonomik büyüme
üzerinde ne derece etkili olacağı büyük ölçüde dış ticaret bileşenleri olan ihracat ve ithalatın yapısı ile
ilgilidir. İhracat ve ithalat ekonomiler için en önemli makro boyutlu göstergeler arasında yer almaktadır.
Ekonomilerin dış ticaretten kazançlı çıkabilmesi için genel olarak ihracat gelirlerinin ithalat
giderlerinden fazla olması gerekmektedir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ihracat
gelirleri ithalat giderlerini karşılayamamakta dış ticaret açığı yaşanmaktadır. Bu da ekonomik büyüme
üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Çünkü Türkiye ve benzeri ülkelerde hammadde, enerji girdisi,
teknoloji gibi üretim sürecinde kullanılan faktörler yeterli düzeyde bulunmadığı için üretim gücü
zayıftır. Bu ülkelerin üretim yapabilmesi için öncelikle hammadde ve enerji gibi üretim faktörlerini ithal
etmesi gerekmektedir. Özetle Türkiye ve benzeri ülkelerin ihracatı ithalatına bağlıdır. İthal edilen başta
enerji girdisi gibi faktörlerin maliyetlerinin yüksek olması ithalat giderlerini aşırı artırmakta bu da
ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir. Dış ticaret üzerinden ekonomik büyümeyi sağlamak için
üretimde dışa bağımlılık azaltılmalı, ithal edilen girdiler ihracata konu olabilecek, dış ticarette yeri olan
ve katma değeri yüksek olan ürünlerin üretiminde kullanılmalı, yurtiçinde üretilen ürünlerin kalitesi
artırılmalı, yerli firmaların uluslararası firmalarla olan rekabet güçleri artırılmalı, ithal ve ihraç edilen
ürünlere yönelik vergi sisteminde düzenlemeler yapılmalı, dış ticarette önemli yeri olan ürünlerin
üretildiği alanlara devlet desteği ve teşviki artırılmalı, yurtiçi üretimde kalite ve standartlar göz önünde
bulundurulmalı, teknolojik gelişmeler yakından takip edilmeli buna yönelik gerekli AR-GE çalışmaları
yapılmalıdır.
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ÖZET
İhracat artışının ekonomik büyüme için önemli bir dinamik oluşturduğu görüşü literatürde
oldukça geniş bir kabul görmektedir. İhracata dayalı büyüme hipotezinin teorik temelleri Keynesyen
İktisadın geliştirdiği ilkeler bağlamında çok açık bir biçimde ortaya konabilir. Buna göre ihracat artışı
net ihracat dolayısı ile toplam talepte bir yükseliş sağlayarak çarpan mekanizması çerçevesinde milli
gelir üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Bununla birlikte literatürde ekonomik büyümenin ihracat
artışını teşvik ettiğini ileri süren görüşlerde bulunmaktadır. Klasik iktisat anlayışının devamı olarak
bazı iktisatçılar arz kaynaklı bir ekonomik büyüme dinamiği oluşturmadan dış ticaret hacminde dolayısı
ile ihracat da artışın sağlanamayacağını savunmaktadır. Bu görüşe göre ihracat ekonomik büyümenin
değil ekonomik büyüme ihracatın çekici gücü olmaktadır. Çalışmamızda söz konusu görüşler Türkiye
ekonomisi tecrübesinden yararlanılarak test edilmiştir. Bunun için 2002-2018 yılları arasındaki çeyrek
dönemlik veriler Johansen Eşbütünleşme ve Granger Nedensellik testleri kullanılarak incelenmiştir.
Sonuçlar ihracata dayalı büyüme yaklaşımını doğrulayan dolayısı ile istikrarlı büyüme için ihracatı
geliştirici politikaların etkili olacağını ortaya koymuştur.
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ANALYSIS OF INTERACTION BETWEEN EXPORTS AND ECONOMIC GROWTH IN
TURKEY
ABSTRACT
The view that export’s rise constitutes an important dynamic for economic growth is widely
accepted in the literature. The theoretical foundations of the export-based growth hypothesis can be
clearly demonstrated in terms of the principles developed by Keynesian Economics. Accordingly, the
increase in exports has led to an increase in aggregate demand due to net exports and has a positive
effect on national income within the framework of the multiplier mechanism. Nevertheless, the literature
suggests that economic growth encourages export growth. As a continuation of the classical economics
approach, some economists argue that the increase in foreign trade volume cannot be achieved without
creating a source of supply-driven economic growth. According to this view, export is not the economic
growth but economic growth is the attractive power of exports. In our study said opinions were tested
utilizing the experience of Turkey's economy. For this purpose, quarterly data between 2002-2018 were
analyzed using Johansen Cointegration and Granger Causality tests. The results confirm the exportdriven growth approach, thus demonstrating that the policies to improve exports for stable growth will
be effective.
Key Words: Economic Growth, Export, Causality Analysis, Turkey
Jel Codes: F41, F43, C22.
1. GİRİŞ
Özellikle ithal ikameci sanayileşme stratejilerinden yeterli başarı elde edilememesi sonucunda
ihracata dayalı büyüme stratejileri dünyada büyük bir kabul görmüştür. İthal ikameci büyüme
stratejisinin uzun bir süre uygulanması sonucunda özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük bir döviz
açığı oluşmuştur. Böylece bu süreçte ödemeler dengesinde ekonomiyi krize götürecek kadar ciddi
sıkıntılar ortaya açmıştır. Bunun üzerine, ekonomiye önemli miktarda yabancı kaynak sağlama imkânı
sunduğundan, ihracata dayalı büyüme stratejisi birçok gelişmekte olan ülke tarafından kabul edilmeye
başlanmıştır.
İhracata dayalı büyüme stratejisinin uygulanması ile birlikte zaman zaman bazı sorunlarla
karşılansa da ekonomilerde belirgin bir performans artışı sağlanmıştır. Başka bir ifade ile ülkeler dışa
açıklık derecelerini artırttıkça ve buna bağlı olarak ihracat kapasitelerini geliştirdikçe genel olarak
ekonomik büyüme oranları önemli bir ivme kazanmıştır. Türkiye ekonomisine bakıldığında da benzer
bir sürecin yaşandığı görülmektedir. Türkiye’de ithal ikameci politika uygulamaları 1970’li yılların
sonuna doğru büyük bir başarısızlık ile sonuçlanmıştır. Bunun üzerine 1980 yılından itibaren 24 Ocak
Kararları olarak ifade edilen geniş bir politika dizisi açıklanarak dışa açık ve dolayısı ile ihracata dayalı
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büyüme stratejisi benimsenmiştir. Gelişen süreç içerisinde her ne kadar bazı dönemler ciddi
dalgalanmalar yaşansa da söz konusu dışa açık büyüme stratejisi günümüze kadar sürdürülmüştür.
İhracata dayalı büyüme hipotezini literatürde ampirik olarak doğrulayan birçok çalışma
gerçekleştirilmiştir. Böylece ihracata dayalı büyüme stratejisi çerçevesinde ihracat sektörünün
gelişmesinden ekonomik büyümeye doğru önemi bir nedenselliğin bulunduğu belirlenmiş ve söz konusu
nedensellik ilişkisi “ihracat çekişli büyüme” ifadesi ile kavramsallaştırılmıştır. Bu şekilde ihracata
dayalı büyüme stratejisinin geçerliliği üzerinde oldukça geniş bir fikir birliği oluşmasına rağmen, Klasik
geleneği takip eden bir grup iktisatçı ihracata dayalı büyüme tezinin aksine nedensellik ilişkisinin
büyümeden ihracat hacmine doğru işlediğini ileri sürmüşlerdir. Buna göre ihracat sektöründeki
gelişmeler büyümeye değil ekonomik büyüme ihracat sektörünün gelişmesine yol açmaktadır. Buna
göre ihracat ile büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi “büyüme çekişli ihracat” şeklinde ifade
edilebilecek bir yönde gelişmektedir.
Yukarıda belirlendiği şekilde ekonomik büyüme ile ihracat sektöründeki gelişmeler arasındaki
nedensellik ilişkinin yönü ile ilgili olarak literatürde tam bir fikir birliği yoktur. Bunun için ekonomik
büyüme ile ihracat sektörünün gelişmesi arasındaki nedensellik ilişkisi iktisatçılar için önemli bir
araştırma konusu haline gelmiştir. Çalışmamızda, yukarıda ifade edilen tezler çerçevesinde, Türkiye
ekonomisindeki ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi analiz edilmiştir. Bunun
için 2002-2018 yılları arasındaki çeyrek dönemlik veriler Johansen Eşbütünleşme ve Granger
Nedensellik testleri kullanılarak incelenmiştir. Böylece Türkiye tecrübesinden yararlanılarak elde
edeceğimiz sonuçlarla ilgili literatüre katkı sunmayı amaçlıyoruz. Çalışmanın giriş kısmından sonraki
ikinci kısımda literatür gözden geçirilmiştir. Üçüncü kısımda veri ampirik yöntem ve dördüncü kısımda
ulaşılan sonuçlar hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın son kısmında ise elde edilen sonuçlar
yorumlanarak Türkiye’de sürdürülebilir büyüme ortamının sağlanması için gerekli olan strateji
belirlenmiş ve buna uygun politika çıkarımları yapılmıştır.
2. LİTERATÜR
Literatür incelendiğinde ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki nedenselliğin yönüne ilişkin iki
temel yaklaşımın bulunduğu görülmektedir. İlk dönemlerde özellikle ithalata dayalı büyüme stratejisinin
büyük başarısızlığa uğraması ile birlikte ihracata dayalı büyüme stratejisi dolayısı ile “ihracat çekişli
büyüme” yaklaşımı büyük kabul görmüştür. Daha sonraki süreçte ise ekonominin arz yönünü temel
sürükleyici güç olarak gören iktisatçılar nedenselliğin büyümeden ihracata doğru geliştiğini iddia
etmiştir. Bu şekilde ekonominin arz tarafından dolayısı ile ekonomik büyümeden ihracata doğru bir
işleyiş olduğunu belirleyerek “büyüme çekişli ihracat” görüşünü savunmuşlardır. Böylece büyüme ve
ihracat arasındaki nedensellik ilişkisine yönelik farklı görüşlerin temelinde iktisatçıların arz veya talep
yanlı olarak ekonominin temel dinamiklerine yaklaşmaları yatmaktadır. Buna göre bir grup iktisatçı
ekonominin temel gelişim dinamiğinin arz tarafından kaynaklandığını belirlerken diğer bir grup iktisatçı
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ekonomideki gelişmelerin temelindeki dinamiğin talep olduğunu belirlemektedir. Bu çerçevede talep
yanlı iktisatçılar “ihracat çekişli büyüme” yaklaşımını benimserken arz yanlı iktisatçılar “büyüme çekişli
ihracat” fikrini kabul etmişlerdir.
İhracata dayalı büyümenin gerçekleşmesi için literatürde teorik olarak birçok kanal belirlenmiştir.
Burada temel olarak Keynesyen çarpan mekanizması çerçevesinde toplam talebin önemli bir bileşeni
olan net ihracattaki gelişmelerin ekonomik büyümeyi etkilemesi söz konusu olmaktadır. Buna göre
ihracat sektöründeki gelişmeler net ihracat dolayısı ile toplam talebi yukarı çekerek dış ticaret çarpanının
belirlediği oranda ekonomik büyümeyi artırmaktadır (Herzer vd, 2006: 307). Öte yandan ihracat
sektöründe faaliyet gösteren girişimciler uluslararası rekabetin yarattığı zorunlulukla sürekli olarak
yenilik peşinde koştuklarından ihracatçı sektörler daha çok yenilik yaratabilmektedirler. Böylece de
ihracatçılar ülkede verimliliğe dayalı ekonomik büyümenin temel dinamiğini oluşturmaktadır. Bunun
yanında ihracat ile birlikte dünya pazarlarına açılan üreticiler önemli ölçek ekonomilerine ulaştıkları
için birim maliyetlerinde önemli düşüşleri gerçekleştirebilmektedir. Bu durumda yine ihracat
sektörünün ekonomik büyümeye önemli bir ivme kazandırmasına neden olmaktadır. Son olarak,
özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyüme için gerekli olan ithal sermaye malı ihtiyacının karşılanması
için dövize olan büyük ihtiyaç göz önüne alınırsa, ihracat gelirlerinin söz konusu bu ihtiyacı
karşılamaktaki rolü dolayısı ile ekonomik büyümeye önemli bir katkı sağladığı belirlenmektedir. Öyle
ki, ihracat sektörünün gelişmesine bağlı olarak elde edilen dövizler, dış girdiye dayalı üretim yapan
gelişmekte olan ülkelerde sürekli ekonomik büyümenin sağlanması için önemli bir kaynak
sağlamaktadır (Panas ve Vamvoukas, 2002: 731).
Yukarda ifade edildiği şekilde ihracatın büyüme üzerine yarattığı olumlu etki bir çok çalışmada
belirlenmiştir. Gül ve Kamacı (2012) bir grup gelişmiş ve gelişmekte olan ülke üzerinde gerçekleştirdiği
analizlerde ihracata dayalı büyüme hipotezini destekleyen sonuçlara ulaşmıştır. Benzer şekilde
Sandalcılar (2012) BRIC ülkeleri özelinde yaptıkları panel veri analizi ile ihracattan büyümeye doğru
bir nedensellik tespit etmişlerdir. Bunun yanında Gül vd. (2013) Türkiye ve altı Türkî Cumhuriyetini
içine alan bir örnek üzerine gerçekleştirdikleri analizlerde de ihracat hacmini ekonomik büyümenin bir
belirleyicisi olarak tespit etmişlerdir. Panel veri analizleri dışında tek tek ülkeler üzerinde yapılan
analizlerde de ihracata dayalı büyüme tezini destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin Al Mamun ve
Nath (2005) Bangladeş, Pandey (2006) Hindistan Tasos (2014) Amerika Birleşik Devletleri üzerinde
gerçekleştirdikleri analizlerde ihracat seviyesindeki değişimlerin milli gelirde önemli artışlara yol
açtığını belirlemişlerdir. Türkiye özelinde gerçekleştirilen çalışmalarda ise hem ihracata dayalı rejimin
benimsendiği 1980’li yılların başından 2000’li yılların ilk yarısına kadar geçen süreci analiz eden
çalışmalarda hem de 2000’li yılların başından günümüze kadar geçen süreci analiz eden son dönem
araştırmalarda ihracata dayalı büyüme hipotezini destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır. İlk dönemi
kapsayan araştırmalar için Özer ve Erdoğan (2006), Bilgin ve Şahbaz (2009) ile Uçak ve Arısoy (2011)
tarafından gerçekleştirilen çalışmalar örnek verilebilir. Çoğunlukla 2000’li yılları kapsayan son dönem
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araştırmalarda ise Özcan ve Özçelebi (2013), Küçükaksoy vd. (2015) ile Dura vd. (2017) tarafından
yapılan çalışmalar öne çıkmaktadır.
İhracata dayalı büyüme stratejisini destekleyen önemli bir literatür oluşmasına rağmen, ekonomik
büyümenin temel dinamiklerinin ancak arz tarafındaki gelişmelerden hareketle belirlenebileceğini ifade
eden iktisatçılar ihracat ile büyüme arasında farklı bir nedensellik ilişkisi olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Buna göre ihracat veya net ihracat gibi talep yanlı bir gelişmeden daha çok üretim girdilerinin miktarında
veya verimliliğinde yaşanan artışların büyümenin temel dinamiklerini oluşturabilir. Böylece, ekonomik
büyümeyi sağlayan önemli bir arz gücünün ortaya çıkması ile birlikte hasıladaki bir artış kendine eşit
miktarda ihracat artışına neden olmaktadır. Burada bir ülkenin arz gücünü belirleyen işgücü, fiziksel
sermayesi, doğal kaynakları ve teknolojisi ekonomik büyüme dolayısı ile ihracat kapasitesinin önemli
bir kaynağı olarak belirtilmektedir. Bu unsurlarla birlikte girişimcilik gücü, coğrafya, kültür ve kurumsal
yapı gibi unsur da ekonomik büyüme yolu ile ihracatın gelişmesine katkı sağlayan diğer önemli faktörler
olarak ortaya konmaktadır. Bütün bunların sonucunda arz kapasitesinin belirlediği ekonomik büyüme
seviyesinden ihracata doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin var olduğu ileri sürülmektedir (Giles ve
Willams, 2000: 4).
Yukarda ifade edildiği şekilde “Büyüme Çekişli İhracat” yaklaşımını destekleyen literatürde bir
çok çalışma bulunmaktadır. Panas ve Vamvoukas (2002) Yunanistan, Eusif ve Ahmed (2007) Sri-Lanka
ve Bhutan, Agayev (2011) Sovyetler birliğinden ayrılan geçiş ekonomileri, Lorde (2011) Meksika,
Abbas (2012) Pakistan, Shibab vd. (2014) Ürdün ekonomileri üzerinde yaptıkları çalışmalarda
ekonomik büyümenin ihracat kapasitesini belirlediğini bulmuşlardır. Benzer şekilde çok çeşitli
dönemlerde Türkiye üzerinde gerçekleştirilen bir çok çalışmada da büyümenin ihracat kapasitesini
belirlediği ortaya konmuştur. Bu şekilde geçmiş dönemlere ilişkin olarak yapılan çalışmalara Tuncer
(2002), Şimşek (2003) ve Karagöl ve Serel (2005) tarafından gerçekleştirilen araştırmalar örnek
verilebilir. Bunun yanında son dönemlerde Taştan (2010) ile Çeviker ve Taş (2011) yaptığı analizlerde
Türkiye’de ekonomik büyümenin ihracat kapasitesinin önemli bir belirleyicisi olduğunu ortaya
koymuşlardır.
3. VERİ SETİ VE YÖNTEM
Çalışmanın bu kısmında Türkiye’deki ihracat ile ekonomik büyüme hacimleri arasındaki ilişki
ampirik olarak analiz edilmiştir. Araştırma çeyrek verilerle 2002:Q1- 2018:Q4 dönemini kapsamıştır.
İhracat ve gayri safi yurt içi hâsıla verileri TCMB sitesindeki Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden
(EVDS) elde edilmiştir. Troma-Seats yöntemi kullanılarak veriler mevsimsel etkilerden arındırılmıştır.
Ayrıca serilerin logaritmaları alınmıştır.
Ampirik analiz kapsamına öncelikle serilerin durağanlıkları sırası ile Dickey ve Fuller (1981) ve
Phillips Perron (1988) tarafından geliştirilen ADF (Augmented Dickey-Fuller) ve PP (Phillips-Perron)
birim kök testleriyle incelenmiştir. Eğer seriler durağan değillerse analizde sahte regresyon (spurious
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regression) problemiyle karşılaşılabilmektedir. Sahte regresyon problemini ortadan kaldırabilmek için
serilerin seviyedeki ve farklarındaki durağanlıklarının incelenmesi, sonrasında ise durağan hale
getirilmeleri gerekmektedir.
Serilerin durağanlık analizlerinden sonra ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Johansen
ile Juselius (1990) tarafından geliştirilen Johansen eşbütünleşme analizi ile test edilmiştir. Johansen
değişkenler seti arasında var olabilecek tüm farklı ortak bütünleme ilişkileri kombinasyonunun
tahminine olanak veren bir yöntem geliştirmiştir. Aynı zamanda bunlarla ilgili istatistiksel testleri de
oluşturmuştur. Değişken sayısı iki ve ikiden fazla ise Johansen testi en çok kullanılan testtir. Bu
yaklaşımla birden fazla ortak bütünleme vektörü olup olmadığı ortaya çıkartılabilir. “n” değişken
durumunda “n-1” sayıda ortak bütünleme vektörü söz konusu olabilir. İlk olarak VAR(p) için serilerin
mertebeleri belirlenir.
p

Yt    iYt i   Dt   t

(1)

i 1

Denklem (1)’de Yt serilerin matris gösterimi ve Dt ise deterministik öğeler olsun. (sabit terim,
doğrusal trend, mevsimsel kukla, sabit ve stokastik olmayan dışsal değişkenler). I(1) olan değişkenler
Denklem (2)’de VEC modeli olarak ifade edilirse;
p

Yt   Yt 1   1Yt i   Dt  ut

(2)

i 1

Denklem (2)’de, değişkenler arasında uzun dönem ilişkilerini veren matris  matrisidir. Bu
matrisin birbirinden bağımsız ve doğrusal vektör sayısını veren rankı (r), bu değişkenler arasında
birbirine bağımlı uzun dönem ilişkileri sayısını vermektedir. Bu sebepten  matrisinin öz değerlerinin
sıfırdan farklı olup olmadığının testi gerekmektedir. Yt-1 hataların matris gösterimini ifade etmektedir.

π=0 yani matrisin rankı r=0 ise Yt-1 ~I(0) olacaktır. π =-(1- π1 - π 2 -...- π p ) ve π=αβ şeklinde ifade
edilebilir. Burada α Ayarlama (uyarlama) hızı ve β ise uzun dönem katsayıları matrisidir. Trace (λ T)
ve maximum eigenvalue (λµ) testi sıfır hipotezleri hipotezleri “en azından r sayıda ortak bütünleme
vektörü vardır” iken alternatif hipotezler ise trace testi için Ha:r≥p ve maximum eigenvalue testi için
Ha:r=p şeklindedir.
Uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisi içinde olan ve birlikte hareket ettikleri belirlenen
değişkenler arasındaki ilişkinin yönü VECM (Vector Error Correction Model) dayalı Granger
nedensellik testi ile gerçekleştirilebilir. Granger (1988) tarafından geliştirilen VECM’e dayalı Granger
Nedensellik Analizi aşağıda belirtilen iki denklem kullanılarak yapılmaktadır.
𝑚
∆𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛼0 𝑋𝑡 + ∑𝑚
𝑖=1 𝛼𝑖 𝑋𝑡−𝑖 + ∑𝑘=1 𝛽𝑘 𝑌𝑡−𝑘 + 𝜆1 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝑢𝑡
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(3)

𝑚
𝑋𝑡 = ɥ0 + 0 𝑌𝑡 + ∑𝑚
𝑖=1 ɥ𝑖 𝑋𝑡−𝑖 + ∑𝑘=1 𝛿𝑖 𝑌𝑡−𝑘 + 𝜆2 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝑣𝑡

(4)

Eşitliklerde hata düzeltme teriminin (ECT) katsayıları olan 𝜆1 ve 𝜆2 modeldeki X ve Y
değişkenlerinin denge ilişkisine geri dönme hızını gösterir. Hata düzeltme terimi katsayılarının negatif
ve istatistiksel olarak anlamlı olması beklenir. Granger nedensellik testleri çerçevesinde eşitliklerdeki α
ve  katsayılarının grup olarak anlamlı olup olmadıkları ise standart F-testi ile sınanmaktadır. Buna göre
(3) numaralı denklemdeki αi katsayıları belirli bir anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklı bulunursa, X’in
Y’nin nedeni olduğu sonucuna varılır. Aynı şekilde (4) numaralı denklemde δi katsayılarının belirli bir
anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklı olması da Y’nin X’in nedeni olduğunun göstergesidir.
4. AMPİRİK BULGULAR
Çalışma kapsamına ihracat (LİHR) ve milli gelir (LGSYİH) serilerinin durağanlık düzeylerini
belirlemeye yönelik gerçekleştirilen Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim
kök testlerinin sonuçları Tablo-1’de sunulmuştur. Buna göre, ihracat ve ekonomik büyüme değişkenleri
düzey değerlerinde hem sabitli hem de sabitli ve trendli modelde durağan değil iken birinci farkları
alındığında durağan hale gelmiştir. Dolayısıyla seriler I(1) dereceden durağan olduğu için aralarındaki
uzun dönemli ilişkinin analizi için Johansen eşbütünleşme analizinin yapılması uygun olmaktadır.
Tablo 1. ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları
ADF

PP

Değişkenler

Sabitli

Sabitli ve Trendli

Sabitli

Sabitli ve Trendli

LİHR

-2.262

-2.252

-2.257

-2.255

LGSYİH

-1.805

-2.375

-1.728

-2.561

∆LİHR

-6.935*

-7.482*

-6.917*

-7.477*

∆LGSYİH

-6.845*

-6.906*

-6.864*

-6.923*

Not: * %10 anlamlılık seviyesini göstermektedir.

Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi ortaya koymak için gerçekleştirilen Johansen
eşbütünleşme testi sonuçları Tablo-2’de sunulmuştur. Johansen eşbütünleşme testi çerçevesinde
gerçekleştirilen İz istatistiği ve Maksimum Öz Değer test istatistiği değerleri kritik değerden büyük
olduğundan %5 anlamlılık düzeyinde modelde en fazla bir vektörünün bulunduğu tespit edilmiştir.
Dolayısıyla Johansen eşbütünleşme testiyle ulaşılan sonuçlara bakılarak ihracat ve ekonomik büyüme
serilerinin uzun dönemde birbirlerini etkilediğini söylemek mümkündür.
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Tablo 2. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları
Özdeğer

İz İstatistiği

Kritik Değer

Olasılık Değeri

r=0

0.383

49.218

20.261

0.000

r1

0.239

17.826

9.164

0.001

Özdeğer

Mak. Özd. İst.

Kritik Değer

Olasılık Değeri

r=0

0.383

31.392

15.892

0.000

r1

0.239

17.826

9.164

0.001

Hipotezler

Hipotezler

Johansen eşbütünleşme testi çerçevesinde gerçekleştirilen analizler çerçevesinde eşbütünleşme
ilişkisinin teyit edilmesine paralel olarak hesaplanan ve istatistiki olarak anlamlı bulunan milli gelirin
bağımlı değişken olduğu modelin uzun dönem denklemine ait katsayılar aşağıda belirtilmiştir.
∆LGSYİH = 0.0038 + 0.216 ∆LİHR
(0.0015)

(5)
(0,063)

Yukarda belirlenen uzun dönem denklemine göre ihracatta meydana gelen %1’lik artış ekonomik
büyümeyi %0.216 arttıracaktır. Bu açıdan ihracatın ekonomik büyümeye olumlu yönde katkı vereceği
sonucuna ulaşılmıştır.
Eşbütünleşme analizi ile değişkenler arasında uzun dönemli etkileşimin bulunması ile birlikte kısa
dönem ilişkiyi belirlemek amacı ile Hata Düzeltme Modeli (Vector Error Correction Model - VECM)
tahmin edilmiştir. Hata düzeltme katsayılarının beklendiği gibi negatif ve istatistiksel olarak anlamlı
bulunması sonucunda VECM’e dayalı Granger nedensellik testi yapılmıştır. Tablo 3’te sunulan
sonuçlara göre ihracattan (∆LİHR) ekonomik büyümeye yönelik (∆LGSYİH) nedensellik olmadığını
belirleyen boş hipotez %5 anlamlılık düzeyinde ret edilmiştir. Buna rağmen ekonomik büyümeden
(∆LGSYİH) ihracata (∆LİHR) yönelik nedensellik olmadığını iddia eden boş hipotez %5 anlamlılık
düzeyinde ret edilememiştir. Böylece Türkiye ekonomisinde ihracatın ekonomik büyüme üzerinde
olumlu bir etki yaptığı görüşü desteklenmiştir
Tablo 3. VECM’e Dayalı Granger Nedensellik Testi Sonuçları
Bağımlı

∆LGSYİHt-1

∆LİHRt-1

ECTt-1

0.209

0.118

-0.067

∆LİHRt-1,

[1.309]

[3.017]*

[-5.318]*

ECTt-1

Wald Testi

Değişken
∆LGSYİHt

∆LİHRt

0.732

0.421

-0.081

∆LGSYİHt-1,

[0.909]

[0.714]

[-2.583]*

ECTt-1

2
 (1)
= 17.438

(0.000)***
2
 (1)
= 1.834

(0.753)
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Not: *, %5 anlamlılık seviyesini göstermektedir. Uygun gecikme VECM modeli için bilgi kriterlerine göre 1’dir. [ ], (), sırasıyla
t-ist. değerleri ve olasılık değerlerini göstermektedir.

5. SONUÇ
İhracat ile ekonomik büyüme arasındaki nedenselliğin yönüne ilişkin literatürde iki temel
yaklaşım bulunmaktadır. “İhracat Çekişli Büyüme Yaklaşımı” ihracat sektöründeki gelişmelerin
Keynesyen çarpan mekanizması ve diğer bazı pozitif dışsallık yaratan unsurlar nedeniyle ekonomik
büyümeyi pozitif yönde etkilediğini iddia etmektedir. Buna göre nedensellik ilişkisi ihracat hacminden
ekonomik büyümeye doğru işlemektedir. Öte yandan ekonominin arz yönünü temel dinamik olarak ele
alan iktisatçılar ise “Büyüme Çekişli İhracat Yaklaşımı” çerçevesinde nedenselliğin ekonomik
büyümeden ihracat artışına doğru geliştiğini ileri dürmektedir. Onlara göre üretim faktörlerinin
miktarında ve teknolojide bir gelişme sağlandığında elde edilen ekonomik büyüme oranında ihracat
sektörü de gelişebilecektir. Bu şekilde “İhracat Çekişli Büyüme Yaklaşımı” ekonomideki gelişmelerin
temelindeki dinamiğin talep olduğunu belirlerken, “Büyüme Çekişli İhracat Yaklaşımı” ekonominin
temel gelişim dinamiğinin arz tarafından yönlendirildiğini iddia etmektedir.
Çalışmamızda literatürde sürdürülen yukarda belirlenen tartışmalara Türkiye özelinde katkı
sunmak için ihracat hami ve milli gelir seviyesi arasındaki ilişki 2002 ile 2018 arasındaki dönem için
incelenmiştir. Johansen Eşbütünleşme Testi sonuçları değişkenler arasında uzun dönemde bir ilişki
olduğunu göstermiştir. Bunun yanında Granger nedensellik testi çerçevesinde yapılan analizlerde ise
ihracat hacmindeki gelişmelerden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir ilişkinin bulunduğu tespit
edilmiştir. Böylece ampirik bulgular Türkiye’de ihracata dayalı büyüme stratejisinin geçerli olduğunu
ortaya koymuştur. Bu durum Türkiye’de sürekli ekonomik büyümenin sağlanması için ihracat sektörünü
destekleyici politikalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
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AVRUPA BİRLİĞİ’NDE EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMALARI: AVRUPA BİRLİĞİJAPONYA EKONOMİK ORTAKLIK ANTLAŞMASI
Altuğ GÜNAR

ÖZET
2016 yılında gerçekleşen Birleşik Krallık referandumu ile birlikte, Birleşik Krallık Avrupa
Birliği’nden ayrılma kararı almıştır. Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmaya karar vermesi
Avrupa Birliği dışında diğer ülkeleri de etkilemiş, özellikle Japonya durumu oldukça endişe ile takip
etmiştir. Asya ülkeleri tarafından Avrupa pazarına giriş olarak kabul edilen Birleşik Krallık’ta Brexit
süreci, referandum sonrası belirlenen tarihte sonuçlandırılamamış ve siyasi bir kaos ortaya çıkmıştır.
2005 yılında Anayasal Antlaşma’nın reddedilmesi ile başlayan Avrupa Birliği’nin karşı karşıya kaldığı
meydan okumalar 2015 yılında mülteci krizi ve daha sonra Brexit ile derinleşmiş, Avrupa’da AB karşıtı
siyasi eğilimler yükselişe geçmiştir.
ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koymuş olduğu çoğu iktisadi ve siyasi karar küresel
alanda iş birliğinden öte çatışmayı öncelemekte ve küresel ekonominin teklemesine neden olmaktadır.
Trump tarafından Kuzey Kore ile ilişkilerin geliştirilmesi adına bir diyalog sürecinin başlatılması, Çin
ile Kuzey Kore arasındaki ekonomik yakınlaşma, Japonya’nın bölgesinde ve Brexit sonrasında Birleşik
Krallık’ta bulunan yatırımları düşünüldüğünde küresel düzeyde yalnızlık ile karşı karşıya kalmasına
neden olacak nitelik taşımaktadır. Bu bağlamda Avrupa Birliği, entegrasyon sürecini dinamik tutmak
adına, ekonomik ortaklık anlaşmalarını ardı ardına gerçekleştirirken, Japonya da bölgesinde ve küresel
alanda ekonomik ve stratejik çıkarlarını korumak adına çeşitli adımlar atmaktadır. Nitekim Avrupa
Birliği ile Japonya arasında gerçekleştirilen ekonomik ortaklık anlaşmasının motivasyonlarının
belirtilen nedenler olduğu kabul edilmektedir.
Avrupa Birliği ile Japonya arasındaki ekonomik ortaklık anlaşması 1 Şubat 2019 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği içerisinde yer alan firmaların her yıl Japonya’ya yaklaşık olarak
mal ihracatı 58 milyar Euro, hizmet ihracatı ise 28 milyar Euro olarak gerçekleşmektedir. Ancak Avrupa
Birliği ile Japonya arasındaki ticaret ilişkileri yıllarca ihracat engelleri ile karşı karşıya kalmış ve
potansiyelini ortaya koyamamıştır. Avrupa Birliği ile Japonya arasında yapılan ekonomik ortaklık
anlaşması ile birlikte taraflar arasındaki ekonomik ortaklığın boyutunu ciddi şekilde büyümesi ve
değişmesi beklenmektedir.
Çalışma Avrupa Birliği’nde ekonomik ortaklık anlaşmalarının ele alınarak, Avrupa Birliği ile
Japonya arasında gerçekleştirilen ekonomik ortaklık anlaşmasının değerlendirilmesi amacını
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taşımaktadır. Çalışmanın amacına binaen öncelikle Avrupa Birliği’nin ekonomik ortaklık anlaşmaları
incelenecek, daha sonra ise Avrupa Birliği Japonya ekonomik ortaklık anlaşmasının boyutları analiz
edilecektir. Çalışma küresel olarak Trump Amerikası ve diğer ekonomik koşulların, Avrupa Birliği ve
Japonya gibi aktörleri daha sıkı ekonomik ilişkiler geliştireceği modeller olan özel ekonomik ortaklık
anlaşmalarına yönelttiği iddiasını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Japonya, Ekonomi, İşbirliği, Ticaret
JEL Kodları: B17, F1, O53.

ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENTS IN THE EUROPEAN UNION: TREATY OF
THE EUROPEAN UNION-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP

ABSTRACT
The United Kingdom decided to leave the EU with the Brexit referendum in 2016. The UK’s
decision to leave the EU has affected other countries outside the EU which have economic relations,
and especially Japan has followed the situation with deep concern. Brexit process in the UK which is
accepted as an entry to European market by Asian countries, couldn’t be finalized after the referendum
and turned into a political chaos. The challenges facing the EU, which began in 2005 with the rejection
of the Constitutional Treaty, have deepened in 2015 with the refugee crisis and then Brexit, and the antiEU political trends in Europe have risen.
Many economic and political policies implemented by the US President Donald Trump prioritize
conflict rather than cooperation in the global arena and causes the malfunctioning of the global
economy. Start of a dialogue to improve the relationship with North Korea by Trump, economic
approach between China and North Korea, Japan’s investments in its region and the UK following the
Brexit process are all considered, Japan will be isolated in global order. In this respect, in order to keep
the integration process dynamic, the EU conducts its economic partnership agreements in succession,
Japan takes steps to protect its economic and strategic interest in the region. In fact, it is accepted that
the motivation of the economic partnership agreement between the EU and Japan is based on the stated
reasons.
The economic partnership agreement between the EU and Japan entered into force on February
1st, 2019. The firms in the European Union export approximately € 58 billion each year to Japan and
the service exports amount to 28 billion Euros.Trade relations between the EU and Japan have been
faced with export barriers for years and have not shown their potential. With the economic partnership
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agreement between the EU and Japan, the economic partnership between the parties is expected to grow
and change substantially.
The study aims to evaluate the economic partnership agreement between the EU and Japan, by
considering economic partnership agreements in the EU. For the purpose of the study, the economic
partnership agreements of the EU will be examined and then the dimensions of the EU-Japan economic
partnership agreement will be analyzed. The study puts forwards the claim that Trump’s America and
other economic conditions lead the actors such as the European Union and Japan to economic
partnership agreements in which they will develop tighter economic relations.
Keywords: The European Union, Japan, Economy, Partnership, Trade
JEL Codes: B17, F1, O53.

1. GİRİŞ
Avrupa Birliği (AB) tarafından 3. ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen Ekonomik Ortaklık
Anlaşmaları (EOA/Economic Partnership Agreements), karşılıklı olarak tarafların ekonomik
ayrıcalıkları tanımalarını sağlamakta ve ekonomilerinin bu yolla gelişmelerine fırsat tanımaktadır. AB
EOA’yı Afrika Karayip ve Pasifik ülkeleri ile yapılan özel anlaşmalar olarak adlandırmakta ve
kapsamlarını sınırlı tutmaktadır. EOA’nın karşılıklı olarak taraflara ciddi faydaları bulunmakta,
ekonomilerini geliştirmek isteyen ülkeler AB pazarına bu anlaşmalar yolu ile dahil olabilmektedir. 2018
yılında AB ile Japonya arasında gerçekleştirilen EOA da bir ekonomik işbirliği anlaşması olmakla
birlikte, AB tarafından yapılan en büyük serbest ticaret anlaşması olarak dikkatleri üzerine çekmekte ve
normal bir EOA’dan farklı olarak kabul edilmekte ve değerlendirilmektedir. Nitekim bu durumun en
önemli göstergesi, AB ile Japonya arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının, EOA’ya eşlik
etmesidir. Trump ABD’sinin küresel ekonomiye yönelik yıkıcı politikalarının uygulamaya konduğu her
geçen gün, AB gibi gücünü ve dinamizmini küresel ekonomiden alan büyük ekonomik bloklar zarar
görmekte ve çıkış yolları aramaktadır. Nitekim Brexit ve diğer zorlukların gölgesinde AB ve Japonya
oldukça önemli bir adım atarak ekonomik ilişkilerini bir diğer boyuta taşıyan EOA’yı imzalayarak
küresel ekonomik işbirliğinin devam etmesine yönelik oldukça güçlü bir mesaj vermişlerdir.

2. AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMALARI
AB tarafından gerçekleştirilen EOA, ticaret ve kalkınma anlaşmaları olarak kabul edilen ve Afrika
ve Karayip ve Pasifik ülkeleri ile gerçekleştirilen merkezinde bölgesel ekonomik entegrasyonun yer
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aldığı anlaşmalar olarak tanımlanabilmektedir. EOA’nın geçmişi Cotonu Anlaşması’na1 kadar geri
gitmektedir. EOA’nın anlaşma yapılan bölgenin ya da taraflara özel olarak yapılmış olduğu
görülmektedir. AB tarafından gerçekleştirilen EOA Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ/World Trade
Organization) tarafından kabul edilmiş olan düzenlemeler ile uyumluluk taşımakta, ancak sıradan bir
ticaret anlaşmasının da ötesine geçmektedir (European Commission, 2019).
AB tarafından gerçekleştirilen ticaret anlaşmalarına bakılmış olduğunda oldukça farklı ekonomik
işbirliği anlaşma ve süreçlerinin söz konusu olduğu görülmektedir. Bu bağlamda öncelikli olarak
gümrük birliği anlaşmaları önem taşımaktadır. Gümrük birliği anlaşmaları ile gümrük vergilerinin saf
dışı bırakılması ve 3. ülkelere yönelik ortak bir gümrük tarifesinin kabul edilmesi amaçlanmaktadır. AB
tarafından gerçekleştirilen ve 2. grup içerisinde yer alan diğer ticari anlaşma türleri ise, ortaklık
anlaşmaları, istikrar anlaşmaları, serbest ticaret anlaşmaları ve EOA olarak dikkat çekmektedir.
Belirtilen anlaşmalar ile birlikte karşılıklı ticaret içerisinde gümrük vergilerinin kaldırılması ya da
düşürülmesi amaçlanmaktadır. AB tarafından 3. grup içerisine yer alan anlaşmalar ise genel olarak
ortaklık ve işbirliği anlaşmaları olarak bilinmektedir. Bu bağlamda ise AB’nin temel amacı
gerçekleştirilen anlaşma ile birlikte karşılıklı olarak gerçekleşecek olan ticaretin çerçeve ve yapısının
kabul edilmesi amaçlanırken, gümrük tarifeleri olduğu gibi bırakılmaktadır (European Commission,
2019a)
AB tarafından EOA’nın temel amaçlarının Afrika, Karayip ve Pasifik ülklerinin dünya
ekonomisine en hızlı şekilde entegre edilmesi olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda AB ile
gerçekleştirilen EOA ticaret ve yatırımar yolu ile fakirliğin düşürülmesi ve sürdürebilir kalkınma
açısından ilgili ülkeler için oldukça ciddi fırsatlar sunmaktadır. EOA, gerçekleştirilmiş olduğu ülkelerin
ekonomilerinin hassas olduğu sektör ve mallara yönelik olarak hazırlanarak ortaya çıkan ticari
asimetrileri anlaşma yapılan ülke adına düzeltmekte, çeşitli koruma önlemleri ile ilgili ülkenin ekonomik
olarak zarar görmesinin önüne geçmektedir. Bu bağlamda EOA’nın ekonomik değişimi gerçekleştirmek
adına oldukça önemli anlaşmalar olduğu iddia edilmekle birlikte, ülkelerin ekonomik büyümelerine
katkı sağlamakta ve ekonomik yönetişimin gelişimine ciddi şekilde etki etmektedir (European
Commission, 2018a).

Cotonou Anlaşması AB ile Cotonou arasında 23 Haziran 2000 tarihinde imzalanmış ve 2020’ye kadar uygulanacak olan ilk
EOA olması bakımından önem taşımaktadır. AB’nin gerçekleştirmiş olduğu en kapsamlı anlaşmaların ilk örneklerinden biri
olmakla birlikte, Afrika Pasifik ve Karayip Ülkeleri (Africa, the Carribean, the Pacific) bağlamında AB’nin 79 ülke ile ticari
ilişkilerinin temel çerçeve ve yapısını belirleyen anlaşmadır. 2010 yılında güncellenen anlaşma ile işbirliğine dönemin getirmiş
olduğu zorluklar olan; iklim değişikliği, gıda güvenliği, bölgesel entegrasyon, devlet kırılganlığı ve yardımların etkinliği gibi
konular dahil olmuştur. 2003 yılında yürürlüğe giren anlaşma, 2005 ve 2010 yıllarında anlaşma içerisinde bulunan “her 5 yılda
bir gözden geçirme” kuralına göre revize edilmiştir. Cotonou Anlaşması 3 temel sütun üzerine inşa edilmiştir; Kalkınmada
işbirliği, Siyasi işbirliği ve Ekonomik ve Ticaret işbirliği (2000-2007). Cotonou Anlaşması öncesi AB ilgili ülkeler ile
ekonomik ilişkilerini Lomé Anlaşması (Lomé Conventions) olarak bilinen konvansiyon ile düzenlemiş, uluslararası alanda
meydana gelen sosyo-ekonomik ve siyasi değişimler AB ile Afrika, Pasifik ve Karayip ülkeleri arasındaki konvansiyonun
gözden geçirilmesi ile sonuçlanmıştır. Taraflar arasında görüşmeler neticesinde Şubat 2000 tarihinde Cotonou Anlaşması
taraflar arasında sonuçlandırılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz; https://ec.europa.eu/europeaid/regions/african-caribbean-andpacific-acp-region/cotonou-agreement_en
1
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AB tarafından gerçekleştirilen EOA’nın gerçekleştirilen ülke ekonomisi adına 10 temel fayda
sağlamış olduğu belirtilmektedir. EOA ile birlikte; yen iş fırsatlarının yaratıldığı, ilgili ülkenin daha
fazla yatırım için elverişli hale geldiği, daha fazla ve daha iyi iş oluşturduğu, ihracat ve ithalat
maliyetlerini düşürdüğü, yerel üreticilerin zarar görmesini engellediği, endüstriyelleşmeyi teşvik ettiği,
çiftçileri desteklediği, ilgili ülkenin komşuları ile daha yakın ilişkiler kurmasını sağladığı, paylaşılan
değerleri teşvik ettiği ve küresel zorluklara karşı birlikte hareket edilmesinin sağlanmış olduğu iddia
edilmiştir (European Commission, 2016).
Çoğu Afrika ülkesi, AB ile EOA imzalama görüşmelerini 2002 yılından beri sürdürmektedir.
Nitekim Afrika ülkeleri ile AB arasındaki ekonomik ilişkilere bakılmış olduğunda, Birliğin Afrika
ülkeleri için oldukça önemli bir ticaret aktörü olduğu görülmektedir. Afrika ülkeleri açısından EOA AB
pazarına erişim sağlama açısından büyük bir fırsat sunmaktadır (Milner, Morrissey ve Zgovu, 2008: 41).
EOA’nın altında yatan rasyonalitenin 3 katmanlı olduğu iddia edilebilmektedir. Bu bağlamda EOA’nın
anlaşmalar yolu ile kalkınma için oluşturulmuş bir araçlar bütünü olduğu, bölgesel düzeyde müzakereler
yolu ile entegrasyonu geliştirmekte olduğu ve DTÖ kuralları ile uyumlu bir ticaret rejimi sunduğu
belirtilmektedir. Nitekim EOA’nın merkezinde yer alan temel özellik karşılıklı olmayan bir ticaret
rejiminden mal ticaretinde karşılıklılığı temel alan bir ticaret rejimine geçişi sağlıyor olmasıdır. Bu
şekilde EOA, Afrika, Pasifik ve Karayip ülkelerinde çeşitli esnekliklerle birlikte DTÖ kurallarına tabi
olarak serbestleşme fırsatı elde etmektedirler (Bilal, 2016: 66).
EOA, AB ticaret politikası kapsamında gerçekleştirilmekte olan bir anlaşma türüdür. Ancak AB
tarafından gerçekleştirilen ekonomi ve ticaret anlaşmaları farklılık göstermektedir. EOA temel olarak
AB’nin Karayip, Pasifik ve Afrika ülkeleri ile gerçekleştirmiş olduğu anlaşamaların tümüne verilen
isimlerdir. Nitekim, Avrupa Komisyonu da EOA’yı bu şekilde tanımlamaktadır. Bu bağlamda AB ile
Japonya arasında gerçekleştirilen ekonomik anlaşma da EOA da kapsamına girmektedir. Ancak Japonya
EOA’dan daha farklı olarak AB tarafından değerlendirilmekte, AB EOA bağlamında Afrika, Karayip
ve Pasifik içerisinde yer alan ülkeleri Japonya’nın dışında değerlendirmektedir.2
AB Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları3
Yürürlükte Olan Anlaşmalar

Kısmen Yürürlükte Olan
Anlaşmalar

Onay Bekleyen Anlaşmalar

Bostwana
Eswatini
Japonya
Lesoto

Antigua ve Barbuda
Bahamalar
Barbados
Beliz

Benin
Burkian Faso
Burundi
Kabo Verde

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/ İlgili sayfada AB Japonya’yı EOA
kapsamında değerlendirmekle birlikte, Japonya’ya yönelik olarak daha kapsamlı bir EOA sunmakta ve ilgili ülkeyi Afrika
Karayip ve Pasifik ülkeleri içerisinde değerlendirmemektedir. Bu bağlamda çalışma EOA’ya yönelik genel bilgi vermekle
birlikte, Japonya ile AB arasındaki EOA’yı bu farklılıkla ele almaktadır.
3 AB EOA hakkında daha fazla ve ayrıntılı bilgi için bkz; http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiationsand-agreements/#_pending
2
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Mozambik
Zambiya
Güney Afrika
Nambiya

Dominik
Dominik Cumhuriyeti
Etiyopya
Granada
Guyana
Jamaika
Madagaskar
Mauritius
Şeysel Adaları
Zimbamwe
Samoa
Saint Lucia
St Kitts ve Nevis
St Vincent ve Grenadinler
Sudan
Trinidada ve Tobago

Cibuti
Eritre
Gambiya
Gine
Gine-Bissau
Haiti
Kenya
Liberya
Mali
Nijer
Nijerya
Ruanda
Senegal
Sierra Leon
Tanzanya
Togo
Moritanya
Uganda

(European Commission, 2019a)

AB’nin 2000’li yıllardan beri süre gelen zorluklarla mücadelesi, 2016 yılında Birleşik Krallık’ın
AB’den ayrılma referandumu gerçekleştirmesiyle boyut değiştirmiş ve AB’nin ekonomik olarak ciddi
adımlar atmasına neden olmuştur. Trump ABD’sinin önce Amerika politikaları bağlamında başlatmış
olduğu ticaret savaşları, küresel ekonomik düzene zarar veren uygulamaları hayata geçirmesi,
küreselleşmenin en önemli temsilcilerinden biri olan AB’nin ekonomik olarak ciddi adımlar atması ile
sonuçlanmıştır. Aynı şekilde ABD’nin Kuzey Kore’ye yönelik olarak takınmış olduğu yeni ve olumlu
yaklaşım, Çin ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin olumlu bir şekilde ilerlemesi, Pasifik’teki dengeleri
ciddi şekilde değiştirmiş ve Japonya bölgesinde yanlızlığa sürüklenmiştir. Bu bağlamda Brexit4
sürecinin devam ettiği ve AB karşıtı yönelimlerin yükselmiş olduğu bir dönemde AB ve bölgesinde
yalnızlaşan Japonya karşılıklı olarak ilişkilerini daha ileriye taşıyacak olan bir Stratejik Ortaklık
Anlaşması imzalamış ve ardından bir EOA üzerinde uzlaşarak, ilişkilerin seyrini ciddi şekilde
değiştirecek yeni bir ortaklığın doğmasını sağlamışlardır (Günar, 2019: 46-47).
3. AB- JAPONYA İLIŞKILERI VE EKONOMIK ORTAKLIK ANLAŞMASI
AB ve Japonya ilişkilerinin kökenleri 1959 yılına kadar geri gitmektedir. O dönemde Avrupa
Toplulukları olarak adlandırılan AB entegrasyonuna Japonya temsilci göndermiş, Topluluk 1974 yılında
Japonya için bir delegasyon oluşturmuş ve 1987 yılı ile birlikte taraflar arasındaki ilişkiler endüstriyel
alana taşınarak bir işbirliği mekanizması tesis edilmiştir (Berkofsky, 2017: 3). Karşılıklı olarak devam
eden ilişkiler açısından bir diğer dönüm noktası 2001 yılında bir eylem planının kabul edilmesi olmuş
Brexit hakkında daha detaylı bilgi için bakınız; Aras, İ. ve Günar, A. (2018) “Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden Ayrılma
Referandumu: Brexit Süreci ve Sonuçları”, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 6(2): 90-110.
4
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ve 2003 yılı ile birlikte Japonya AB tarafından stratejik ortak olarak kabul edilmiştir. Taraflar arasında
gerçekleştirilen anlaşmalar ile birlikte çoğu alanda oldukça önemli işbirliği süreçlerinin başlaması adına
adımlar atılmış, karşılıklı olarak araştırmacıların ve bilim insanlarının değişimini öngören programlar
ile bilimsel ilişkiler ciddi şekilde gelişmiştir (European Parliament, 2018: 2-3).
AB ile Japonya arasındaki ilişkinin ekonomik ve siyasi olarak boyut değiştirmesi Temmuz 2018
tarihinde Stratejik Ortaklık ve EOA’nın imzalanması ve 2019 tarihinde yürürlüğe girmesine
dayanmaktadır. Japonya ile AB arasında EOA karşılıklı olarak tarifelerin %99 düzeyinde kaldırılmasını
sağlamış, Stratejik Ortaklık Anlaşması5 ile AB ve Japonya’nın çağın zorlukları olarak adlandırılan
konularda işbirliğine gitmesi üzerinde uzlaşılmıştır (European Council, 2018).
Japonya açısından AB ile Birleşik Krallık ilişkilerinin 2016 yılında gerçekleşen referandum ile
Brexit olarak adlandırılan siyasi bir kaosa sürüklenmesi ciddi bir şekilde takip edilmiştir. Birleşik
Krallığın Japonya açısından Avrupa’ya açılan bir kapı görevi görmüş olduğu düşünüldüğünde, Brexit
Japonya’ya AB ile karşılıklı bir EOA’nın yapılması için yeterli motivasyonu sağlamış ve ilişkilerin
ekonomik anlamda boyut değiştirmesi için AB ile EOA gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Japonya’nın
AB ile üzerinde uzlaşmış olduğu EOA ve stratejik ortaklık anlaşmaları küresel olarak mevcut zorlukların
üstesinden gelinmesi adına atılmış oldukça ciddi bir adım olarak dikkatleri çekmektedir (Angelescu,
2018).
AB ile Japonya arasında gerçekleştirilmiş olan EOA, 1 Şubat 2019’da yürürlüğe girmiştir.
Japonya ile AB arasındaki ticaret hacmi günümüzde mallarda yıllık 58 milyar Euro’ya, hizmetlerde ise
28 milyar Euro’ya ulaşmış durumdadır. AB ile Japonya arasında gerçekleştirilmiş olan ticari faaliyetler,
EOA öncesi genellikle ticari engeller nedeni ile gelişme imkanı bulamamış, gerçekleştirilen anlaşma ile
ticari engeller kaldırılmış, AB ve Japonya küresel ticaret kurallarını kendi standart ve normlarına göre
şekillendirme fırsatı elde etmiş ve en önemlisi küresel ticaretin merkezinde yer almaya başlayan
korumacılığa ve korumacılığa destek veren ülkelere ciddi bir mesaj verilmiştir. AB ile Japonya arasında
EOA görüşmeleri 2013 yılında başlamış, 8 Aralık 2017’de görüşmeler başarılı bir şekilde
sonlandırılmıştır (European Commission, 2019b).
Japonya AB’nin Çin’den sonra Asya’daki en büyük ikinci, küresel olarak 6. en önemli ortağı
durumundadır. Aynı şekilde AB, Japonya için ikinci en büyük ticari ortak durumundadır. Japonya’da
yaklaşık olarak 600,000 işin AB’den yapılan ihracata bağlı olduğu bilinmekle birlikte, AB içerisinde
550,000 kişi Japon firmalarında istihdam edilmektedir. AB’li ihracatçılar tarafından Japonya’ya bir yıl
içerisinde yaklaşık olarak 1 milyar Euro gümrük vergisi ödenmektedir. Taraflar arasında gerçekleştirilen
EOA ile birlikte AB’nin Japonya’ya ihracatının yaklaşık olarak %13 oranında yükselmesi beklenmekte,

Stratejik
Ortaklık
Anlaşması’nın
metni
ve
içeriği
hakkında
daha
detaylı
bilgi
için
bkz;
https://www.mofa.go.jp/files/000381942.pdf,
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/48461/eu-japanstrategic-partnership-agreement_en
5
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bir diğer ifade ile yapılan anlaşmanın ek olarak 13 milyar Euroluk bir artış sağlayacağı düşünülmektedir.
AB tarafından Japonya’ya yapılan işlenmiş gıda ihracatında da oldukça ciddi bir artış olacağı
öngörülmekte, yıllık olarak %51 oranında artışa ilaveten, süt ürünlerinde ise bu artışın %215 düzeyinde
olacağı beklenmektedir. Kimyasal maddelere yönelik olarak AB’nin Japonya’ya ihracatının %6.9,
tekstil ihracatının yaklaşık olarak %220 oranında artacağı öngörülmektedir (European Commission,
2018b).
AB-Japonya EOA’sı “Mega-Anlaşma” olarak tanımlanmış, AB ve Japonya birlikte
düşünüldüğünde, yaklaşık olarak dünya ekonomisinin %27.8’ini oluşturan ve küresel ticaretin üçte
birinden fazlasını kapsayan bir ekonomik blok ortaya çıkmıştır. Ancak EOA’nın yeterli düzeyde ilgi
çekmediği ya da gözden kaçırıldığı görülmektedir. Nitekim ABD Başkanı Trump tarafından “Önce
Amerika” sloganı ile her geçen gün korumacılık adına uygulanan ve küresel ekonomiye darbe vuran
politikaların hayata geçirilmesi ve AB ile Birleşik Krallık arasında tamamen bir çıkmaza dönüşmüş olan
Brexit sürecinin her geçen gün daha da karmaşıklaşması yanında EOA gölgede kalmıştır. Ancak ABJaponya EOA’sı küresel ticaret ve ekonomi açısından oldukça ciddi bir adım olarak nitelendirilmektedir.
AB-Japonya EOA’sı ile birlikte toplam olarak 635 milyon kişiyi barından bir pazar oluşmuştur. 2016
yılı ile birlikte Japonya’nın AB’ye doğrudan yabancı yatırımı 205.7 milyar Euro olarak gerçekleşmiş,
AB’nin ise Japonya’ya doğrudan yabancı yatırımı 82.8 milyar Euro düzeyinde kalmıştır. AB-Japonya
EOA’sı sadece ekonomik olarak değil siyasi açıdanda büyük önem taşımaktadır. Nitekim AB ile
Japonya arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması da ek olarak gerçekleştirilmiş, ekonomik alandaki
işbirliğinin siyasi ayağı da tamamlanmış, taraflar liberal demokrasi, çok taraflılık, kurallara dayanan
ekonomik düzen gibi değerlere ve normlara bağlılıklarını somut bir şekilde ortaya koymuşlardır. AB’nin
Japonya ile yapmış olduğu EOA, AB açısından da çoğu yönü ile öne çıkmaktadır. AB ile ABD arasında
gerçekleştirilmesi düşünülen ve çağın en büyük anlaşması olacağı öngörülen Transatlantik Ticaret ve
Yatırım Ortaklığı Anlaşması’nın ABD yönetimine Trump’ın gelmesi ile rafa kaldırılması, AB ile
Kanada arasında gerçekleştirilen anlaşmanın onaylanma sürecinde karşılaşılan zorluklar, Japonya ile
gerçekleştirilen EOA’yı ciddi şekilde öne çıkartmıştır. Nitekim aynı durum Japonya açısından da
geçerlidir. Trump’ın Trans-Pasifik Ortaklığı sürecini terk etmesi, Japonya’ya ekonomik olarak ciddi
şekilde zarar vermiştir. Aynı zamanda Brexit süreci ile Birleşik Krallık’ın AB dışında kalacağı
düşünüldüğünde, Japonya ile gerçekleştirilen EOA ayrı bir önem kazanmaktadır. 1980’lerden itibaren
Birleşik Krallık Japonya için Avrupa’ya giriş kapısı vazifesi görmüş, Birleşik Krallık Japonya’nın
doğrudan yabancı yatırımları açısından en büyük ikinci adresi olmuştur. Birleşik Krallık içerisinde 1000
Japon şirketi bulunmakta, bu şirketler yaklaşık olarak 140,000 kişi istihdam etmektedir. Japon firmaları
Birleşik Krallık’taki otomobil üretiminin yarısını gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda olası bir Brexit
durumu Japonya-Birleşik Krallık ilişkileri için oldukça yıkıcı olacaktır (Dorusen, 2019).
AB ile Japonya arasında gerçekleştirilen anlaşmanın temel önceliğini taraflar arasında yıllık 1
milyar Euro düzeyindeki gümrük maliyetlerini ortadan kaldırmak, bir diğer ifade ile gümrük vergilerinin
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kaldırılması oluşturmaktadır. İlgili anlaşmanın kapsamına bakıldığında; ikinci olarak Japonya pazarı
AB’nin tarımsal ürünlerine açılacak, oldukça yüksek gümrük vergilerine tabii olan AB tarımsal
ürünlerinde gümrük vergileri kaldırılacak ya da düşürülecektir. Üçüncü olarak ilaç, tibbi cihazlar,
motorolu taşıtlar, nakliye ekipmanları gibi sektörler bağlamında oldukça ciddi fırsatların oluşturulması
amaçlanmıştır. Finansal hizmetler, telekomünikasyon ve ulaştırma hizmetleri başta gelmek üzere hizmet
pazarının açılmasını sağlamış, ek olarak Japonya’nın 48 büyük şehrinde faaliyet gösteren ve yaklaşık
olarak Japonya nüfusunun %15’ini kapsayan AB’li şirketlere ayrımcılık yapmama ilkesini garanti
etmektedir. Demiryolu sektöründe mevcut engellerin kaldırılmasını gerçekleştirmiş, fikri ve sınai
malların korunmasına ilişkin yasal altyapının güçlenmesini sağlamıştır. Paris İklim Anlaşması’na atıf
yapan anlaşma, çevrenin korunması, istihdam ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik oldukça ciddi
uygulamalara sahiptir (European Commission, 2019c).
4. SONUÇ
AB tarafından karşılıklı olarak ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ilgili ülkenin ekonomik
gelişmişliğinin yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen anlaşmalar EOA olarak adlandırılmaktadır.
Ancak AB EOA olarak isimlendirmiş olduğu anlaşmaları Afrika Karayip ve Pasifik ülkelerini kapsar
nitelikte şekillendirmektedir. AB tarafından gerçekleştirilen EOA Afrika Karayip ve Pasifik içerisinde
yer alan çoğu ülkeyi kapsamaktadır.
2018 yılında imzalanan ve 2019 yılında yürürlüğe giren AB-Japonya EOA’sı, AB’nin EOA
kapsamında yapmış olduğu ancak Afrika, Karayip ve Pasifik ülkeleri içerisinde ele almadığı için
oldukça dikkat çekici bir serbest ticaret anlaşmasıdır. AB, Japonya ile önce stratejik ortaklık anlaşması
üzerinde uzlaşmış daha sonra ise EOA imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Trump ABD’sinin her geçen
gün küresel ekonomiyi zora sokan kararları uygulamaya geçirdiği, Çin ile ABD arasındaki ticari
ilişkilerin ciddi bir şekilde gerilmiş olduğu günümüzde, AB, Brexit ve diğer zorluklarının gölgesinde,
Japonya da Pasifik’te değişen dengelerin bir sonucu olarak ekonomik bir işbirliği süreci başlatmışlardır.
En büyük serbest ticaret anlaşması olarak tarihe geçen AB Japonya EOA’sı kapsam ve içeriği ile
dikkatleri üzerine çekmekte, küresel ekonomik çok taraflılığın ve serbestlestliğin korunması adına
oldukça önemli bir adım olarak kabul edilebilecek bir nitelik taşımaktadır.
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EN YÜKSEK ETKİ FAKTÖRÜNE SAHİP PAZARLAMA DERGİLERİNDE YAYINLANAN
MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ1
Özer YILMAZ

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Web of Science-ISI Web of Knowledge veri tabanı ile SCOPUS veri
tabanında yayınlanan ve en yüksek etki puana sahip olan 10 pazarlama dergisinde 2014-2018 yılları
arasında yayınlanan makalelerin anahtar kelimeler bağlamında tasnif edilmesi ve kelime bulutunun
çıkarılmasıdır. Çalışma kapsamında yer alan dergilerde yayınlanan 1988 adet makaleye ait; başlık,
özet, anahtar kelimeler ve referansları içeren BibTeX dosyaları veri tabanlarından indirilmiş ve Java
programlama dili kullanılarak birleştirilmiştir. Birleştirilen anahtar kelimeler Excel formatına
aktarılmıştır.
Yapılan aktarma sonucu 7684 anahtar kelimeden oluşan bir veri seti elde edilmiştir. İlgili veri
seti Metin Madenciliği Yöntemiyle ve R Programlama Dili yardımıyla incelenmiş ve tasniflenmiştir.
Yapılan tasnif sonucunda dergilerde en çok kullanılan üç anahtar kelimenin sırasıyla, fiyat/fiyatlama,
reklam ve marka/markalama olduğu görülmüştür. Anahtar kelimelerin temalara göre gruplandırılması
sonucu yapılan incelemede ise en sık kullanılan anahtar kelime gruplarının sırasıyla “müşteri”,
“marka” ve tüketici” alt gruplarında yer aldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik Analiz, Pazarlama Dergileri, Pazarlama Makaleleri, Metin
Madenciliği
JEL Kodları: M30, M31, M39.
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A BIBLIOMETRICAL ANALYSIS OF THE ARTICLES PUBLISHED IN MARKETING
JOURNALS WITH THE HIGHEST IMPACT FACTOR
ABSTRACT
The purpose of this study is to classify the articles published in the Web of Science-ISI Web of
Knowledge database, SCOPUS database and in ten marketing journals with the highest impact score in
the years 2014-2018 within the context of keywords and to obtain a word cloud. The BibTeX files
including titles, abstracts, keywords and references of 1988 articles published in the journals mentioned
within the scope of the study were downloaded from their databases and compounded using the Java
programming language. The compounded keywords were transferred to the Excel format.
As a result of the transfer, a data set of 7684 keywords was obtained. The data set in question
was analysed and classified with the Text Mining Method and with the help of the R Programming
Language. As a result of the classification, it was seen that the three most frequently used keywords in
the journals were price/pricing, advertisement and mark/marking, respectively. On the other hand, as a
result of an examination which was performed by grouping the keywords according to themes; it was
determined that the most frequently used keywords were in the subgroups of “customer”, “mark” and
“consumer”, respectively.
Keywords: Bibliometric Analysis, Marketing Journals, Marketing Articles, Text Mining
GEL Codes: M30, M31, M39.

1. GİRİŞ
Diğer tüm bilim dallarında olduğu gibi pazarlama alanında da dergiler, bilimsel bilginin iletilmesi
noktasında birincil araçlar olması açısından pazarlama akademisyenleri için değerli hale gelmişlerdir
(Baumgartner and Pieters 2003: 213). Bununla birlikte geçtiğimiz birkaç on yılda pazarlama alanında
yayınlanan dergilerin sayısının arttığı görülmektedir (Touzani and Moussa, 2010: 229). Bilimsel
dergiler, yayınladıkları makalelerin kalite ve niteliği ile orantılı olarak alanyazına katkı sağlamaktadırlar
(Çetinkaya Bozkurt and Gürbüz, 2018: 2). Bu nedenle yapılan yayınlar içinde nitelikli yayınlara ulaşmak
ve güncel gelişmeleri takip edebilmek, araştırmacılar için her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Oysaki
bir bilim dalında üretilmiş olan bilimsel çalışmaların belirli aralıklarla incelenmesi hem ele alınan bilim
alanındaki gelişim düzeyinin belirlenmesi hem de üzerinde yoğunlukla durulan konuları belirlenmesi
bakımından büyük önem arz etmektedir (Polat, Saraçoğlu ve Duman, 2019: 46).
Bilimsel dergilerin niteliklerini belirlemek amacıyla kullanılabilecek tekniklerden bir tanesi
bibliyometrik analizdir (Çetinkaya Bozkurt and Gürbüz, 2018: 2). “Belirli bir alanda belirli bir dönemde
ve belirli bir bölgede kişiler ya da kurumlar tarafından üretilmiş yayınların ve bu yayınlar arasındaki

324

ilişkilerin sayısal olarak analiz” (Ulakbim, 2019) şeklinde tanımlanabilen bibliyometrik analizler sonucu
elde edilen bulgular, “bilim dallarındaki ilerlemeler ve geçirmiş oldukları evreler hakkında bilgi
vermekle beraber, geleceğe yönelik de değerlendirmeler yapılmasına olanak tanımaktadır” (Çatı ve
Öcel, 2018: 509). “Bibliyometrik çalışmalar sonucunda bilimsel iletişim araçlarının kullanım oranları
belirlenebilmekte, bilimsel yayınların etkinliği ortaya konulabilmekte, yayının atıf durumu hakkında
araştırmacılar fikir sahibi olabilmektedir (Çetinkaya Bozkurt and Gürbüz, 2018: 4)”. Ayrıca analiz
sonuçlarında elde edilen bulgular ışığında, ilgili bilim dalı, kurum ya da ülke için gelişimler ve geçirmiş
oldukları aşamalar ile birlikte geleceğe ilişkin değerlendirmeler de yapmak (Denktaş Şakar ve Cerit,
2013: 38) mümkün olmaktadır. Bu bilgiler ışığında, bibliyometrik çalışmaların kurumlar, dergiler ve
disiplinler için öneminin giderek arttığı ve bibliyometrinin son yıllarda daha popüler hale geldiği (Evren
ve Kozak, 2014: 61) anlaşılmaktadır.
Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bibliyometrik çalışmalar hakkında
literatürde yer alan çalışmalar özetlenecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde Web of Science ve Scopus
veri tabanlarında pazarlama ile ilgili yayınlanan dergilerde son 5 yılda yayınlanan makalelerin anahtar
kelimelerinin incelenmesine yönelik bir uygulama yer almaktadır. Çalışmanın son bölümü ise araştırma
sonuçlarının tartışıldığı ve gelecekteki çalışmalara ilişkin önerilerin yer aldığı sonuç bölümüdür.
Pazarlama alanına yönelik bibliyometrik çalışmaların uluslararası literatürde sıklıkla yer aldığı ancak
Türkiye’de konu ile ilgili kısıtlı çalışma olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın alana katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Bibliyometrik çalışmalar, bilimlerin gelişimini göstermesi açısından önem arz etmektedir. İşletme
ve pazarlama alanında yapılan bazı bibliyometrik çalışmalar ise şu şekildedir:
Phene ve Guisnger, 1998 yılında gerçekleştirdikleri çalışmalarında “International Business
Studies” dergisinde 1981 ile 1991 yılları arasında yayımlanan makalelerin bibliyometrik incelenmesini
gerçekleştirmişlerdir. Yazarlar çalışmalarında yıllar itibariyle yayımlanan makalelere yapılan toplam
atıf sayıları ve etki indexi gibi kriterleri kullanmış ve ilgili derginin etkinliğini arttırmaya yönelik
öneriler geliştirmişlerdir.
Wang ve Hu (2011) Çalışmalarında 1990 ile 2009 yılları arasında 20 yıllık sürede SSCI
endeksinde taranan pazarlama ve reklamcılık alanında yayımlanan makaleleri incelemiş ve bu
makalelere yapılan atıflar ile bu makalelerde kullanılan referanslar bağlamında bir tasnif işlemi
gerçekleştirmişlerdir. Yazarlar ayrıca makalelerde en az 5 alıntı yapılan yayınlar ile ilgili network
haritası ve çok boyutlu ölçekleme haritaları da çıkarmışlardır.
Evren ve Kozak (2014) Türkiye de 2000-2010 yılları arasında turizm ve konaklama sektörü ile
ilgili yayınlanan 1217 makaleyi incelemiş ve bu yıllar arasında yayınlanan dergiler, yayın konuları,
yazar sayıları ve yayın sıklıkları gibi konularda değerli bulgulara ulaşmışlardır.
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Denktaş Şakar ve Cerit (2013) çalışmalarında SSCI’da yer alan ve azarlama konu başlıklı
makalelerden Türkiye adresli olanları bibliyometrik analiz tekniği ile tasniflemişlerdir. Yazarlar 173
adet makaleyi incelemişler ve bu makaleleri tür, yayın ve yazar sayıları, yayınlara yapılan atıf sayıları
ve dergilerin etki faktörü gibi kriterlere göre değerlendirmişlerdir.
Çetinkaya Bozkurt ve Gürbüz (2018) çalışmalarında, Pazarlama ve pazarlama araştırmaları
dergisinde 2008-2016 yılları arasında yayınlanan 75 makaleye ilişkin bibliyometrik özellikleri
incelemişlerdir. İnceleme sonucunda dergide en çok tüketici davranışı, marka ve pazarlama konularına
ağırlık veren makalelerin yer aldığı, makalelerin 51 farklı kurumdan yazarlar tarafından yazıldığı ve
makalelerin ortalama 22 öz atıf sayısına sahip olduğu görülmüştür.
Çatı ve Öztürk (2018) çalışmalarında Türkiye’de pazarlama ile ilgili 2004-2016 yıları arasında
yayınlanan makaleleri, bazı bibliyometrik özelliklere göre tasnif etmişlerdir. Çalışmada 308 adet makale
değerlendirilmiş ve en çok çalışılan konuların pazarlama yönetimi ve stratejisi”, “pazarlama iletişimi”,
“sosyal pazarlama ve yeşil pazarlama” şeklindedir. En az araştırma ise “veri tabanlı pazarlama”, “sanat
pazarlaması” ve “perakendecilik” alanlarında yapıldığı tespit edilmiştir. Analizde ayrıca, incelenen
makalelerin ortalama 17 sayfa uzunluğunda olduğu ve nicel araştırma yöntemlerine daha fazla
başvurulduğu yönünde de bulgulara ulaşılmıştır.
3. YÖNTEM
Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın amacı, kapsamı ve veri toplama süreci hakkında bilgi
verilecektir.
3.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Bu araştırmanın temel amacı, ISI Web of Knowledge ve Scopus veri tabanlarında taranan ve en
yüksek etki faktörüne sahip olan 10 pazarlama temalı dergide 2014-2018 yılları arasında yayınlanan
makalelerin anahtar kelimeler bağlamında tasnif edilmesidir.
Çalışmada cevap aranan sorular şunlardır:
 Araştırma kapsamında yer alan dergilerde yıllık ortalama kaç adet makale yayınlanmaktadır?
 Dergilerin, veri tabanlarındaki etki puanları ve sıralamaları nasıldır
 Makalelerde en sık kullanılan anahtar kelimeler ve temalar nelerdir?
Araştırma kapsamında elde edilen bilgiler ile pazarlama alanında son 5 yıl içinde en sık kullanılan
anahtar kelimelerin ve temaların belirlenmesinin, pazarlama çalışmalarının son 5 yılda nasıl
şekillendiğinin tespit edilmesi noktasında katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
3.2. Veri Toplama Süreci
Çalışmada ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasında öncelikle, ÜAK Sosyal, Beşeri ve İdari
Bilimler Temel Alanı doçentlik kriterlerinde kabul gören iki önemli veri tabanında (Web of Science326

Core Colection ve SCOPUS) son 5 yılda taranan ve en yüksek etki puanına sahip olan pazarlama
dergileri belirlenmiştir. Belirlenen dergilerden hem Web of Science hem de SCOPUS’ta yer alan ilk 10
dergi araştırma kapsamına alınmıştır. Bu dergilerde 2014-2018 yılları arasında yayınlanan toplam 2436
makaleye ait; başlık, özet, anahtar kelimeler ve referansları içeren BibTeX dosyaları veri tabanlarından
indirilmiş ve Java programlama dili kullanılarak birleştirilmiştir. Birleştirilen anahtar kelimeler Excel
formatına aktarılmıştır.
4. BULGULAR
Çalışma kapsamında yer alan dergiler, bu dergilerde yıllara ilişkin yayınlanan makale sayısı, 5
yıllık ortalama makale sayıları ile etki puanları Tablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. İncelenen Dergilere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Dergi Ad

SCOPU
S
CiteScor
e

SCOPU
S
(SNIP)3

Business

Q1

8.37

3.975

Journal of the
Academy of
Marketing
Science

Business

Q1

6.85

3.654

Business

Q1

4.57

2.96

Journal of
Supply Chain
Management

Management

Q1

7.04

2.934

Journal of
Retailing

Business

Q1

5.61

2.831

Public
Administration

Q1
4.41

2.799

Political Science

Q1

Journal of
Public
Administratio

3

WOS
Quartile
in
Category2

Journal of
Marketing

Journal of
Consumer
Research

2

Web of Science
(WOS) JCR®
(Dergi
Kategorisi)

Derginin Kategoride Yer Alan Çeyreklerdeki Yeri
Makale Başına Normalize Edilmiş Etki Puanı-2017 yılı
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Yayı
n Yılı

Yayınla
nan
Makale
Sayısı

2018
2017
2016
2015
2014
2018
2017
2016
2015
2014
2018
2017
2016
2015
2014
2018
2017
2016
2015
2014
2018
2017
2016
2015
2014
2018
2017
2016
2015

51
48
42
37
49
62
56
53
45
41
70
79
60
58
96
20
21
21
20
25
34
36
35
43
41
55
57
67
61

Yıllık
Ortalam
a
Makale
Sayısı

45,4

51,4

72,6

21,4

37,8

60

n Research
and Theory
Journal of
Marketing
Research

Journal of
Interactive
Marketing

Marketing
Science

Journal of
Consumer
Psychology

Business

Q1

Business

Q1

Business

Q2

Business

Q2

Psychology,
Applied

5.57

6.57

2.471

2.345

3.33

2.171

3.51

1.956

Q1

2014

60

2018
2017
2016
2015
2014
2018
2017
2016
2015
2014
2018
2017
2016
2015
2014
2018
2017
2016
2015
2014

60
64
67
58
65
33
30
27
20
20
53
55
55
59
52
48
52
60
59
56

62,8

26

54,8

55

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, incelenen dergilerden; 3.975 SNIP puanına sahip olan
“Journal of Marketing” etki puanı bakımından ilk sırada yer almaktadır. Pazarlama alanında ilk onda
yer alan son dergi ise 1.956 SNIP puanına sahip olan “Journal of Consumer Psychology’dir”
Yapılan inceleme sonucunda veri setinde yer alan 2436 makaleden 448 tanesinin künye
bilgilerinin veri tabanlarında yer almadığı anlaşılmış ve bu makaleler analizden çıkarılmıştır. Kalan
1988 makale araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Örnekleme dâhil olan 1988 makalede yer alan
7684 anahtar kelime, metin madenciliği Yöntemiyle ve R Programlama Dili yardımıyla incelenmiş ve
tasniflenmiştir. İncelenen makalelere ilişkin bilgiler Tablo 2’de gösterilmektedir
Tablo 2. İncelenen Makalelerin Dergilere Göre Dağılımı
Toplam Yayınlanan
Makale

İncelenen
Makale

İncelenen
Makale Oranı

Journal of Marketing
Journal of Marketing Research
Marketing Science
Journal of Consumer Research
Journal of Public Administration Research
and Theory
Journal of Supply Chain Management
Journal of the Academy of Marketing
Science

227
314
274
363

215
255
223
218

94,71
81,21
81,39
60,06

300

246

82,00

107

83

77,57

257

216

84,05

Journal of Interactive Marketing

130

118

90,77

Journal of Retailing
Journal of Consumer Psychology
TOPLAM

189
275
2436

173
241
1988

91,53
87,64
81,61

Dergi

328

Tablo 2’de görüldüğü üzere, BibTeX dosyalarından yapılan aktarmalar sonucunda “Journal of
Marketing” dergisinde yer alan makalelerin %94,71’inin analize dâhil edilmesi mümkün olmuştur. Bu
oran en yüksek orana sahip olan dergidir. En düşük inceleme oranına sahip olan dergi ise, “Journal of
Consumer Research’dir”. Dergide yer alan 363 makalenin yalnızca %60,06’sı analize uygun veri
içermektedir. Veri setinde yer alan 1988 makalede toplamda 7684 anahtar kelime bulunmaktadır.
Makale başına ortalama anahtar kelime sayısı yaklaşık olarak 3,87’dir.
Makalelerde en sık kullanılan kelimeler incelendiğinde ise ilk 10 sırada yer alan anahtar kelimeler
ve makalelerde kullanım sıklıkları Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Makalelerde En Çok Kullanılan Anahtar Kelimeler
Sıra

Anahtar Kelime

1
2
3

Fiyat / Fiyatlama (Price / Pricing )
Reklam / Reklamcılık (Advertise / Advertising)
Marka / Markalama (Brand / Branding)

64
57
44

4

Alan Çalışması / Alan Deneyi (Field Study / Field
Experiment)
Sosyal Medya (Social Media)
Perakende / Perakendecilik (Retail / Retailing)
Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain
Management)
Ağızdan Ağıza Duyurum (Word of Mouth / WOM)
Sürdürülebilirlik (Sustainability)
İnovasyon (Innovation)

43

5
6
7
8
9
10

Kullanım Sayısı

43
43
39
35
29
28

Tablo 3 incelendiğinde, en yüksek etki puanına sahip ilk 10 dergide son 5 yıl içinde yayınlanan
makalelerde en çok kullanılan anahtar kelime fiyat / fiyatlamadır. 1988 makalede bu anahtar kelime 64
kere kullanılmıştır. İkinci sıra yer alan reklam / reklamcılık 57 kez, marka / markalama ise 44 kez
makalelerde yer almıştır. En sık kullanılan anahtar kelimelerde 10. sırada ise

“inovasyon” yer

almaktadır. Makalelerde bu kelime 28 kere kullanılmıştır.
Yapılan analizde 2. olarak makalelerde kullanılan anahtar kelimeler belirli temalar altında
toplanmış ve bu sayede belirli kelime grupları oluşturulmuştur. Oluşturulan temalar doğrultusunda en
sık kullanılan kelimelerin sırasıyla müşteri (customer), marka (brand) ve tüketici (consumer) temaları
altında toplandığı görülmektedir. Bu temalar altında yer alan kelimeler ve makalelerdeki kullanım
sayıları Tablo 4’te özetlenmiştir
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Tablo 4. Makalelerde En Çok Kullanılan 3 Temalar ve İçerikleri
TEMA

MÜŞTERİ
(Customer)

MARKA
(Brand)

TÜKETİCİ
(Consumer)

Anahtar Kelimeler
Müşteri Memnuniyeti (Customer Satisfaction)
Müşteri (Customer)
Müşteri Seçimi (Customer Choice)
Müşterinin Yaşam Boyu Değeri (Customer Lifetime Value)
Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management)
Müşteri Sadakati (Customer Loyalty)
Müşteri Taahhüttü/Katılımı (Customer Engagement)
Müşteri Deneyimi (Customer Experience)
Müşteri Değeri (Customer Value)
Müşteri Katılımı (Customer Participation)
Müşteri ile ilgili diğer kelimeler

Sayı
25
20
15
11
10
9
6
5
4
4
122

Toplam

242

Marka / Markalama (Brand / Branding)
Marka Denkliği (Brand_Equity)
Marka Yönetimi (Brand_Management)
Lüks Marka / Ürün (Luxury Brand / Products)
Marka Kişiliği (Brand Personality)
Özel Etiketler / Markalar (Private Labels / Brands)
Marka Tutumu (Brand Attitude)
Marka Birleşmesi (Brand Alliance)
Marka Topluluğu (Brand Community)
Marka Yayılımı / Marka Genişlemesi (Brand Extensions)
Marka ile ilgili diğer kelimeler

44
11
8
8
7
7
5
3
3
3
92

191

Tüketici Davranışları (Consumer Behavior)
Tüketici (Consumer)
Tüketici Seçimi (Consumer Choice)
Tüketici Arama (Consumer Search)
Tüketici Nörobilimi (Consumer Neuroscience)
Tüketici Tercihi (Consumer Preference)
Tüketici Araştırması (Consumer Research)
Tüketici Kültürü Teorisi (Consumer Culture Theory)
Tüketici Değerlendirmeleri (Consumer Evaluations)
Tüketici Deneyimi (Consumer Experience)
Tüketici ile ilgili diğer kelimeler

16
13
7
6
5
5
4
3
3
3
94

159

Yapılan gruplandırma sonucunda 1. Sırada yer alan temanın “müşteri” teması olduğu
görülmektedir. Bu grupta toplamda 242 tane anahtar kelime yer almıştır. Bu grupta yer alan
kelimelerden en sık kullanılan ilk 10 kelime tabloda gösterilmektedir. Müşteri teması ile ilgili daha az
kullanılan diğer kelimelerden bazıları ise “müşteri hizmetleri”, “müşteri odaklılık”, “müşteri ihtiyaçları”
ve “müşteri çözümleri” dir.
Yapılan gruplandırma sonucu, makalelerde kullanılan anahtar kelime temalarının 2. Sırasında
“marka” temasının yer aldığı görülmektedir. Bu grupta 191 anahtar kelime yer almıştır. Tabloda
gösterilen ilk 10 anahtar kelimenin yanında bu grupta yer alan diğer anahtar kelimeler “marka imajı”,
“marka stratejisi”, “marka sadakati” ve “marka iletişimidir”. Makalelerde en sık kullanılan 3. Grup ise
“tüketici” temasında yer alan kelimelerdir. Bu grupta yer alan kelimeler 159 kere makalelerde yer
almıştır. İlk 10 sırada yer alan anahtar kelimelerin dışında bu kategoride “tüketici refahı”, “tüketici
kararı”, “tüketici hafızası” ve “tüketici iletişimidir”.
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Bu temalar dışında yapılan gruplandırmalarda öne çıkan diğer temalar “tedarik”, “reklam”, “fiyat”
ve “ürün” temalarıdır. “reklam” temasında yer alan kelimeler 155 kere, “tedarik” temasında yer alan
kelimeler 150 kere, “fiyat” teması altında toplanan kelimeler 145 kere ve “ürün” teması altında toplanan
kelimeler ise 102 kere makalelerde kullanılmıştır.
Çalışmada son olarak, makalelerde en sık kullanılan 50 anahtar kelime ile bir kelime bulutu
oluşturulmuştur. Oluşturulan kelime bulutu şekil 1’de gösterilmektedir.
Şekil 1. Anahtar Kelimelere Göre Hazırlanmış Kelime Bulutu

5. SONUÇ
Bu çalışma pazarlama alanında Web of Science ve Scopus veri tabalarında taranan en yüksek etki
faktörüne sahip dergilerde yayınlanan makalelerin kullandıkları anahtar kelimeler bağlamında
değerlendirilmesi amacıyla yapılmış ve şu önemli sonuçlar elde edilmiştir:
 Pazarlama alanında en yüksek etki faktörüne sahip 10 derginin incelenmesi sonucu bu dergilerin
yılda ortalama 48,72 (std spm=15,40) yayın yaptığı görülmüştür.
 Yılda en çok makale yayınlayan dergi 72,6 ortalama ile «Journal of Consumer Research» iken,
en az yayın yapan dergi ise 21,4 ortalama yayın ile «Journal of Supply Chain Management» tır.
 Dergilerde yayınlanan makalelerde en çok kullanılan üç anahtar kelime sırasıyla,
fiyat/fiyatlama, reklam ve marka/markalama’dır. Dergilerde yayınlanan makalelerde en çok
kullanılan anahtar kelime grupları ise sırasıyla “müşteri”, “marka” ve tüketici” gruplarıdır.
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 İncelenen 5 yıl içinde kullanımı giderek artan anahtar kelimelerin içinde «social media», «social
media marketing», «social networks», «persuasion» ve «sustainability» kelimeleri yer
almaktadır.
Elde edilen sonuçların, pazarlama alanında çalışma yapmak isteyen araştırmacılara bilgi verme
noktasında yararlı olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte ileriki çalışmalarda pazarlama alanındaki
makalelerin değerlendirilmesinde bibliyometrik analizlerin daha ayrıntılı şekilde kullanılması
önerilmektedir. Özellikle makalelerin yazar sayısı, uzunluğu, yazarların ikamet ettiği ülkeler gibi diğer
özelliklerinde analize dâhil edildiği çalışmaların yapılmasının, bu çalışma sonuçlarını güçlendirecek
nitelikte olacağı düşünülmektedir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMANDA YENİ ENSTRÜMAN: YEŞİL TAHVİLLER
Çağatay BAŞARIR

ÖZET
İklim değişikliğinin yaygın olarak insanoğlunun karşılaştığı en önemli çevresel sorun olduğu
kabul edilmektedir. Küresel ekonomi için günümüzde en büyük risk olarak iklim değişikliği
görülmektedir. İklim değişikliği, tüm toplumların refahını, işletmelerin değerini, kaynakların
kullanılabilirliğini ve sonuç olarak insanların yaşamaları için gerekli olan enerji kaynaklarını doğrudan
etkilemektedir. Atmosfer sınır tanımadığı ve dünya ekonomileri ticaret ve sermaye akışıyla bağlantılı
olarak hareket ettiği için sera gazlarının yol açacağı felaketlerin önüne geçmek tek başına bir ülke için
çok zor görünmektedir. Bu kapsamda tüm ülkelerin uluslararası işbirliği içerisinde olmaları
gerekmektedir. Bu amaçla tüm sektörlerin kurulacak işbirliğine destek olması önem arz etmektedir.
Finans sektörünün de bu konuda önemli adımlar atarak, gerek ülkelerin gerekse firmaların iklim
değişikliği ile mücadelesine etkin bir şekilde destek olması gerekmektedir
Bu destek kapsamında şu ana kadar finans dünyası yeşil projelere önemli miktarlarda destek
sunmuş bunula bağlantılı olarak da karbon piyasalarını oluşturmuştur. Ayrıca yeşile önem veren
işletmelerin piyasalar tarafından desteklenebilme imkânının arttırılması için yeşil tahviller de piyasaya
sürülmüştür. Bu adımları takiben, yeşil tahvillerin ayrı bir bölüm olarak yer aldığı borsalar da ülkeler
tarafından açılmaya başlanmıştır.
Çalışmada, öncelikle genel olarak iklim değişikliğinin finansal kurumlara olan etkisi kısaca
irdelenecek, arkasından ise yeşil finansman araçlarından birisi olan yeşil tahvil konusu detaylı bir
şekilde açıklanacaktır. Çalışmanın son bölümünde ise dünyada ve Türkiye’de bu kapsamda yapılan
mevcut uygulamalara ilişkin örnekler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Karbon Emisyonu, Sürdürülebilir Finans, Finansal Piyasalar,
Yeşil Tahviller
JEL Kodları: O16, P18, Q54
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NEW INSTRUMENT IN SUSTAINABLE FINANCE: GREEN BONDS
ABSTRACT
Climate change is commonly accepted to be the most important environmental problem faced by
mankind. Today climate change is considered the greatest risk for the global economy. Climate change
directly affects the welfare of all societies, value of enterprises, usability of resources and consequently
the energy resources needed by humans to live. Because the atmosphere knows no limits and the world
economies act in connection with commerce and capital flow; avoiding the disasters to be caused by
greenhouse gases seems to be difficult for a country alone. In this context, it is required that all countries
be in an international collaboration. For that purpose, it is important for all sectors to support the
collaboration to be established. The finance sector should also take important steps on this matter and
actively support the struggle of countries and firms against climate change.
Within the scope of this support, the finance world has made important contributions to green
projects so far and consequently established carbon markets. In addition, green bonds have been
launched to the market in order to increase the opportunity for enterprises caring about green to be
supported by markets. Following these steps, the exchange markets where green bonds are included as
a separate branch have also begun to be opened by countries.
The study will first examine the impact of climate change on financial institutions in general
briefly and then explain the subject of green bond which is among green financing instruments in detail.
In the final chapter of the study, examples will be given to the present applications being performed
within this framework in the world and in Turkey.
Keywords: Climate Change, Carbon Emission, Sustainable Financing, Financial Markets, Green Bonds
GEL Codes: O16, P18, Q54.
1. GİRİŞ
İklim değişiklikleri, özellikle küresel ısınma olgusu ile birlikte sürdürülebilir bir dünya yaratmak
anlamında en önemli tehdit olarak tüm dünyanın gündeminde yer almaktadır. Öncelikle fosil yakıt
kullanımı, hızla sanayileşme bunlarla birlikte ortaya çıkan, enerji üretimi, bunların karşılanabilmesi için
ormanların ve yeşil alanların yok edilmesi, insan popülasyonunun hızla artması ile birlikte küresel
ısınma ortaya çıkmış ve bunun sonucunda da iklim değişiklikleri meydana gelmiştir (Akkaya ve Uzar,
2012: 1).
Sera gazı miktarındaki artışlara bağlı olarak atmosfer içerisinde doğal sera etkisinin çoğalması
veya bu etkinin güçlenmesinden dolayı küresel ısınma meydana gelmektedir. (Alper ve Anbar, 2008:
226).
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Fosil yakıtların yakılması, arazi kullanım değişiklikler, katı atık yönetiminde meydana gelen
değişiklikler, tarımsal faaliyetlerden kaynaklı unsurlardan dolayı küresel ısınma meydana gelmektedir.
İklim değişikliğinin etkileri sadece bir iki alanla sınırlı değildir. İklim değişikliği en temelinde
insanın yer aldığı sanayi firmaları yer almak üzere başta bankalar olmak üzere, sigorta şirketleri gibi
finansal piyasalarda faaliyette bulunan kurum ve kuruluşları da etkilemektedir. İlerleyen zamanlarda ise
iklim değişikliğinin bu tip kurumları daha da fazla etkileyeceği düşünülmektedir. Bunun sonucunda
doğal olarak yatım yapan kişi, kurum ve kuruluşlar da bu değişiklikten etkileneceklerdir. Ancak iklim
değişikliğinin etkileri finansal piyasalarda faaliyette bulunan bu tip kuruluşları doğrudan değil dolaylı
olarak etkileyeceği düşünülmektedir Bir sigorta şirketinin, müşterilerinin iklim değişikliğinden
kaynaklanan riske maruz kalması nedeniyle yüksek tutarda tazminat ödemek zorunda kalması, sigorta
şirketini finansal açıdan çok zor durumda bırakabilecek, sigorta şirketinin iklimde değişikliğinden
kaynaklı zararlara maruz kalan müşterilerinin sayısının artması sonucunda sigorta şirketinin iflasına
kadar giden bir süreç söz konusu olabilecektir. Bununla birlikte iklim değişikliği finansal kurumlar
açısından aynı zamanda yeni fırsatlar da doğurmaktadır. İklim değişikliğine bağlı olarak afetlerin
sayısında ve şiddetinde bir artış olması sonucunda, sigorta şirketlerinin müşteri sayısı ve sigorta
primlerinin tutarları da artabilecektir. (Alper ve Anbar, 2008: 224).
İklim değişikliğinin yaygın olarak insanoğlunun karşılaştığı en önemli çevresel sorun olduğu
kabul edilmektedir. Atmosfer sınır tanımadığı ve dünya ekonomileri ticaret ve sermaye akışıyla
bağlantılı olduğu için sera gazlarını durdurmak için uluslararası işbirliği gereklidir. Bu kapsamda her
sektörde olduğu gibi özellikle küresel anlamda bir bütün olan finansal piyasaların da etkin bir şekilde
rol oynaması gerekmektedir. Bu açıdan finans dünyası öncelikle karbon piyasalarını oluşturmuş
arkasından da yeşil tahviller çıkartmaya başlamışlardır. Çalışmada öncelikle genel olarak iklim
değişikliğinin finansal kurumlara olan etkisi kısaca irdelenecek, arkasından ise yeşil finansman
araçlarından birisi olan yeşil tahvil konusu detaylı bir şekilde açıklanmaya çalışılacaktır.
2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FİNANSAL KURUMLARA ETKİSİ
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde (İDÇS), “Karşılaştırılabilir bir
zaman periyodunda gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel
atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” biçiminde
tanımlanmıştır. Genel bir ifade ile iklim değişikliği, “Nedeni ne olursa olsun iklim koşullarındaki büyük
ölçekli (küresel) ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler ” şeklinde
ifade edilebilmektedir.
İklim değişikliği bugün dünyamızdaki en büyük sıkıntılardan birisidir. Aşırı hava olayları ve
sıcaklıkları, doğal afetler, biyolojik çeşitlilik kayıpları, hava kirliliği, su ve toprak eskiden sadece
tartışılan konular iken günümüzde sık sık karşı karşıya kalınan olaylar bütünü haline gelmiştir. Her
geçen gün dünyanın bir başka noktasından başka bir doğal afet haberi gelmektedir.
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Özellikle bilim dünyasında kabul gören genel görüşe göre iklim değişikliğinin en önemli
nedeninin sürekli artan sera gazı emisyonlarından kaynaklandığı belirtilmektedir. Özellikle sanayileşme
ile birlikte artan enerji ihtiyacının fosil yakıtlardan (kömür, petrol, doğalgaz) karşılanması, tarım
alanlarının verimsiz kullanılması, ormansızlaşma vb. durumlar, bu evrensel sorunun insan kaynaklı
olduğunun en önemli göstergesi olarak ifade edilebilmektedir (IPCC, 2013). Dünyada her gün 41 milyon
ağaç kesilmekte, 100.000'den fazla uçak havalanmakta, yaklaşık olarak 1.2 milyar araç çalıştırılmakta,
10.5 milyon ton kömür yakılmakta, 9.5 milyar m3 doğalgaz kullanılmakta ve 95 milyon varil petrol
yakılmaktadır. Bunların sonucunda, her gün atmosfere yaklaşık olarak 95 milyon m3 karbondioksit
salınmaktadır. İnsanlar doğal şartlardan yaklaşık olarak 170 kat daha hızlı bir şekilde küresel ısınmaya
neden olmakta ve bu da doğal olarak iklim değişikliklerine neden olmaktadır (Kurt ve Öztürk, 2019: 12).
İklim değişikliği toplumların zenginliğini, kaynakların kullanılabilirliğini, enerji fiyatlarını ve
şirketlerin değerini etkilemekte dolayısıyla tüm küresel ekonomik sistem için büyük bir risk
oluşturmaktadır. Bununla birlikte, iklim değişikliği ile mücadele edebilme anlamında enerjinin daha
etkin bir şekilde kullanılabilmesi, alternatif enerji kaynaklarının araştırılması, ekonomik kalkınma ve
sosyal faydalar için yeni seçenekler oluşturulması noktasında da insanların sürekli çalışmasını teşvik
etmektedir.
İklim değişikliği tüm ekonomik sistemleri etkilemekle birlikte, yatırımcılar ve finansal kurumları
da dolaylı olarak etkileyecek ama bu kurumlar için önemli sonuçlar da doğuracağı beklenmektedir.
İklim değişikliği politikaları başta çimento, havacılık, metal gibi enerji yoğun olan ya da petrol,
gaz, kömür, enerji hizmetleri gibi bir dizi sanayi sektörü üzerinde etkisi olacaktır. Finansal sektör ise
iklim değişikliğinden dolaylı olarak etkilenecek olan bir sektördür. Dolaylı olarak ancak belki de en çok
etkilenecek sektör olabilir. Bunun en önemli nedeni sellerin artmasından dolayı herhangi bir bankaya
bir sıkıntı olmayacaktır. Ancak bankanın müşterisi zarara uğradığı takdirde banka da bundan
etkilenecektir. Bundan dolayı da finansal kurumların da iklim değişikliklerine karşı bir takım önlemler
almaları gerekmektedir.
Çevresel ve sosyal risklerin finansal sistem üzerindeki etkilerini ve finansal sistemin çevresel ve
sosyal riskler üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak finansal sistemin yeşilleştirilmesi borç
verme ve yatırım standartlarının ötesine geçmektedir. Örneğin, iklim değişikliği finansal riskler için
fiziksel riskler, geçiş riskleri ve borç / itibar riskleri oluştururken, yeni sektörler ve yatırımlar için araçlar
açısından da fırsatlar sunmaktadır. Finansal sistemin yeşilleştirilmesi konusundaki ilerlemenin
ölçülmesi, hem finansal kurumların sürdürülebilirliği etkileyen uygulamaları benimseme derecesini ve
sürdürülebilirliğin risk değerlendirmelerine ne ölçüde dahil edildiğini belirlemek için kullanışlıdır. Yeşil
sektörlere yönelik finans seviyelerini ve hükümetler tarafından öncelik verilen büyüme hedeflerini de
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ölçebilir. Bunun için geleneksel olarak vekil olan çok sayıda borç verme veya yatırım standardı olsa da,
evrensel bir uygulama veya koordine edilmiş toplu bir yaklaşım yoktur.
3. KAVRAMSAL OLARAK YEŞİL TAHVİL
Yeşil tahviller, diğer geleneksel tahviller gibi, sermaye artırımı için yatırımcılardan sermaye
piyasası aracılığıyla borç alımı için kullanılan sabit getirili bir finansal araçtır. Uluslararası Sermaye
Piyasası Birliği Yeşil Tahvil Prensipleri, yeşil tahvili aşağıdaki şekilde tanımlamıştır:
“Gelirlerin yalnızca kısmen veya tamamen yeni ve / veya mevcut uygun Yeşil Projeleri finanse
etmek veya yeniden finanse etmek için uygulanacağı herhangi bir tahvil enstrümanı… Yeşil Projeler
ise, ihraççının belirlediği şekilde çevresel olarak sürdürülebilir faaliyetlerde ilerlemeyi teşvik edecek
projeler ve faaliyetler olarak tanımlanır.” (ICMA, 2018: 3).
Yeşil tahviller, çevresel veya iklimsel yararları olan yeni veya mevcut projeleri finanse etmek
veya yeniden finanse etmek için verilen her türlü sabit gelirli enstrümandır. Hükümetler, bankalar,
belediyeler veya şirketler tarafından verilebilir ve özel yerleştirme, menkul kıymetleştirme, teminatlı
tahvil ve sukuk dahil olmak üzere her türlü borç formatına uygulanabilir (Ernst&Young, 2017) Bu yeşil
projelere örnek olarak yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kirliliği önleme ve kontrol, sürdürülebilir
su yönetimi vb. projeler verilebilir. Yeşil tahvillerin, tahvil gelirlerinin yeşil projelerde kullanılıyor
olması onları, diğer tahvillerden ayıran temel özelliğidir (Escarus, 2016: 4).
Yeşil tahviller hem finansal yatırımdan elde edilen karı sunması hem de aynı anda çevresel
faydalar sağlanması nedeniyle yatırımcılar tarafından çok hızlı bir şekilde kabul edilmiştir (Galaz et al.,
2015: 572).
Dünyada ilk yeşil tahvil ihracı 2007 yılında Avrupa Yatırım Bankası tarafından
gerçekleştirilmiştir (CAIAA, 2016). İklim farkındalık tahvili şeklinde adlandırılan bu ilk yeşil tahvil
ihracının tutarı 600 milyon Euro’dur. Elde edilen fonlarla yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği
alanlarındaki projeler finanse edilmiştir. 2008 yılında ise Dünya Bankası, iklim odaklı projeleri
desteklemeyi amaçlayan İskandinav emeklilik fonlarından gelen talebi karşılayabilmek amacıyla 440
milyon dolar tutarındaki ikinci yeşil tahvil ihracını gerçekleştirmiştir. 2010 yılında ise Uluslararası
Finans Kurumu ile bazı kamu kuruluşları tarafından yapılan yeşil tahvil ihraçlarının toplamı 4 milyar
dolara ulaşmıştır. 2013 yılına kadar küçük tutarlı işlemler halindeki yeşil tahvil ihraçları devletlerin ve
yerel yönetimlerin ihraçlarıyla çok hızlı biçimde artmaya başlamıştır (Kandır ve Yakar, 2017: 160).
2018 yılı sonu itibariyle 167,3 milyar USD tutarında yeşil tahvil ihracı gerçekleştirildiği, 320 ihraççı
tarafından 1543 yeşil tahvil ihraç edilmiştir. Ayrıca en fazla yeşil tahvil eden ülkeler içerisinde ilk beş
sırada sırasıyla; ABD, Çin, Fransa, Supranaturas, Almanya ve Hollanda yer almaktadır (CBI, 2019).
Türkiye’de ise ilk yeşil tahvil ihracı TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) tarafından yedi bankanın
koordinatörlüğünde 300 milyon dolarlık 5 yıl vadeli olarak gerçekleştirilmiştir (Ünlü, 2016).
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3.1. Yeşil Tahvil İlkeleri
Yeşil Tahvil İlkeleri (GBP), bir Yeşil Tahvil ihracı için nasıl bir yaklaşım izlenmesi gerektiği
konusunda şeffaflığı öneren ve Yeşil Tahvil piyasasının gelişmesinde bütünlüğü destekleyen gönüllülük
esasına dayanan bir yönergeler bütünü olarak ifade edilebilir. GBP, yatırımcıların, bankaların,
sigortacıların, acentelerinin ve diğer tahvil kullanıcılarının verilen herhangi bir Yeşil Tahvilin
özelliklerini anlamak için kullanabileceği açıklayıcı bir süreç ve açıklamalar bütünüdür. Bu ilkeler ile
çıkartılan bir yeşil tahvil bu tahvili kullanacak olan kişiler tarafından tahvilin net bir şekilde
anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu ilkelerin temelinde şeffaflık, açıklayıcılık ve raporlama yer almaktadır
(ICMA, 2018: 3). Bu şekilde Yeşil Tahvil piyasasında bir bütünlük sağlanması teşvik edilmektedir.
Yeşil tahvil ilkeleri, bu piyasada faaliyette bulunanlar tarafından kullanılmak üzere ve bu projelere
sermaye tahsisini artırmak için gerekli olan bilginin sağlanması amacıyla bir standardizasyon
oluşturmak için düzenlenmişlerdir. GBP, belirli projeler yoluyla ihraççılara oluşturdukları projelerin
sürdürülebilir çevre düşüncesine uygun olması için gerekli olan gelirlerin sağlanmasını amaçlamaktadır.
Dört temel başlık altında toplanan Yeşil tahvillere ilişkin ilkeler aşağıda kısaca açıklanmıştır
(ICMA, 2018: 3-5):
1. Fonların Kullanımı: Yeşil Tahvilin en önemli ilkesi bu ilkedir. Yeşil tahvil ihracıyla elde
edilecek gelirlerin mutlaka net bir şekilde çevresel fayda sağlayan projelerde (iklim
değişikliğinin azaltılması, doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve
kirliliğin önlenmesi ve kontrolü gibi.) kullanılması gerekmektedir. Ayrıca mutlaka ihraç
öncesinde yazılı hale getirilerek güvenilirliğin sağlanması gerekmektedir.
2. Proje Değerlendirme ve Seçim Süreci: Yeşil tahvil ihraç edecek olan kurum/kuruluşun açık
bir şekilde hangi kriterlere göre projeleri değerlendireceğini belirtmelidir.

Projelerin

değerlendirilmesinde uygulanacak olan uygunluk kriterleri açık bir şekilde ifade
edilmelidir. Seçilecek olan projelere bu kriterlere göre belirlenmelidir. Yeşil Tahvil
ihraççısı, yatırımcılarla açıkça iletişim kurmalıdır:
3. Fonların Yönetimi: Yeşil tahvil ihracından elde edilen fonların ne şekilde kullanıldığı
konusunda yatırımcılar sürekli bilgilendirilmelidir. Yatırımcılara bu konuda şeffaf bir
şekilde bilgilerin aktarılması gerekmektedir. Hatta yatırımcılar içerisinden ya da dışarıdan
bir denetçinin atanması da güvenilirlik açısından önemlilik arz etmektedir.
4. Raporlama: Tahvil ihraç eden kuruluş tahvillerden elde edilen gelirlerin kullanımı
konusunda sürekli olarak bilgiler sunmalıdır. Fonların hangi projelerde kullanıldığı, projeler
arasında ne gibi bir dağılım söz konusu olduğu gibi konularda şeffaf bir şekilde raporlama
yapılmalıdır.
Yeşil tahviller yukarıda ifade edilen dört temel ilkeye uygun olarak aşağıdaki projelerin
finansmanında kullanılmaktadırlar. Burada sayılan projeler yaygın olarak kullanılan
projeleri ifade etmektedir (Jun, Kaminker, Kidney ve Pfaff, 2016, s.13; ICMA, 2018: 4).
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 Yenilenebilir enerji
 Enerji verimliliği
 Kirliliğin önlenmesi ve kontrolü
 Yaşayan doğal kaynaklar ve arazi kullanımının çevresel sürdürülebilir yönetimi
 Biyoçeşitliliğinin Korunması
 Temiz ulaşım (elektrikli, hibrid, kamu, demiryolu, motorlu olmayan, çok türlü
ulaşım, temiz enerji araçlarına yönelik altyapı ve zararlı emisyonun azaltılması
gibi)
 Sürdürülebilir su ve atık su yönetimi (temiz ve/veya içme suyu, atık su arıtımı,
sürdürülebilir kentsel drenaj sistemleri ve nehir ıslahı ve diğer sel azaltma biçimleri
için sürdürülebilir altyapı dâhil)
 İklim değişikliğine adaptasyon
 Eko-verimli ve/veya döngüsel ekonomiye uyarlanmış ürünler, üretim teknolojileri
ve süreçleri
 Yeşil Binalar vb.

Yeşil tahviller her ne kadar yeşil projelerin tamamı için kullanılabilir olsa da özellikle
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında yoğunlaşmıştır. Bu tahvillerden sağlanan fonların
%75’i yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında kullanılmaktadır.
3.2. Yeşil Tahvil Türleri
Yeşil tahvillerin türleri irdelendiğinde genel olarak diğer tahvillerin sınıflandırıldığı şekilde
sınıflandırılmasıyla birlikte, (şirketlere ait tahviller, proje tahvilleri, varlığa dayalı menkul kıymetler,
garantili tahviller, gibi) etiketli ve etiketsiz olmak üzere de iki gruba ayrılmaktadır. Etiketli yeşil
tahviller, yeşil tahvil tanımı ile pazarlanan yeşil tahvillerdir. Etiketsiz yeşil tahviller ise çevre dostu
projeleri finanse etmek amacıyla çıkarılan ancak yeşil tahvil tanımı ile piyasada yer almayan yeşil
tahvillerdir. Buna göre bir tahvilin yeşil tahvil olarak etiketlenmesi, o tahvili diğer tahvillerden ayırarak
ihraç yoluyla sağlanacak fonların çevreye duyarlı projelerde kullanılacağını göstermektedir (Kandır ve
Yakar, 2017: 162). Günümüzde en yaygın şekilde ise yeşil tahviller, Standart Yeşil Temalı Tahvil, Yeşil
Gelir Tahvili, Yeşil Proje Tahvili, Yeşil Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Tahvili olmak üzere dört farklı
türde ifade edilmektedir (ICMA, 2018).
Tablo 1’de piyasalarda genel olarak kullanılan yeşil tahvil türlerine, tahvil satışlarından elde
edilen gelirlerin ne şekilde kullanılacağı, borç başvurusunun ne için yapılabileceğine ilişkin bir
sınıflandırma yer almaktadır. Tablo incelendiğinde, örneğin proje tahvili söz konusu olsun, Invenergy
Rüzgar Çiftliği Invenergy Campo Palomas rüzgar çiftliği tarafından desteklenen Invenergy rüzgar
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çiftliği projesini ele alalım. Bu proje için ihraç edilecek yeşil tahvillerden elde edilen fonlar, sadece
belirli yeşil projelerin finansmanı ile sınırlı olmak üzere kullanılabilmektedir. Proje borç başvurusu da
sadece projenin varlıkları ve bilançosu için söz konusu olabilmektedir. Yine tablodan menkul
kıymetleştirme tahvilini ele alırsak, örneğin Tesla Enerji projesi söz konusu olsun. Bu projeden elde
edilen fonlar sadece yeşil projeler için kullanılabilmektedir. Borç başvurusu, birlikte gruplandırılmış bir
grup projeye (örneğin, güneş kiralaması veya yeşil ipotek) yönelik olarak yapılabilmektedir.
Tablo 1. Yeşil Tahvil Türleri
Türü

Tahvil satışlarından elde

Borç İçin Başvuru Mercii

Örnek

edilen gelirler
Sadece Yeşil projeler için

Gelirlerin

İhraççıya Başvurulmaktadır.

ayrıldı

Kullanımına

EIB

"İklim

Farkındalığı Tahvili”

Göre Tahvil
Yeşil projeler için ya da

Gelirlerinin

yeşil projelerin yeniden

Kullanımına
Göre

Hawaii State (devlet

Gelir akışları

Gelir

finansmanı için

borçlar için vergiler vb. teminat

Tahvili
Proje Tahvili

Menkul
kıymetleştirme
(ABS) Tahvili

kurumlarının elektrik
İhraççılardan alınan ücretler olsa da,

faturalarında

ücret

karşılığı)

olarak verilmektedir.
Sadece

belirli

yeşil

Projenin varlıkları ve bilançosu için

Invenergy

rüzgar

projelerin finansmanı için

söz konusu olabilmektedir

çiftliği

Bu projeden elde edilen

Birlikte gruplandırılmış bir grup

Tesla Enerji

fonlar sadece yeşil projeler

projeye (örneğin, güneş kiralaması

için kullanılabilmektedir.

veya yeşil ipotek) yönelik olarak
yapılabilmektedir.

İpotekli tahviller

Sadece sınırlı bir tahvil

İhraççıya ve ihraççı tahvili geri

havuzunda bulunan uygun

ödeyemediğinde, havuza başvuru

projeler

yapılabilmektedir.

için

Berlin

Hyp

Pfandbrief;
Sparebank

kullanılabilmektedir.

green

Bolligkredit

1
green

covered bond
Kredi Tahvili

Uygun projeler için tahsis

Teminatsız

edilmiş

uygun

borçluya / müşterilere tam başvuru.

varlıklarla teminat altına

Teminatlı kredi durumunda teminat

alınmıştır.

başvurusunda bulunulması, ancak

veya

krediler

durumunda

borçluya / borçlulara sınırlı olarak
başvurma özelliğini de içerebilir.
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MEP Werke, Ivanhoe
Cambridge
Natixis

and

Assurances

(DUO), OVG

Diğer borçlanma

Uygun

projeler

için

Dönüştürülebilir

ayrılmıştır

araçları

Tahviller,

Sukuk,

Borçlanmalar
Kaynak: CBI, 2018 (https://www.climatebonds.net/market/explaining-green-bonds)

3.3. Yeşil Tahvillerin İhraççı ve Yatırımcılar Açısından Avantajları, Dezavantajları ve Riskler
Yeşil tahviller son yıllarda en hızlı büyüyen finansal varlıklar arasında yer almaktadır. Yeşil
tahviller iklim finansmanını ve ulusal iklim politikalarının uygulanmasını desteklemekte ve
yatırımcıların sabit gelir portföylerini çeşitlendirmelerine olanak tanımaktadır. Yeşil tahviller,
yatırımcıların yeşil yatırım stratejilerini daha iyi uygulayabilmelerini, gelir tahvillerinin ve yeşil proje
tahvillerinin yeşil kullanımı durumunda risk getiri portföylerini daha iyi değerlendirmelerini sağlayan
temel varlıklara ilişkin bilgilerin şeffaf bir şekilde yatırımcılar tarafından takip edilmesine imkan
vermektedir (UNDP, 2016). Bu tür tahvillerin avantaj ve dezavantajları veya bu tür tahvillerdeki risk
unsuru değerlendirilirken tek taraflı bakılması pek mümkün değildir. O yüzden bu tahvillerin avantaj ve
dezavantajları ve ele alınan riskler hem bu tahvilleri ihraç eden açısından hem de bu tahvilleri satın alan
ya da başka bir ifadeyle bu tür tahvillere yatırım yapanlar açısından değerlendirmek de fayda vardır.
Yatırımcılar açısından yeşil tahvillere yatırım yapmanın avantaj ve dezavantajları Tablo 2’de
kısaca açıklanmıştır.
Tablo 2. Yatırımcılar Açısından Yeşil Tahvil Kullanmanın Avantaj ve Dezavantajları
Avantajları

Dezavantajları

Yatırımcılar bu tür tahvillere yatırım yaparak,

Yeşil tahvillerin küçük boyutlarda olası ve yeşil

riske uyarlanmış finansal getirilerini çevresel

tahvil piyasaları yeterince gelişmediği için

faydalarla

küçük bir piyasaya sahip olması.

dengeleme

imkanına

kavuşmuş

olacaklardır.
Çevre,

Sosyal

gereksinimlerini

ve
ve

Yönetişim
yeşil

yatırım

(ESG)

Tahvillere

ilişkin

yapma

tahvilin yeşil içerik açısından sorgulanmasına ve
itibar

olmaması,

şartlarını yerine getirmiş olur. Bu tahviller

bunun

sayesinde çevreye duyarlı işletme görünümü

olabilmektedir. Ayrıca yasal mevzuatın sınırlı

kazanır. Yeşil projelerin yeşil tahvil çıkarılarak

düzeyde olması da yeşil tahvil piyasasının

finanse edilmesi ihraççı kuruluşun tanınırlığına

borçlanma araçları piyasası ile entegrasyonunu

katkıda bulunmaktadır.

zorlaştırmaktadır.
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sonucunda

standartların

kaybına

neden

Yeşil tahvil kullanımı ile iyileştirilmiş bir risk
değerlendirme imkanı elde edilmiş olunur. Tüm
süreç daha şeffaf bir şekilde yürütülmektedir.
Kaynak. OECD, 2015; UNDP, 2016; Kandır and Yakar, 2017.

Tablo 3’de yeşil tahvil ihraç eden kurum ve kuruluşlar açısından bu tür tahvillerin avantaj ve
dezavantajları kısaca açıklanmıştır.
Tablo 3. İhraççı Açısından Yeşil Tahvillerin Avantaj ve Dezavantajları
Avantajları

Dezavantajları

Yeşil tahvil ihraç edenin sosyal, çevresel

Yeşil tahvil ihracının gerektirdiği yeşil tahvil

konulara önem verdiği ortaya çıkmaktadır.

etiketi, raporlama ve izleme gibi süreçler ilave
maliyetlere sebep olabilir. Bu durumda yeşil
tahvil ihracı yoluyla sağlanan fonların maliyeti
yükselmektedir

Yeşil

tahviller,

yatırımcı

tabanının

Bir tahvilin yeşil kimlik niteliklerine itiraz

genişlenmesine neden olmakta böylece tahvil

edildiğinde ihraççının itibarı zedelenmektedir.

talebinin dalgalanması azalmaktadır

Ayrıca böyle bir durum çıktığında yatırımcılar
ceza isteyebilmektedir

Yeşil tahvillerde daha fazla “al”ve “tut” stratejisi

Yatırımcılar, tahvilin tam olarak ödendiği ancak

daha fazla uygulandığı için, İkincil piyasada

ihraç edenin kabul edilen yeşil maddeleri ihlal

daha düşük dalgalanmalara neden olacaktır.

ettiği durumlarda “yeşil temerrüdü” için ceza
talep edebilir.

Yeşil

tahvil

ihraç

etmek

İtibar

avantajı

getirebilir. Şirket bunu pazarlama stratejisi
olarak kullanabilir.
Yeşil projelerin yeşil tahvil çıkarılarak finanse
edilmesi ihraççı kuruluşun tanınırlığına katkıda
bulunmaktadır.

Böylece

ihraççı

kuruluş,

sürdürülebilirlik ve sorumluluk gibi öğelere
önem veren geniş bir yatırımcı havuzuna erişme
olanağı elde etmektedir.
Kaynak. OECD, 2015; UNDP, 2016; Kandır and Yakar, 2017.

Yeşil tahvillerin gerek yatırımcılar gerekse ihraç edenler açısından en önemli riski, İhraççının
temerrüde düşme durumudur. Böyle bir durumda temerrüt riskleri ihraççıya / tahvillere özeldir ve zaman
343

içindeki sermayeyi ve faizini geri ödemek için yeterli nakit akışı yaratma kapasitesi ile ilgilidir.
Düzenlenmiş piyasalardaki bir temerrüdü bir şirketin kredi notu üzerinde büyük ve uzun zamandır
devam eden olumsuz etkileri olabilir. Bir tahvil, değişken faiz oranlı veya bir endekse (örneğin Libor)
bağlı olarak yapılandırılabilir Ancak böyle bir durumda, hem ihraç eden hem de yatırımcı için
yapılandırma durumunda ortaya ilave riskler çıkacaktır. Bu risklerden korunmak için türev piyasalardan
yararlanılabilir ancak bu da ekstra maliyet yükleyecektir. Ayrıca vergisel açıdan da bir takım riskler söz
konusu olabilir, örneğin, borçlanma aracı enstrümanlarının vergilendirilmesindeki değişkenlik,
yatırımcıların kararlarını etkileyebilir. Vergi teşvikleri, yatırımcıları yeşil tahvil almaya teşvik ederken,
borçlanma araçlarına uygulanan daha yüksek vergi oranları tahvillerin çekiciliğini azaltabilir. Bununla
birlikte, yeşil tahvillerdeki maliyetlerin yüksekliği özellikle, işlem maliyetlerindeki değişkenlik ve ihraç
ücretleri, gelişmekte olan ülkelerdeki düşük maliyetli diğer finansal araçları daha ekonomik hale
getirebilir. Yeşil tahvil ihraççıları tarafından talep edilen çevresel faydaların değerlendirilmesi, pazarın
büyümeye başlamasından bu yana kilit bir konudur. Başkaları tarafından verilen yeşil olarak etiketlenen
tahvillerin "yeşil" olmadığı tespit edildiğinde, yatırımcıların güvenini etkilemesi ihtimalinin yüksek
olması söz konusu olduğunda Yeşil tahvil ihraççıları için Tablo 2’de de belirtildiği gibi itibar riski ortaya
çıkacaktır. Son olarak eğer, yeşil tahvil ihracı yurt dışında gerçekleşmişse, dış piyasa düzenlemelerinde
sermaye akışındaki değişiklikler ve döviz kurları gibi ek risklerin mutlaka dikkate alınması
gerekmektedir (UNDP, 2016).
Çalışmanın son kısmında özellikle tüm finansal araçların aktif bir şekilde kullanılmasında önemli
rol oynayan piyasaların yeşil piyasa kısmı ele alınacaktır. Yeşil tahvillerin yaygınlaşması için kilit rol
üstlenen yeşil tahvil piyasaları kısa bir şekilde açıklanacaktır.
4.YEŞİL TAHVİL PİYASALARI VE ENDEKSLER
Kurumsal yatırımcılar, özellikle emeklilik fonları ve sigorta şirketleri ile bankalar ve yatırım
fonları, yeşil tahvil piyasalarının büyümesinde ana etkenler olmuştur. Emekli fonları ve sigortacılar
genellikle yükümlülüklerini karşılamak için öngörülebilir, sabit getiri sağlayan uzun vadeli, düşük riskli
yatırım fırsatları ararlar. Bu fırsatların birçoğu yeşil tahviller tarafından yatırımcılara sunulmaktadır.
Örneğin, yeşil tahvil piyasaları uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılara bu olanağı vermektedir.
Genellikle yeşil tahvillerin vadeleri 3 ile 10 yıl arasındadır. Ayrıca yatırımlarını daha düşük risk içeren
yatırım araçlarına yapmak isteyen yatırımcılar açısından da büyük imkânlar sunulmaktadır. Yeşil tahvil
ihraçlarının yaklaşık % 82’si yatırım yapılabilir ya da daha yüksek bir notla derecelendirilmiştir.
Bununla birlikte, yeşil tahvil ihracının yaklaşık olarak yüzde 80'inden fazlası ABD doları veya Euro
cinsinden olmasına rağmen, piyasalarda önemi artan 25 farklı para birimi cinsinden de yeşil tahvil ihraç
edilmiştir bu da farklı para birimleri üzerinden yatırımcılara porftöy çeşitlendirmesi imkânı
tanımaktadır.
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Ek olarak, yeşil tahvillerin yatırımcılara sağladığı en büyük faydalardan biri, sürdürülebilirlik
stratejilerini ve taahhütlerini müşterilere ve halka, önemli ek maliyetler ödemek zorunda kalmadan
iletmelerine imkan tanımaktadır (Kaminker et al., 2018: 41-43).
Yeşil tahvil piyasasındaki ana unsurlar; ihraççılar, yükleniciler, dış hakemler, piyasa aracıları
(borsalar gibi), endeks sağlayıcılar ve yatırımcılar olarak sayılabilir. Bununla birlikte, piyasanın
gelişiminde, sivil toplum, piyasanın şeffaflığı ve açıklayıcılığı ve piyasayı destekleyen politikacılar da
önemli rol oynamaktadır.
Yeşil tahvil piyasası genel olarak ek bir yeşil finansman kaynağı sağlamak, piyasadaki vade
uyumsuzluğunu ele alarak daha uzun vadeli yeşil finansman sağlanmasına olanak kılmak, İhraççıların
itibarını artırmak ve çevre stratejisini netleştirmek gibi nedenlerden dolayı yeşil tahvillerin daha etkin
ve kolay bir şekilde alınıp satılabilmesini sağlamaktadır. Hisse senetleri piyasasında yer alan yeşil
tahvillerin yatırımcılara görünürlüğü arttırılmakta ve ikincil piyasasına imkan tanımaktadır. Eğer yeşil
tahvil piyasaları söz konusu olmasaydı, sadece yeşil tahvili çıkartan kişi ve etrafındakiler bu tahvilden
haberdar olacaktı. Aynı zamanda ikincil piyasası da oluşturulamayacaktı. Borsaların oluşturulması ile
yeşil tahvillere yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılar bunlara ulaşabilmekte ve alıp
satabilmektedirler. İkinci olarak borsada yer alan yeşil tahvillerin yeşil referanslarının dış kuruluşlar
tarafından daha kolay bir şekilde incelenmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla yeşil tahvil ilkelerinde de yer
alan şeffaflık borsalar sayesinde daha etkin bir şekilde sağlanmış olacaktır. Ayrıca, yeşil tahvil listeleri,
piyasanın yeşil tahvil piyasasında yeşil olanla ilgili ortak tanımlara itilmesine yardımcı olabilir ve bu
nedenle işlem maliyetlerini düşürür ve ticareti kolaylaştırır. Gelecekte, borsalar belirli yeşil kriterlerin
yerine getirilmesine bağlı olan listelerde yer alabilir. Yeşil tahvil borsalarının en önemli dezavantajı,
borsaların standartlaştırılmış yeşil tanımlarının ilk geliştiricisi olacak şekilde iyi bir şekilde oluşturulmuş
olmamalarıdır.
Yeşil tahvil endeksleri, endekse dahil edilmesi gereken belirli kriterleri (örneğin, nitelikli yeşil
kategorilere ilişkin) yerine getirmesi gereken bir grup yeşil tahvilin finansal performansını ölçmektedir.
Böylelikle bu endeksler, yatırımcıların hem tahvilin spesifik yönleriyle ilgili gereksinimlerini karşılayan
yeşil tahvilleri belirlemelerini hem de performanslarını takip etmelerini sağlamaktadır.
Sürdürülebilir büyüme kavramının her geçen gün önemini arttırması ile birlikte yeşil yatırımlara
olan talepte de sürekli bir artış meydana gelmiştir. Özellikle yeşil projelerin etkin bir şekilde
desteklenmesi ile birlikte yeşil tahvillere olan yatırımlar da bundan önemli derecede etkilenmektedir.
Bu kapsamda yeşil tahvillere yatırım yapmak isteyen yatırımcıların imkanlarının genişletilmesi önem
arz etmektedir. Bu aşamada borsalar aktif rol oynamaktadır. Borsalar sayesinde yatırımcılar çok daha
kolay bir şekilde istedikleri yeşil tahvillere yatırım yapma imkanına sahip olmaktadırlar. Tablo 4’de
özellikle borsalar içerisinde yeşil tahvil bölümü açmış olan borsalar yer almaktadır. Tablo
incelendiğinde, özellikle 2015-2016 yıllarında toplam 6 adet yeşil tahvil borsasının açıldığı
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görülmektedir. Bu borsalarda, Stockholm borsası ve Luxemburg borsası haricindeki tüm borsalarda
yeşil tahvil bölümünü açıldığı görülmektedir. Stockholm borsasında sürdürülebilir bonolar ve
Luxemburg borsasında da Luxemburg green Exchange bölümü açılmıştır. Bu tür de borsaların açılması
yeşil tahvil kullanımının arttırılması için büyük önem arz etmektedir.
Tablo 4. Yeşil Tahvil Bölümü Olan Borsalar
Borsa

Bölümün Adı

Açılış Tarihi

Oslo Borsası

Yeşil Tahvil

Ocak. 2015

Stockholm Borsası

Sürdürülebilir Tahviller

Haziran 2015

London Borsası

Yeşil Tahvil

Temmuz 2015

Mexico Borsası

Yeşil Tahvil

Ağustos 2016

Luxembourg Borsası

Luxemburg Yeşil Borsası

Eylül 2016

Shanghai Borsası

Yeşil Tahvil

Mart 2016

Borsa Italiana Borsası

Yeşil ve Sosyal Tahviller

Mart 2017

Taipei Borsası

Yeşil Tahvil

Mayıs 2017

Johannesburg Borsası

Yeşil Tahvil

Ekim 2017

Japan Borsası

Yeşil ve Sosyal Tahviller

Ocak 2018

Source: https://www.climatebonds.net/green-bond-segments-stock-exchanges

6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Küresel ekonomi için günümüzde en büyük risk olarak iklim değişikliği görülmektedir. İklim
değişikliği, tüm toplumların refahını, işletmelerin değerini, kaynakların kullanılabilirliğini ve sonuç
olarak insanların yaşamaları için gerekli olan enerji kaynaklarını doğrudan etkilemektedir.
Finans sektörü iklim değişikliğinin, piyasalar üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilebilmesi için
müşterilerin desteklenmesi anlamında önemli bir sorumluluk sahibidir. Başta bankacılık ve sigortacılık
sektörü olmak üzere finans sektörünün müşterilerine uygun ürün ve hizmetler sunarak ekonomik
risklerin azaltılmasına ve düşük karbon ekonomisine yardımcı olmalıdır. Bu kapsamda finans sektörü
tarafından piyasaya sürülen en önemli finansal araç yeşil tahvillerdir.
Yeşil tahviller, son on yılda uluslararası kamu ve özel sektör liderleri tarafından çevresel faydaları
olan projeleri ve faaliyetleri finanse etmek için umut verici bir araç olarak vurgulanan ve daha genel
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olarak düşük karbonlu, iklim koşullarına geçişi kolaylaştıran yenilikçi bir finansal araç olarak ortaya
çıkmıştır. Bu amaçla ortaya çıkan yeşil tahviller özellikle gelişmiş ülkelerde hızlı bir şekilde kullanım
alanı bulmuş ve piyasalarda yerini almıştır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde istenilen düzeye henüz
ulaşamamıştır. Bu noktada yeşil tahvillerden oluşan borsaların önemi artmaktadır. Borsalar yeşil
tahvillere yatırım yapmak isteyen yatırımcıların bu tip tahvillere daha kolay ulaşabilmelerine olanak
vermektedir. Borsalar içerisinde açılacak olan yeşil tahvil bölümleri, likidite, coğrafi çeşitlilik ve pazar
bütünlüğünü kolaylaştırarak yeşil tahvil piyasasını büyütmede önemli bir rol oynamaktadır.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği ile Avrupa Birliğine aday olan ülkeler arasındaki ilişkinin
makroekonomik açıdan analiz edilmesidir. Çalışma kapsamında makroekonomik değişkenler olarak
ekonomik büyüme, ihracat ve ithalat seviyeleri baz alınmıştır. Araştırma sürecinde 1995-2017 dönemi
içerisinde ele alınan yıllık veriler Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın
sonucunda; ekonomik büyümede meydana gelen değişim ilişkisi açısından Avrupa Birliği’ne en yakın
ülkenin Arnavutluk, ihracat ve ithalat seviyesinde meydana gelen değişim ilişkisi açısından en yakın
ülkenin Türkiye olduğu tespit edilmiştir. Her üç değişken açısından Avrupa Birliğine en uzak olan
ülkenin ise Sırbistan olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Ekonomik Büyüme, Çok Boyutlu Ölçekleme
JEL Sınıflandırması: C10,F40,040.
MACROECONOMIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EUROPEAN
UNION AND CANDIDATE COUNTRIES: A MULTI-DIMENSIONAL SCALING
APPROACH
ABSTRACT
The aim of this study is to analyze macroeconomically the relationship between the European
Union and the candidate countires. The macroeconomic variables used in the study are economic
growth, export and import. In the research process, the annual data for the period between 1995-2017
are analyzed using Multidimensional Scaling Analysis. As a result of the research; in terms of the
relationship between the changes in economic growth, the country closest to the European Union is
found as Albania; in terms of the relationship between the changes in export and import, the country
closest to the European Union is found as Turkey; and in terms of all three variables, the most distant
country to the European Union is found as Serbia.
Keywords: European Union, Economic Growth, Multidimensional Scaling.
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JEL Classification: C10, F40, 040.
1. GİRİŞ
Avrupa Bölgesi’nde parasal istikrar arayışları 1960’ların sonlarına doğru Schiller Raporu, Barre
Raporu ve Warner Planı ile Avrupa’da başlamış ve 1979 yılında sabit kur sistemine dayanan Avrupa
Para Sistemi kurulmuştur. Bunu 1986 yılında imzalanan Tek Avrupa Senedi ve 1989 daki Delors raporu
takip etmiştir.
2002 yılında Maastricht Anlaşması gereğince ekonomik ve parasal birliğe geçilmesi için gereken
aşamalar tamamlanmıştır. Anlaşmanın aşamalarında planlandığı üzere Avrupa Birliği 12 üye ülke için
Euro ortak para birimine geçilmiş ve böylece bu ülkelerin ulusal parası yerini Euro almıştır. Ayrıca bu
anlaşma gereğince üye ülkelerin ekonomilerinde homojenliğin sağlanması için yakınlaşma kriterleri
belirlenmiştir (Maastricht Treaty, Title-VII, Article: 121; Strandenes, 2001: 1). Bu anlaşmanın ardından
AB’ye katılmak isteyen ülkelerin sağlaması gereken kriterler siyasi ve ekonomik ve uyum kriterleri
olmak üzere üç grupta toplanmıştır.
20. Yüzyılın son çeyreğine kadar sanayileşmeye bağlı ekonomik büyüme, kişi başına düşen gayri
safi yurt içi hasıladaki artış, milli gelir gibi ekonomik göstergeler kalkınma ve gelişmenin temel
göstergeleri olarak kabul görmüştür (FukudaParr ve Kumar, 2004). Makroekonomik olarak ülkelerin
karşılaştırılmasında, ülke riski, devlet borçlanma maliyetleri ve sermaye piyasalarının etkinlikleri
bakımından ülkelerin makroekonomik göstergelerinin performansları önem arz etmektedir ve bu açıdan
ülkelerin sıralanması çeşitli bulgu ve çalışmalar için temel oluşturmuştur (Pal ve Mittal, 2011, Singh,
2012; Enu vd., 2013; Chowdhury vd., 2013)
Bu çalışmada da, Avrupa Birliği ile birliğe aday olan ülkeler arasındaki makro-ekonomik bazlı
ilişki analiz edilmiştir. Çalışmanın izleyen bölümünde konuya ilişkin literatür taramasına yer verilmiştir.
İzleyen bölümlerde, veri seti, yöntem ve araştırma bulguları yer almaktadır. Son bölümde ise, sonuç
kısmına yer verilmiştir.
2. LİTERATÜR
Çalışma kapsamında ele alınan konu bazında alan literatüründe çok farklı makroekonomik
değişkenler açısından ve farklı yöntemlerin kullanılmasıyla gerçekleştirilmiştir çok sayıda araştırma yer
almaktadır.
Erkekoğlu (2007), kümeleme analizi yöntemi ile Türkiye’nin Romanya, Bulgaristan ve yirmi beş
AB üyesi ülkesine göre gelişme düzeyinin mevcut konumunu incelemiştir. Söz konusu analize göre,
ülkeler beş gruba ayrılmıştır ve Türkiye, Litvanya, Letonya, Polonya, Bulgaristan ve Romanya ile aynı
kümede yer almıştır. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’nin bu beş ülke ile aynı gelişmişlik düzeyine sahip
olduğu tespit edilmiştir.
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Arıç ve Erkekoğlu (2013), makroekonomik göstergeler bakımından 2007-2011 verilerini
kullanarak AB üyesi ülkeler ile Türkiye arasındaki benzerlikleri ortaya koymayı amaçlamışlardır.
Çalışmada kümeleme analizi kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre, makroekonomik göstergeler
açısından benzerlik gösteren ülkeler aynı zamanda coğrafi konumları itibariyle de benzerlik
göstermektedir.
Yavuz ve Yavuz (2015), AB’nin genişlemesiyle Birliğe yeni üye olan ülkelerin Maastricht
Anlaşmasında belirtilen mali kriterlere ne düzeyde uyum sağladığı ve Türkiye’nin bu ülkelere göre söz
konusu kriterlerde hangi konumda olduğu karşılaştırmalı bir şekilde ele almışlardır. Yapılan incelemeler
sonucunda, 2013 yılı itibariyle Türkiye’nin kamu açığı/GSYH oranının %3’ü aşmaması ve kamu borç
stoku/GSYH oranının %60’ın altında olması MYK’den mali kriterlere uyum sağladığını ortaya
çıkarmışlardır.
Taş ve Özel (2017) çalışmalarında Türkiye ve AB üyesi 28 ülkenin sosyo-ekonomik
göstergelerini gelişmişlik düzeylerine göre karşılaştırmak için araştırma ve eğitim, gelir ve refah, sağlık,
işsizlik, yoksulluk ve nüfus olmak üzere 6 faktör baz alınarak faktör analizi kullanılmıştır. Çalışma
sonucunda, sosyo-ekonomik göstergeler bakımından Türkiye’nin en iyi durumda olduğu alanın
Araştırma ve Eğitim alanı olduğu ancak Gelir ve Refah, Sağlık, İşsizlik ve Yoksulluk faktörlerine göre
gelişmişlik düzeylerine bakıldığında son sıralarda yer aldığı sonucuna varmışlardır.
Kittova ve Steinhauser (2018), 2005-2015 yılları arası için hem Batı Balkan ülkelerinin Avrupa
Birliği’ne adaylık sürecindeki ilerlemelerini hem de bu ülkelerin uluslararası ekonomik konumlarını
geliştirdikleri uluslararası birleşik endeks ile Küresel Rekabet Gücü endeksi ve Ekonomik Özgürlük
endeksi ile karşılaştırarak değerlendirmişlerdir. Çalışma sonucunda, eski Yugoslav ile Karadağ en iyi
ekonomik pozisyona sahip olurken Sırbistan’ın en yetersiz olduğu sonucuna varmışlardır.
Bobeva ve Slatinov (2016), makroekonomik dengesizlik yöntemindeki 14 adet göstergenin 20062015 yılları için uygunluğunu test etmişlerdir. Çalışma sonucunda, Avrupa Birliğine aday ülkelerin 14
göstergesinin hesaplanmasıyla son yıllarda meydana gelen ekonomik krizlerin dengesizliklerin
çözülmesine yardım ederken ekonomik büyümeyi ve yakınsamada yavaşlamaya neden olduğunu ortaya
çıkarmışlardır.
Polat (2018), 28 AB ülkesi ve 7 AB’ye Aday ülkenin 2015 yılı için ekonomik ve göstergeleri
verilerini kullanarak PLSDA metodu ile performanslarını analiz etmiştir. Çalışmada, ekonomik
göstergeler açısından üye ve aday ülkelerin statüsünü belirleyen en önemli değişkenlerin, mal ve
hizmetlerde dış denge (% GSYH), gayri safi yurtiçi tasarruf (% GSYİH) ve gayri safi milli hâsıla (%
GSYİH) olduğunu tespit etmiştir.
Miloloža (2015) araştırmasında, Hırvatistan ile AB’ne aday ülkeler arasındaki kültürel, idari,
coğrafik ve ekonomik farklılıkları CAGE uzaklık metodu ile ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Çalışma
sonucunda, Hırvatistan ve AB aday ülkeleri arasında özellikle kültürel ve coğrafi fark edilebilir benzer
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özellikler varken, kültürel ve coğrafi benzerlikler, idari ve ekonomik boyutta önemli bir fark olmazken
Türkiye’nin her kesim için diğerlerinden farklı olduğu, benzerliklerin sınır ötesi ticaret için önemli
etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Ivan ve Ersoz (2010) çalışmalarında, AB aday ülkelerin mevcut refah/sürdürülebilirlik ölçütleri
arasındaki benzerlik ya da farklılıkları çok boyutlu ölçekleme analizi ve aynı zamanda ekonomik, sağlık,
yaşam standardı, insan ve çevresel değişkenleri de dikkate alan sürdürülebilirliği hiyerarşik küme analizi
kullanılarak kullanarak ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Çalışma sonucunda, Makedonya, Sırbistan ve
Karadağ'ın ekonomik ve sosyal göstergeler bakımından ortak özellikler gösterdiğini, aynı şekilde
Arnavutluk ve Bosna-Hersek göstergelerinin de birbirine benzerken Arnavutluk ile Hırvatistan arasında
farklılığın çok fazla olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Erol (2013) çalışmasında, Türkiye ve AB’ye üye ülkelerin sosyo-ekonomik göstergelerini
hesapladıkları endekslerle karşılaştırılarak ülkelerin gelişmişlik düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Çalışmada, Türkiye’nin AB üyesi ülkeler arasında sosyal gelişmişlik seviyesinin düşük olduğu ve bu
seviyeyi artırabilmesi için eğitim ve sağlık harcamalarını artırması ve gelir dağılımında adaleti
sağlayamaya yardımcı etkin genişletici maliye ve para politikası uygulaması gerektiği sonucuna
varmıştır.
Özden (2011) çalışmasında, AB’ye üye ve aday ülkelerin gelişmişlik düzeylerini ekonomik
göstergeler kullanılarak çok kriterli karar verme tekniklerinden birisi olan TOPSIS yöntemi ile
sıralamıştır. Çalışmada, AB’ye üye ve aday ülkeler arasında ekonomik performansı en yüksek olan ülke
Lüksemburg, en düşük olan ülke Yunanistan olurken, Türkiye’nin ise 29 ülke arasında 27’inci sırada
yer aldığını belirlemiştir.
Adalessossi ve Kaya (2015), Avrupa Birliği’ne üye olan 28 ülke ile aday olan Türkiye’nin ticaret
performansları bakımından benzerliklerini Çok Boyutlu Ölçekleme analizi kullanarak ortaya çıkarmaya
çalışmışlardır.. Çalışmanın sonucunda; Türkiye’nin ticaret gelir performansı bakımından Avrupa
Birliği üyesi Almanya, Romanya ve Litvanya ile benzer iken İngiltere, İrlanda ve Belçika’dan ise farklı
durumda olduğunu ortaya koymuşlardır.
Eren ve Orhunbilge (2015), Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin sosyo-ekonomik
göstergelerini Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi kullanarak ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Çalışma
sonucunda, üye ve aday ülkelerin sosyoekonomik göstergelerinin uzun vadede homojen bir yapı
gösterirken, üye ülkelerin birbirlerinden uzaklaşarak dağınık bir yapı sergilediklerini saptamışlardır.
Öztürk ve Bayramoğlu (2018) çalışmalarında, Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasındaki göreli
makroekonomik performansı 2006-2016 yılları kapsamında ve temel makroekonomik göstergeleri
kullanarak TOPSIS Yöntemi ile karşılaştırmışlardır. Çalışmada, büyüme hızının diğer ülkelerden
yüksek olduğu yıllarda Türkiye’nin ilk sıralarda yer aldığını ortaya çıkarmışlardır.
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Kılıç (2005) çalışmasında, AB üyesi ülkeler ve aday ülkeler açısından ekonomik performansları
çok kriterli karar analizi yaklaşımına göre ELECTRE TRI modeli ile tahmin etmeye çalışmıştır. Çalışma
sonucunda, Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya,
Slovenya ve Slovakya’nın diğer AB ülkelerine göre ekonomik performans olarak düşük düzeyde
olduklarını ortaya koymuştur.
Doğan ve Uçar (2018), AB ülkeleri ve Türkiye’nin 2015 yılındaki makroekonomik
performanslarını

TOPSIS

yöntemi

ile

analiz

etmeye

çalışmışlardır.

Çalışma

sonucunda,

makroekonomik açıdan performansı en yüksek ülkeler İrlanda, Kıbrıs ve Polonya olurken; en düşük
makroekonomik performansa sahip ülkelerin ise, Türkiye, Avusturya ve Belçika olduğunu tespit
etmişlerdir.
3. VERİ SETİ
Çalışma kapsamında, Avrupa Birliği ile Avrupa Birliğine adaylık sürecinde olan ülkelerin sahip
oldukları ekonomik seviye (GDP-US$), ihracat (US$) ve ithalat (US$) hacimleri açısından aralarında
var olan benzerlik ve farklılıklar analiz edilmiştir. Avrupa Birliğine adaylık süreci içinde olan Türkiye,
Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk ülkeleri araştırma sürecinde baz alınmış olup, kapsamı
oluşturan zaman dilimi açısından Karadağ yeterli veriye sahip olmadığından dolayı araştırma
kapsamından çıkarılmıştır. Çalışmada baz alınan dönem 1995 – 2017 dönemi olup, veriler yıllık bazda
olmak üzere Dünya Bankası (www.data.worldbank.org)’dan temin edilmiştir. Değişkenler arasındaki
benzerlik ve farklılıkların analizinde, Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi kullanılmış ve algısal bir uzay
oluşturularak öklid uzaklıkları doğrultusunda birbirlerine olan yakınlık (benzerlik) ve uzaklık (farklılık)
tespit edilmiştir. Katılım 30 endeksi Türk Lirası cinsinden olduğu için öncelikle TL/USD günlük döviz
kurları ile dönüşümü yapılarak getirileri hesaplanmış daha sonra bağımlı değişkenin logaritması alınmak
suretiyle analize dahil edilmiştir.
4. YÖNTEM
Faktör analizine alternatif olarak geliştirilen Çok Boyutlu Ölçekleme yöntemi, gözlenen veriler
arasında benzerlik olup olmadığını küçük boyutlu uzayda ortaya çıkaran, verilerin çok boyutlu uzaydaki
ilişki yapısını ve uzaydaki konumlarını analitik yerleşim düzeninde en iyi biçimde veren ve ilk olarak
psikometri alanıyla ortaya çıkan istatistiksel bir yöntemdir. Çok boyutlu ölçeklenme analizinde tüm
veriler birbirinden bağımsız düşünülerek her biri çözümde ayrı ayrı değerlendirilirken faktör analizi ya
da kümeleme analizi ile bunu yapmak mümkün değildir. Young ve Householder (1938), Torgerson
(1952) tarafından geliştirilmiş olup sosyoloji, ekonomi, biyoloji, arkeoloji, kimya gibi farklı alanlarda
da başvurulan bir teknik haline gelmiştir (Everitt ,B.,Howell: 2005).
Gorinevsky ve Stein (2003), çok boyutlu ölçekleme analizinde kullanılan girdi ve çıktı verilerini
metrik, yarı metrik ve metrik olamamasına göre üç biçimde sınıflandırmıştır. Buna göre; eğer analiz
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edilecek veriler aralıklı veya orantılı ölçüm düzeyinde ise metrik ölçekleme yöntemi, sınıflayıcı veya
sıralayıcı ölçüm düzeyinde ölçülmüş ise metrik olmayan ya da yarı metrik yöntem kullanılmaktadır.
Bu analizde, uygun veri tipine karar verildikten sonra, p değişkenli p boyutlu veri matrisine sahip
olan nesne ya da birimin kaç boyutlu bir uzayda gösterilebileceğine karar verilir. Uygulamada genellikle
2, 3, 4 gibi boyutlar seçilir ve bu boyutların her biri için MDS çözümleri elde edilir (Kalaycı:2008).
Belirlenen her bir k boyutu için elde edilen çözümlerin stress ölçüsü (orijinal uzaklık matrisine
uygunluğu) hesaplanır. Uygun uzaklıklar matrisinin veri tipine göre hesaplanması yapılır. Bu hesaptan
sonra Veri uzaklıklarına göre konfigürasyon uzaklıkları dij ‘nin regresyonu verinin tipine göre
hesaplanır. Regresyon yöntemi veri tipine göre regresyon yöntemlerinden (doğrusal, polinominal ya da
monotik) uygun olan biri seçilir. Belirlenen regresyon denklemi aracılığıyla ile tahmini konfigürasyon
uzaklıkları belirlenir (Kalaycı: 2008).
Konfigürasyon uzaklıkları ile tahmini uzaklıklar arasındaki uygunluğu belirlemek amacıyla
uygun bir istatistik olan stres istatistiği hesaplanır. Stress istatistiği 3 değişik biçimlerde
hesaplanmaktadır: Kruskal Stress Statistics, Young Stress Statistic. Kruskal stress istatistiği.
Konfigürasyon ölçüleri ile tahmini konfigürasyon ölçüleri arasındaki farkların tahmini konfigürasyon
uzaklıklarına oranının karekökü alınarak hesaplanır ve veri uzaklıkları ile konfigürasyon uzaklıkları
arasındaki uygunluğu ifade etmektedir ve Tablo 1’de stress değerlerinin büyüklüğüne göre orijinal
uzaklıklara konfigürasyon uzaklıklarının uyumluluğu verilmiştir (Kalaycı: 2008).
Tablo 1. Stress Değerleri ve Uyumluluk Seviyeleri
Stress Değeri

Uyumluluk

Stress ≥ 0.20

Uyumsuz

0.10 ≤ Stress< 0.20

Düşük

0.05 ≤ Stress < 0.10

İyi

Stress< 0.05

Mükemmel

0 < Stress < 0.025

Tam

5. ARAŞTIRMA BULGULARI
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen analizler ekonomik seviye, ihracat ve ithalat bazlı olmak
üzere ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada ekonomik büyüme seviyesi açısından analiz
gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan algısal uzayın ve ortaya konulan bulguların güvenirliği açısından
hesaplanan sonuçlar aşağıda yer alan Tablo 2 ve Tablo 3’de sunulmuştur.
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Tablo 2. Ekonomik Büyüme Stress Değerleri
Yineleme

S-Stress Değeri

Düzeltme

1

0.06077

2

0.05554

0.00523

3

0.05534

0.00020

Tablo 2 incelendiğinde, k=2 için stres istatistiğinin 0.001’den küçük olduğu değere kadar
iterasyon devam ettirilmiş ve 3. iterasyonda 0.00020 sonucuna ulaşıldığından dolayı iterasyon
durdurulmuştur. Stres istatistiği sıfıra yakın çıkmıştır ve elde edilen sonuç sıfıra yakın bir stres değeri
verdiğinden dolayı elde edilen çözün uygun olarak nitelendirilmiştir.
Tablo 3. Ekonomik Büyüme Matris Sonuçları
Matris Sonuçları
Stres

0.06355

RSQ

0.97944

Tablo 3 incelendiğinde, Kruskal’s formülüne göre hesaplanan stres değeri 0.06355 olarak
bulunmuştur ve bu sonuç stress değerinin verileri %97.94 oranında açıkladığını göstermektedir.

Şekil 1. Ülkelerin Algısal Uzaydaki Konumları ve Dağılımları

İlk şekil incelendiğinde, Avrupa Birliği grubu ile diğer ülkelerin algısal uzayda yer aldıkları
konumlar görülmektedir. Algısal uzayda ülkelerin ekonomik büyüme açısından aralarındaki öklid
uzaklıkları incelendiğinde Avrupa Birliğine aday olan ülkelerin Avrupa Birliğine olan öklid uzaklıkları
şu şekildedir: Türkiye (1.263), Arnavutluk (1.013), Makedonya (1.107), Sırbistan (2.406). Sonuçlar
incelendiğinde Avrupa Birliğinin ekonomik seviyesindeki değişime (ilişkiye) en benzer (yakın) olan
ülkenin Arnavutluk, en farklı (uzak) olan ülkenin ise Sırbistan olduğu görülmektedir. İkinci şekilde yer
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alan sonuç doğrultusunda ise, ülkeler arasındaki uzaklıkların doğrusal bir ilişki gösterdiği ifade
edilebileceğinden dolayı modelin ortaya koyduğu uzaklıkların gerçek uzaklıklar ile uygum gösterdiği
söylenebilir.
İkinci aşamada ihracat seviyesi açısından analiz gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan algısal uzayın
ve ortaya konulan bulguların güvenirliği açısından hesaplanan sonuçlar aşağıda yer alan Tablo 4 ve
Tablo 5’de sunulmuştur.
Tablo 4. İhracat Seviyesi Stress Değerleri
Yineleme

S-Stress Değeri

Düzeltme

1

0.03565

2

0.03465

0.00100

3

0.03463

0.00002

Tablo 4 incelendiğinde, k=2 için stres istatistiğinin 0.001’den küçük olduğu değere kadar
iterasyon devam ettirilmiş ve 3. iterasyonda 0.00020 sonucuna ulaşıldığından dolayı iterasyon
durdurulmuştur. Stres istatistiği sıfıra yakın çıkmıştır ve elde edilen sonuç sıfıra yakın bir stres değeri
verdiğinden dolayı elde edilen çözün uygun olarak nitelendirilmiştir.
Tablo 5. İhracat Seviyesi Matris Sonuçları
Matris Sonuçları
Stres

0.06646

RSQ

0.98158

Tablo 4 incelendiğinde, Kruskal’s formülüne göre hesaplanan stres değeri 0.06646 olarak
bulunmuştur ve bu sonuç stress değerinin verileri %98.15 oranında açıkladığını göstermektedir.
Şekil 2. Ülkelerin Algısal Uzaydaki Konumları ve Dağılımları

İlk şekil incelendiğinde, Avrupa Birliği grubu ile diğer ülkelerin algısal uzayda yer aldıkları
konumlar görülmektedir. Algısal uzayda ülkelerin ekonomik büyüme açısından aralarındaki öklid
uzaklıkları incelendiğinde Avrupa Birliğine aday olan ülkelerin Avrupa Birliğine olan öklid uzaklıkları
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şu şekildedir: Türkiye (0.513), Arnavutluk (1.447), Makedonya (1.646), Sırbistan (2.234). Sonuçlar
incelendiğinde Avrupa Birliğinin ihracat seviyesindeki değişime (ilişkiye) en benzer (yakın) olan
ülkenin Türkiye, en farklı (uzak) olan ülkenin ise Sırbistan olduğu görülmektedir. İkinci şekilde yer alan
sonuç doğrultusunda ise, ülkeler arasındaki uzaklıkların doğrusal bir ilişki gösterdiği ifade
edilebileceğinden dolayı modelin ortaya koyduğu uzaklıkların gerçek uzaklıklar ile uyum gösterdiği
söylenebilir.
Son aşamada ise, ithalat seviyesi açısından analiz gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan algısal uzayın
ve ortaya konulan bulguların güvenirliği açısından hesaplanan sonuçlar aşağıda yer alan Tablo 5 ve
Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 5. İthalat Seviyesi Stress Değerleri
Yineleme

S-Stress Değeri

Düzeltme

1

0.03158

2

0.02896

0.00262

3

0.02895

0.00012

Tablo 5 incelendiğinde, k=2 için stres istatistiğinin 0.001’den küçük olduğu değere kadar
iterasyon devam ettirilmiş ve 3. iterasyonda 0.00012 sonucuna ulaşıldığından dolayı iterasyon
durdurulmuştur. Stres istatistiği sıfıra yakın çıkmıştır ve elde edilen sonuç sıfıra yakın bir stres değeri
verdiğinden dolayı elde edilen çözün uygun olarak nitelendirilmiştir.
Tablo 6. İthalat Seviyesi Matris Sonuçları
Matris Sonuçları
Stres

0.04818

RSQ

0.98790

Tablo 6 incelendiğinde, Kruskal’s formülüne göre hesaplanan stres değeri 0.04818 olarak
bulunmuştur ve bu sonuç stress değerinin verileri %98.79 oranında açıkladığını göstermektedir.
Şekil 3. Ülkelerin Algısal Uzaydaki Konumları ve Dağılımları
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İlk şekil incelendiğinde, Avrupa Birliği grubu ile diğer ülkelerin algısal uzayda yer aldıkları
konumlar görülmektedir. Algısal uzayda ülkelerin ekonomik büyüme açısından aralarındaki öklid
uzaklıkları incelendiğinde Avrupa Birliğine aday olan ülkelerin Avrupa Birliğine olan öklid uzaklıkları
şu şekildedir: Türkiye (0.669), Arnavutluk (1.124), Makedonya (1.156), Sırbistan (2.814). Sonuçlar
incelendiğinde Avrupa Birliğinin ithalat seviyesindeki değişime (ilişkiye) en benzer (yakın) olan ülkenin
Türkiye, en farklı (uzak) olan ülkenin ise Sırbistan olduğu görülmektedir. İkinici şekilde yer alan sonuç
doğrultusunda ise, ülkeler arasındaki uzaklıkların doğrusal bir ilişki gösterdiği ifade edilebileceğinden
dolayı modelin ortaya koyduğu uzaklıkların gerçek uzaklıklar ile uyum gösterdiği söylenebilir.
6. SONUÇ
Küresel sistem içerisinde yer alan ve faaliyetelerini sürüdüren ülkelerin hem bireysel hem de ait
oldukları birlik/grup bazında sahip oldukları performans büyük önem teşkil etmektedir. Makroekonomik
bazlı olarak ifade edilen performans göstergeleri, hem ülkeler arası rekabet düzeyini tanımlamada hem
de kalkınma süreçlerine ilişkin olarak önemli bir sinyal niteliğindedir. Bu nedenle de, var olan bu
makroekonomik faktörler bazında ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması hem
ülkelerin politika yapıcıları hem de yatırım sürecinde olanlar açısından büyük bir önem arz etmektedir.
Yukarıda ifade edilen gelişmeler doğrultusunda bu çalışmada da, Avrupa Birliği’ne üye ve aday
statüsündeki ülkelerin 1995-2017 yılları kapsamında makroekonomik göstergeleri arasındaki ilişki Çok
Boyutlu Ölçekleme aracılığıyla analiz edilmiştir. Avrupa Birliğine aday ülkeler olarak Türkiye,
Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk çalışmanın kapsamında alınmış olup, Karadağ’ın ele
alınan analizi dönemi içerisinde yeterli verisi bulunmadığından dolayı kapsam dışına çıkarılmıştır. Her
bir makroekonomik değişken için ayrı ayrı gerçekleştirilen analiz sonucunda, Avrupa Birliği ile aday
ülkeler arasındaki Öklid uzaklıkları hesaplanmış ve bu hesaplamalar doğrultusunda ilgili değişken
açısından benzerlik (yakınlık) ve farklılık (uzaklık) ortaya konulmuştur.
Çalışma sonucunda, Avrupa Birliğine üye ülkelerin ekonomik seviyesindeki değişime (ilişkiye)
en benzer (yakın) olan ülkenin Arnavutluk olduğu ihracat ve ithalat seviyesindeki değişime (ilişkiye) en
benzer (yakın) olan ülkenin Türkiye iken, birliğin ekonomik, ihracat, ithalat seviyesindeki değişime en
farklı (uzak) olan ülkenin Sırbistan olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular doğrultusunda,
Türkiye’nin ele alınan makro ekonomik faktörler bazında Avrupa Birliğine uyum açısından önemli bir
avantaja sahip olduğu ve bu avantajını adaylık süreci boyunca daha da geliştirerek artıması gerektiği
ifade edilebilir.
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Sinem Pınar GÜREL
Tuğba AKIN
ÖZET
Dış ticaret hadlerindeki değişimler dışa açık ekonomilerde makroekonomik değişkenleri
etkilemekte ve aynı zamanda bu değişkenlerden de önemli bir ölçüde etkilenmektedir. İthal girdi
fiyatlarındaki değişimlerin ve döviz kurundaki oynaklıkların dış ticaret hadlerini ne ölçüde etkilediği
uluslararası iktisat literatüründe önemli bir tartışma konusudur. Bu çalışmada, Türkiye’nin ihracatında
önemli bir paya sahip olan giyim sektörünün net ve gelir dış ticaret hadleri ile petrol fiyatları ve reel
efektif kur arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışmada 2010: 01 - 2017: 06
dönemleri için, giyim sektörü net dış ticaret hadleri, reel efektif döviz kuru ve ham petrol fiyatları
arasındaki ilişki VAR modeli ve Granger nedensellik analizi yöntemleri ile incelenmiştir. Ham petrol
fiyatları ve döviz kurundan giyim sektörü dış ticaret hadlerine doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret Hadleri, Reel Efektif Döviz Kuru, Petrol Fiyatları, Nedensellik Analizi
Jel Kodları: F10, F19, F41, F49
THE RELATIONSHIP BETWEEN TERMS OF FOREIGN TRADE, REAL EFFECTIVE
EXCHANGE RATE AND OIL PRICES: SECTORAL ANALYSIS OF CLOTHING GOODS
ABSTRACT
The changes in the terms of trade affect macroeconomic variables in open economies and are
also significantly affected by these variables. The extent to which changes in import input prices and the
volatility in exchange rates affect the terms of trade are an important issue in the international economic
literature. In this study, the net income terms of trade and clothing sector which has a significant share
in Turkey's exports is intended to reveal the relationship between oil prices and the real effective
exchange rate. In the study, between 2010: 01 - 2017: 06 periods, the relation between the net foreign
trade terms of the clothing sector, the real effective exchange rate and the crude oil prices were
examined with the VAR model and Granger causality analysis methods. It is concluded that there is a
causal relationship between crude oil prices and exchange rate to the terms of trade.
Key Words: The Terms of Trade, Exchange Rates, Oil Prices, Granger Causality Analysis
Jel Codes: F10, F19, F41, F49
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1.GİRİŞ
Dış ticaretin gelişmesiyle birlikte ülkeler birbirlerine daha bağımlı hale gelmekte ve az gelişmiş
veya gelişmemiş ülkeler ithalat yoluyla kalkınmak ve öncelikli olan yatırım mallarını ithal edebilmek
için ihracattan kaynaklanan gelirlerini arttırmak zorunda kalmaktadırlar. Bu sebeple dış ticarette
kazanım ve kayıplar önem arz etmekte diğer bir ifadeyle dış ticaret hadlerindeki değişmeler büyük önem
kazanmaktadır.
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesi ile hesaplanan net dış
ticaret hadleri, ihracat miktarı ile çarpıldığında gelir dış ticaret hadlerini ifade etmektedir. Dış ticaret
hadlerine gelen dışsal bir şok, göreli olarak küçük olan ülkenin döviz kurlarını da etkileyebilmektedir.
Mendoza ve Enrique (1995), çalışmalarında dış ticaret hadleri şoklarının reel kurda değerlenmeye neden
olacağını belirtirken diğer birçok çalışma dış ticaret hadleri ile reel kur arasındaki ilişkinin zayıf olduğu
yönünde bulgular ortaya koymuştur (Aipi, 2012).
Enerji ithalatı toplam ithalatın önemli bir payı olmasının yanı sıra ham petrol fiyatlarındaki
değişim, ithal edilen birçok girdi ve mamul mallarının da fiyatını etkilemektedir. Bu sebeple ihracat
üretiminde kullanılan ham petrol girdisinin fiyatında meydana gelen bir değişimin dış ticaret hadlerini
etkilemesi beklenmektedir.
2017 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı 157 Milyar $ olup bu büyüklüğün % 16’sı motorlu kara
taşıtları ve römorklar sektörü, %12’si ana metal sanayi sektörü, %9’u tekstil ürünleri sektörü, %8’i başka
yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat sektörü ve %8’i giyim eşyası sektörüne aittir.
Türkiye’nin en temel ihracat kalemlerinin başında gelen giyim eşyası ve bunların aksesuarları en
çok ihracat yapılan sektörler arasında beşinci sırada yer almaktadır. Grafik 1‘de Giyim eşyası sektörüne
ilişkin dış ticaret hadleri gösterilmektedir. Konjonktürel dalgalanmanın yüksek olduğu bu sektörde, dış
ticaret hadleri ülke içi ve dışında yer alan makroekonomik iklimden etkilenmektedir.
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Grafik 1.Türkiye’nin 2010-2017 Yılları Arası Giyim Eşyası Sektörüne Ait Dış Ticaret Hadleri

Kaynak:Türkiye İstatistik Kurumu, 2018

İncelenen dönem içerisinde, gelir ticaret hadleri 2011 Temmuz ayında en yüksek değerine
ulaşırken (127.6) en çok ihracat yapılan dönem 2017 Mart ayıdır (147.6). Buradan anlaşılmaktadır ki
Türk lirasının değer kaybetmesi ile yapılan ihracat miktarı artmaktadır fakat ihracat birim değer endeksi
ile hesaplanan net dış ticaret hadlerinde dış pazarlardaki rekabetçiliğini koruyamadığı ve azaldığı
görülmektedir. Bunun sebebi bir taraftan küresel krizin getirdiği talep baskısı diğer taraftan da ucuz
maliyetle üreten Çin ve Güney doğu Asya ülkelerinin yarattığı fiyat baskısı olabilir. Son dönem
incelendiğinde ise fiyat hadlerinde meydana gelen azalışların miktar artışları ile korunmaya çalışıldığı
görülmektedir.
Bu çalışmada, Türkiye’nin ihracatında önemli bir paya sahip olan giyim sektörünün net ve gelir
dış ticaret hadleri ile petrol fiyatları ve reel efektif kur arasındaki ilişkiyi ortaya koymak
amaçlanmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde çalışmda kullanılan model açıklanacak ve üçüncü
bölümde analiz sonuçlarına yer verilecektir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise bulgular tartışılacaktır.
2. ANALİZ
2.1. Model ve Veri Seti
Çalışmada Türkiye için 2010: 01 - 2017: 06 dönemlerini kapsayan aylık veriler kullanılmıştır.
Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırmasına (ISIC) göre en çok ihracat yapılan beşinci sektör giyim
eşyası sektörüdür. Giyim eşyası sektörü dış ticaret hadleri verileri Türkiye İstatistik Kurumu’nun web
sitesinden, reel efektif döviz kuru verileri TCMB-elektronik veri dağıtım sistemi web sitesinden, ham
petrol fiyatları verisi IMF veri tabanından elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenlerin kısaltılmış
hali Tablo 2’de sunulmuştur.
364

Tablo 2. Modeldeki Değişkenler
Reel Efektif Döviz Kuru

REDK

Ham Petrol Fiyatları

PETROL

Giyim Eşyası Sanayi Net Dış Ticaret Hadleri

NGİYİM

Giyim Eşyası Sanayi Gelir Dış Ticaret Hadleri

GGİYİM

Sektöre ait net dış ticaret hadleri ve gelir ticaret hadleri için VAR analizi yapılmıştır. VAR analizi
yapılmadan önce her bir değişkenin mevsimselliği hareketli ortalamalar yöntemi ile incelenmiş ve
mevsimselikten arındırılmıştır. VAR analizinde ham petrol fiyatları ve reel efektif döviz kurunun
sektörlerdeki dış ticaret hadleri ile ekonomik ilişkisini en iyi açıklayan eşitliklere ve tahmin
yöntemlerine ulaşılmaya çalışılmıştır.
2.2. Birim Kök Testi
Zaman serisi analizinde değişkenlerin durağan olması gerekmektedir. Çalışmada kullanılan
değişkenlerin durağanlığını sınayan ADF birim kök testi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. Tablo 3
incelendiğinde REDK, PETROL, NGİYİM değişkenlerinin düzey değerlerinde durağan olmadığı,
birinci farkları alındığında durağan I(1) oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 3. ADF Testi Sonuçları
DÜZEY DEĞERLERİ
ADF test
ist.

1%

5%

10%

kritik değer

kritik değer

kritik değer

REDK

-1.672

-3.506

-2.894

-2.584

PETROL

-0.987

-3.506

-2.894

-2.584

NGİYİM

-0.337

-3.509

-2.895

-2.585

BİRİNCİ SIRA FARK DEĞERLERİ
ADF test
ist.

1%

5%

10%

kritik değer

kritik değer

kritik değer

REDK

-7.298***

-3.506

-2.894

-2.584

PETROL

-6.456***

-3.506

-2.894

-2.584

NGİYİM

-9.578***

-3.509

-2.895

-2.585

***Sabit ve trendli model kullanılmıştır, değişkenlerin %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu ifade
etmektedir.

2.3. Nedensellik Testi ve VAR Analiz Modeli
Çalışmada giyim sektörü net dış ticaret hadleri, reel efektif döviz kuru ve ham petrol fiyatları
arasındaki ilişki VAR modeli ve Granger nedensellik analizi yöntemleri ile incelenmiştir. REDK,
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PETROL, NGİYİM değişkenlerinin durağan hallerine uygulanan Standart Granger Nedensellik
testinden elde edilen F istatistik değerleri Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4. Nedensellik Testi Sonuçları
Bağımlı Değişken: REDK
Bağımsız değişken

Ki- Kare

Serbestlik
Derecesi

Olasılık

PETROL

3.131.087

3

0.3719

NGIYIM

6.552.408

3

0.0876

Bağımlı Değişken: PETROL
Bağımsız değişken

Ki- Kare

Serbestlik
Derecesi

Olasılık

REDK

1.481.408

3

0.6866

NGIYIM

1.075.002

3

0.7831

Bağımlı Değişken: NGİYİM
Bağımsız değişken

Ki- Kare

Serbestlik
Derecesi

Olasılık

REDK

1.269.475

3

0.0053***

PETROL

9.699.761

3

0.0213***

Tablo 4’teki analiz sonuçlarına göre giyim eşyası sektörü net dış ticaret hadlerinin bağımlı
değişken olduğu kısımda reel efektif döviz kuru ve ham petrolün olasılık değeri 0.05’ten küçük olduğu
için temel hipotez olan bağımsız değişken bağımlı değişkenin nedeni değildir hipotezi reddedilir. Diğer
bir ifadeyle, reel efektif döviz kuru ve ham petrolün, giyim eşyası sektörü net dış ticaret hadlerinin
nedeni olduğu bulunmuştur. Reel efektif döviz kuru ve ham petrolün bağımlı değişken olduğu durumda
giyim eşyası sektörü net dış ticaret hadlerinin olasılık değeri 0.05’ten büyük olduğu için temel hipotez
kabul edilmektedir. Giyim eşyası sektörü net dış ticaret hadleri, reel efektif döviz kuru ve ham petrol
fiyatlarının nedeni olmadığı ortaya koyulmuştur.
Şekil 1. Nedensellik Grafiği
NGİYİM

REDK

PETROL

366

Etki tepki analizi REDK, PETROL ve DTH değişkeninde meydana gelen %1’lik şok etkisine
karşılık REDK, PETROL ve DTH serilerinin davranışlarını grafiksel olarak yansıtmaktadır. Etkiler
anlamsız olduğu için burada yer verilmemiştir.
Tablo 5. Varyans Ayrıştırması Sonuçları
NGİYİM'e Ait Varyans Ayrıştırması
Dönem

STANDART HATA

REDK

PETROL

NGİYİM

1

2.280.258

2.763.075

0.746237

96.49069

2

2.402.241

2.865.007

0.871990

96.26300

3

2.427.620

8.413.171

3.086.489

88.50034

4

2.444.744

1.406.770

6.832.270

79.10003

5

2.477.663

1.451.173

6.822.908

78.66537

6

2.487.396

1.564.717

6.752.020

77.60081

7

2.489.103

1.610.598

8.377.732

75.51629

8

2.496.216

1.619.049

8.433.924

75.37558

9

2.498.455

1.645.275

8.398.159

75.14909

10

2.498.997

1.653.804

8.713.941

74.74802

11

2.500.565

1.655.462

8.735.365

74.71002

12

2.501.081

1.662.431

8.726.377

74.64931

Varyans ayrıştırma tablosu incelendiğinde, giyim sektörü net dış ticaret hadlerinin birinci
dönemde %96’sının kendi gecikmeleri ile açıklanırken, 12. dönemde %8’inin petrol değişkeni,
%16’sının da döviz kuru değişkeni ile açıklanmakta olduğu görülmektedir.
Giyim sektörü net dış ticaret hadlerinin yanı sıra net dış ticaret hadlerinin o sektörün ihracat
fiyatları ile çarpımından elde edilen giyim sektörü gelir dış ticaret hadleri ile döviz kuru ve petrol
fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre bütün durumlarda giyim
sektörü gelir ticaret hadleri, reel efektif döviz kuru ve ham petrolün olasılık değeri 0.05’ten büyük
olduğu için temel hipotez olan bağımsız değişken bağımlı değişkenin nedeni değildir hipotezi kabul
edilmektedir. Giyim Eşyası sektörü gelir ticaret hadleri, reel efektif döviz kuru ve ham petrol
değişkeninin birbirinin nedeni olmadığı ortaya koyulmuştur. Elde edilen analiz sonuçlarına Ek1.’de yer
verilmiştir.
3. SONUÇ
Giyim eşyası sektörü net dış ticaret hadlerindeki nedensellik incelendiğinde hem ham petrol
fiyatları ve hem de döviz kurundan dış ticaret hadlerine doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu
görülmektedir. Petrol, arz kaynaklarını etkileyen en önemli girdilerdendir. Ulaştırma ve enerjinin ortaya
çıkarılmasında kullanılmaktadır. Bu nedenle, dış ticaret hadlerini büyük oranda etkilemektedir. Petrol
fiyatlarındaki değişmelerin sektörde yer alan firmaların enerji maliyetlerini, emek ve sermaye
verimliliğini değiştirerek giyim sektörü net dış ticaret hadlerini etkilemekte olduğu görülmektedir. Reel
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efektif döviz kurunun incelenen giyim eşyası sektörü net dış ticaret hadlerinin nedeni olduğu
görülmektedir. Döviz kurundaki bir hareketlenme ticaret mallarının göreli fiyatını etkileyerek arz-talep
dengelerini değiştirmektedir. Döviz kuru artışındaki değişim, giyim eşyalarının döviz cinsinden fiyatını
etkilemekte dolayısıyla dış ticaret hadlerinde değişime neden olmaktadır.
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EKLER
Ek 1. Granger Nedensellik Analizi Sonuçları
Bağımlı Değişken: REDK
Bağımsız değişken

Ki- Kare

Serbestlik Derecesi

Olasılık

GGIYIM

0.861906

1

0.3532

REDK

2.738.340

1

0.0980

Bağımlı Değişken: PETROL
Bağımsız değişken

Ki- Kare

Serbestlik Derecesi

Olasılık

PETROL

0.189761

1

0.6631

REDK

0.281510

1

0.5957

Bağımlı Değişken: GGIYIM
Bağımsız değişken

Ki- Kare

Serbestlik Derecesi

Olasılık

GGIYIM

2.39E-05

1

0.9961

PETROL

0.270923

1

0.6027
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2019 DÜNYA BANKASI İŞ YAPMA RAPORU SAHRA ALTI AFRİKA ÜLKELERİ TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ1
Öğr. Gör. Gülçin ÇÖMEZ 
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk BİNGÖL 
ÖZET
Yabancı yatırımların önem kazandığı günümüzde, gelecek yatırımcılara kolaylık sağlayacak
ortamın yaratılması ihtiyacı artmaktadır. Dünya Bankası’nın her yıl düzenli olarak yayınladığı “Doing
Business” raporları ile yatırımcıların hangi ülkede işlerini ne derecede kolay yapabilecekleri
hususlarına yer verilmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmada; Dünya Bankası’nın “Doing Business2019” raporunda yer alan İş yapma unsurlarının Sahra Altı Afrika ülkeleri ve Türkiye için
karşılaştırılması

amaçlanmaktadır.

Çalışmada

Sahra

Altı

Afrika

ülkelerinin

Türkiye

ile

karşılaştırılmasının sebebi; Dünya Bankası’nın “Doing Business-2019” raporunda iş yapma ile ilgili
en çok reform yapan ilk 10 ülke sıralamasında Türkiye’nin ve beş Sahra Altı Afrika ülkesinin (Dijibouti,
Fildişi Sahili, Kenya, Rwanda, Togo) yer almasıdır. Bu kapsamda; “Doing Business Raporu-2019”da
yer alan 10 unsur için bahsi geçen dört Sahra Altı Afrika Ülkesi ve Türkiye karşılaştırılmıştır. Raporda
yer alan 10 unsur şu şekildedir; yeni iş kurma, inşaat ruhsatı işlemleri, elektrik bağlantısına erişim,
gayrimenkul tescili, krediye erişim, yatırımcıların korunması, vergi ödeme, sınır ötesi ticaret,
sözleşmelerin uygulanması ve tasfiye işlemleridir. Sonuç olarak; listede yer alan üç Sahra Altı Afrika
ülkesinin ve Türkiye’nin özellikle yeni iş kurma ile ilgili hususları kolaylaştırdığı ve gerekli olan
minimum sermaya kısıtını azalttığı görülmektedir. Ayrıca gayrimenkul tescili ile ilgili Türkiye,
gayrimenkul aktarımı ile ilgili maliyetleri artırırken, Sahra Altı Afrika ülkelerinde gayrimenkul aktarımı
ile ilgili vergilerin azaltıldığı gözlemlenmiştir. En çok reform yapan ilk 10 ülke listesinde yer alan Sahra
Altı Afrika ülkelerinin ve Türkiye’nin en önemli ortak özelliği ise hukuksal reformlar yapılarak kredi
sağlanmasının kolaylaştırılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: İş Yapma İndeksi, Türkiye, Sahra Altı Ülkeleri, Dünya Bankası, Yatırım.
JEL Sınıflandırması: O11, O19, F59.
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COMPARISON OF TURKEY AND SUB SAHARAN AFRICAN COUNTREES IN TERMS OF
2019 WORLD BANK EASE OF DOING BUSINESS REPORT
ABSTRACT
Although it is a new phenomenon for Turkish economy, the examples of Sovereign Wealth Funds
can be found around the World since the 1950s. There are different objectives to set up a SWF, their
effects can be seen both in home countries and host countries of global system. As a new agent in the
field of political economy, they affect the change and transformation of power, state and market
dynamics. In this study, the examples of existing Sovereign Wealth Funds and Turkey Wealth Fund
Management Cooperation will be evaluated based on costs and benefits.
Key Words: Sovereign Wealth Funds, Political Economy, Development.
JEL Classification: O11, O19, F59.

1. GİRİŞ
Günümüzde girişimciler, işletmelerinin karlılıklarını artırmak, büyümek, farklı sektörlerde
faaliyet göstermek vb. nedenlerden ötürü bir başka ülkede iş kurmaya yönelmektedir. Bu bağlamda, iş
kurmayı planladıkları ülkeleri seçmek için kendileri gözlemlerine dayanan ölçütlere dayalı bir karar
verme davranışı geliştirmenin yanında, çeşitli ulusal ve uluslararası kurumlar ile bağımsız grupların
düzenli olarak yayınladığı sıralamalara ait göstergelerden de yararlanmaktadır. İş Yapma Raporu,
Dünya Bankası’nın her yıl bu amaçla yayınladığı en önemli göstergelerden biridir. Rapor, 2004 yılından
beri yayınlanmakta olup, yıllara sari geliştirilen 10 ana kriter üzerinden yapılan puanlamaların aritmetik
ortalaması alınarak tüm ülkeleri sıralamaktadır. Raporun oluşmasının ana unsuru olan İş Yapma İndeksi,
ülkelerine dış yatırımcı çekmek isteyen kamu yöneticileri açısından bir fırsat olarak değerlendirilmekte
ve söz konusu ülkelerin reform başlıklarını indeks kriterlerine göre belirledikleri görülmektedir.
Girişimcilerin yatırım kararlarını belirlemek maksadıyla kullandığı farklı kurumların veya STK’ların
yayınladığı çeşitli indeksler var olmakla beraber, belirlenen kriterler bakımından da farklılıklar
bulunmaktadır. İş Yapma Kolaylığı İndeksi diğer sıralama indeksleri gibi hesaplanan değerler üzerinden
ülkeleri sıralarken bünyesindeki 10 adet esas kriterin ağırlıklarını da eşit olarak ele almaktadır. Her bir
girişimci her bir kritere farklı yaklaşacağı gibi ülkelerin yaptığı reformlar da kriterlere verdikleri öneme
göre değişmektedir. 2019 yılı iş yapma kolaylığı raporunda söz konusu reformlar kapsamında en fazla
reformun Sahraaltı Afrika ülkeleri tarafından gerçekleştrildiği görülürken, en dikkat çekici ilerleme
kaydeden 10 ülke içinde Türkiye ile birlikte beş Sahraaltı ülkesi yer aldığı tespit edilmiştir
(Worldbank:2019). Buna göre çıkarım yapıldığında Sahraaltı ülke ekonomileri ile Türkiye’nin
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göstermiş olduğu bu reform performansı çalışmamızın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu
kapsamda çalışmamızda; öncelikli olarak İş yapma kolaylığı indeksi teorik olarak incelenecektir.
Sonrasında ise İş Yapma İndeksinde Türkiye’nin durumu incelenerek, raporda en dikkat çeken 10 ülke
içerisinde yer alan sahraaltı 5 ülke ile karşılıklı olarak değerlendirilecektir. Müteakiben sonuç
bölümünde dikkat çeken hususlar yorumlanacaktır.
2. 2019 İŞ YAPMA RAPORU VE İNDEKSİ KAPSAMI
Dünya Bankası tarafından hazırlanan ve bir ülkedeki iş yapma kolaylığını ölçmeye yarayan
İşyapma (Doing Business) indeksi, dünya ekonomileri üzerinde indekste yer alan ülkelerin yatırım
ortamını etkileyecek şirket kurma kolaylığı, vergi politikaları, istihdam, lisanslama süreci, yatırımcıların
korunması, iflasın çözülmesi gibi çeşitli göstergeler ile girişimcilere yıllık karşılaştırmalı bir rapor
altyapısını oluşturmaktadır. 5 kriter ve 133 ülke üzerinden 2003 yılı verilerini içermek üzere ilki 2004
yılında yayınlanan ve son olarak işe başlama, inşaat izinleri, elektrik temini, tapu kaydı, kredi temini,
azınlık hissedar haklarının korunması, vergi ödeme, dış ticaret, sözleşmenin icrası ve şirket tasfiyesi
başlıkları altında 11 kriter ve 190 ülkenin incelendiği 2019 yılı raporuna kadar indeks çeşitli
geliştirilmelere tabi tutulmuştur. Bu kapsamda söz konusu kriterlerden işe başlama kolaylığı kriterinde,
bir girişimcinin o ülkede iş kurmak için yapması gereken tüm işlemler için harcanan zaman ve maliyetler
ölçülmektedir (WorldBank:2019). İnşaat izinleri kriterinde, ülkenin en büyük ticaret hacmine sahip
şehrinde basit bir ticarethane deposunun inşası için izlenmesi gereken süreçleri ve bu süreçler için
harcanan gün ve maliyetleri kapsar. Elektrik temini kriterinde, yerel bir girişimin elektrik hizmeti
alabilmek için tamamlaması gereken prosedür ve geçen süre ile katlanılacak maliyetin hesaplandığı bir
kriterdir. Tapu kaydı kriteri, işletme evlilikleri kapsamında bir şirketin başka bir şirketi mülkiyetine
alması ve/veya mülkiyeti kendi üzerine geçirmesi için gereken tüm işlemler değerlendirilmektedir.
Kredi temini kriteri ile girişimcilerin borç alma verme kolaylığı ve kredi bilgi paylaşımları ile onların
yasal hakları değerlendirilmektedir. Azınlık hissedar haklarının korunması kriteri, işletme büyük
sermaye ortaklarının işletmeyi kendi çıkarlarına kullanmaları ihtimaline karşılık azınlık hissedarının
korunma gücünün değerlendirildiği alandır. Vergi ödeme kriteri ile KOBİ’lerin ödemesi gereken
vergiler ve ödenen vergilerin şirket için getirdiği idari ve mali yük dikkate alınmaktadır. Dış ticaret veya
sınır ötesi ticaret kriteri ile girişimcinin ürettiği mal veya hizmetlerin ihraç veya ithal edilmesi için kamu
otoritesi tarafından zorunlu kılınan belgelerin yanı sıra tüm bu sevkiyat sürecinin süresi ve maliyeti
değerlendirilmektedir. Sözleşme icrası kriteri yerel mahkemelerde adli sistemin bir ticaret davasının
çözümündeki etkinliğin ölçülmesini hedeflemektedir. Şirket tasfiyesi veya kurum iflas işlemlerinin
gerçekleştirilmesi kriteri ile girişimcilerin iflas eden işletmelerininin iç varlıklarının tasfiye süresini,
maliyetini ve sonucunu gösteren bir süreci incelemektedir (Akses, 2014:6-9).
İndeks, ülkelerde daha az bürokrasiyi tercih etme eğilimi ile düzenleyici süreçlerin verimliliği ve
iş mevzuatının kalitesini de ölçecek biçimde gelişmiştir. Örneğin; mülkiyet devri için sadece hızlı, basit
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ve hesaplı bir süreç varlığı ile kamunun söz konusu devirler ile ilgili bilgilerin doğruluğunu kanıtlayan
sistemlerin varlığını da ölçmektedir Ancak indeks bürokratik düzenlemelerin olumlu ya da olumsuz
etkilerini dikkate almamaktadır. Yani indeks kapsamında kriter puanını artıracak bir eylemin ülkelerin
ya da girişimcilerin menfaatine olmama durumu da ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca indekste işgücü
piyasası kriteri altında değerlendirmeler yapılmasına rağmen söz konusu kriter ülke sıralamalarında
dikkate alınmamaktadır. Örneğin, çalışma saatlerindeki kısıtlamanın az olması ve işçilerin daha kolay
işten çıkarılması, sıralamada ülkeleri daha iyi yerlere taşırken özellikle işgücü istatistiklerinde ülkelerin
görünümünü negatif olarak etkilemektedir. Netice itibariyle indeksin, özel sektör yatırımlarına dönük
aşırı bürokrasinin engellenerek kayıtlı ekonomiye geçişin sağlanması fikrine odaklandığı söylemek
mümkündür. Ülkelere 0-100 aralığında yapılan kriter puanlanmasını müteakip, aritmetik
ortalamalarının alınması yoluyla ülke sıralaması oluşturulmaktadır. 2019 yılı iş yapma indeksinde ilk
yirmi ve son yirmi ülke sıralaması ile en dikkat çeken reform hareketini gerçekleştiren ülke sıralaması
Tablo-1’de sunulmaktadır.
Tablo 18. 2019 İş Yapma Raporunda En Yüksek, En Düşük Puanlanan ve En Dikkat Çekici
İlerlemeyi Gerçekleştiren Ülkeler
İlk 20 Ülke

İndeks
Puanı

Yeni Zelanda
Singapur
Danimarka
Hong Kong-Çin
Güney Kore
Gürcistan
Norveç
A.B.D.
Birleşik Krallık
K. Makedonya
B.A.E.
İsveç

86,59
85,24
84,64
84,22
84,14
83,28
82,95
82,75
82,65
81,55
81,28
81,27

Tayvan

80,9

Litvanya

80,83

Malezya
Estonya
Finlandiya
Avustralya
Letonya
Mauritus

80,6
80,5
80,35
80,13
79,59
79,58

İndeks
Puanı

Son 20 Ülke
Irak
Myanmar
Angola
Liberya
Guinea-Bissau
Bangladeş
Ekvator Ginesi
Timor-Leste
Suriye
Kongo
Çad
Haiti
Orta Afrika
Cumhuriyeti
Kongo
Demokratik
Cumhuriyeti
Güney Sudan
Libya
Yemen
Venezuela
Eritre
Somali

44,72
44,72
43,86
43,51
42,85
41,97
41,94
41,6
41,57
39,83
39,36
38,52

En dikkat çekici
reformist ülkeler
Afganistan
Cibuti
Çin
Azerbaycan
Hindistan
Togo
Kenya
Fildişi Sahili
Türkiye
Rwanda

İndeks
Sıralaması, Puanı
ve Değişimi
167 / 47,77 / +10,64
99 / 62,02 / + 8,87
46 / 73,64 / + 8,64
25 / 78,68 / + 7,1
77 / 67,23 / + 6,63
137 / 55,2 /+ 6,32
61 / 70,31 / + 5,25
122 / 58 / + 4,94
43 / 74,33 / + 4,34
29 / 77,88 / + 4,15

36,9
36,85
35,34
33,44
32,41
30,61
23,07
20,04

Tablo 1’de görüldüğü üzere indeksin üst basamaklarında yer alan ülkelerin çoğunluğu OECD
üyesi yüksek gelir grubundaki ülkelerdir. Öte yandan indekse göre sıralamada son yirmi sırada yer alan
ükelerin % 70’inin Afrika ülkesi olduğu söz konusu Afrika Ülkelerinin % 90’ın da Sahraaltı ülkeler
olduğu görülmektedir. Sömürgecilik sonrası gelişme safhasından bu yana birçok Afrika ülkesi, hiçbir
dönem, 2000'li yılların başından günümüze kadar gelinen süreçte ekonomik gelişmeler noktasında ciddi
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bir ilerlemeye şahit olamamıştır (Amankwah-Amoah, Egbetokun & Osabutey, 2018). Bu bağlamda
küresel piyasalara erişim kolaylığı avantajına sahip birçok uluslararası girişimci sömürgecilik
döneminden daha büyük bir iştahla Afrika ekonomilerine ilgi duymaktadır. Öte yandan benzer bir
şekilde Türkiye de 2000’li yılların başından itibaren ciddi oranda doğrudan yabancı yatırım ve
girişimleri çeken bir ülke konumundadır. Özellikle 2004-2008 yılları arasında dünya yatırım raporuna
göre en fazla yatırım çeken ülkeler arasına girmiştir (Yaşar, 2009). Çalışmanın kapsamı içerisinde yer
alan ülkeler bağlamında ülkelerin yatırımcılarını çekmek maksadıyla 2019 yılı raporunda en fazla çabayı
sarfeden ülkelerin reform alanlarını tespit etmek bu çalışmanın en önemli amacıdır.
3. EN DİKKAT ÇEKEN REFORMİST SAHRA-ALTI ÜLKELERİ VE TÜRKİYE
Dünya Bankası’nın bu yılki İş Yapma Raporunda indekse dahil olan 190 ülke tarafından toplam
313 düzenleyici reformun hayata geçirildiği görülmüş, bunların yaklaşık üçte birine tekamül eden 107
reformun Sahraaltı Afrika ülkeleri tarafından uygulandığı tespit edilmiştir (Worldbank: 2019a). Bu
anlamda Sahraaltı Afrika ülkelerinin üst üste reform yapma rekoru kırdığı görülmektedir. En dikkat
çeken sahraaltı ülkelerinin yıllar içerisinde gerçekleştirdikleri yatırım kolaylaştırıcı faaliyetleri
sebebiyşe tablo 1’de gösterilen en düşük skora sahip yirmi ülke içerisinden sıyrıldıkları görülmektedir.
Yıllara göre söz konusu ülkelerin, Türkiye’nin ve Sahraaltı Afrika ülkeleri ortalamaları Şekil 2’de
sunulmaktadır.
Şekil 2. Yıllara göre İş Yapma İndeksi Puanları ve Eğilimleri

Şekil 1’de görüldüğü üzere gerek en dikkat çeken reformist sahraaltı afrika ülkelerinin gerekse
Türkiye’nin yükselen bir trendle iş yapma kolaylığı puanını yukarı çıkardığı görülmektedir. Bu
bağlamda Türkiye’nin OECD yüksek gelir grubu ülkeleri ortalamasına giderek yaklaşmakta iken, bu
çalışma kapsamındaki ülkeler, sahraaltı ülkelerden oldukça yüksek bir grafik çizmektedir. Rapora göre
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ülkeler için özellikle düşük gelir seviyesi ülkeleri olmaları ve uluslarası birçok insani kalkınma ve
yardım kuruluşu tarafından desteklenmeleridir. Dolayısıyla çalışma kapsamındaki afrika ülkelerinin
çoğunluğu iş yapma kolaylığı indeksine ilişkin altyapı reformlarına yönelmiş durumda iken, Türkiye’nin
ilgili tüm kriterlere yönelik reform çalışmalarını artırdığını görmek mümkündür. 2019 raporu
kapsamında ilgili kriterlere göre puanlama dağılığı Şekil-2’de gösterilmektedir.
Şekil 3. İş Yapma İndeksi Kriterlerine göre Türkiye ve Dikkat Çeken Reformist Sahraaltı
ülkeleri Puanlamaları

Raporda Türkiye’nin iş yapma kolaylığı indeksine göre şeffaflık ve hukuki süreçlerin
azaltılmasına dönük çalışmalarının en önemli reform alanı olarak belirlenmiştir. Buna göre e-Devlet
uygulamalarının yaygınlaştırılması, ülkenin İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehir belediyelerinin tüm
ücret ve tarifeleri ile tapu ve kadastro sistemlerinin TAKBİS elektronik sistemi ile şeffaf bir biçimde
internet platformlarından payalışması, mülki ve sinai hakların korunmasına yönelik hukuki gelişmeler
ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin kredi bilgileri hakkında tüm telekom firmaları ile bilgi
paylaşımı, resmi arabulucuk hizmetlerinin yasal zeminde sürdürülmesi bu kapsamda örnek verilen
uygulamalardır. Çalışma kapsamındaki Afrika ülkelerinde ise vergi sistemlerinin oluşturulması ve yasal
düzenlemelerini ihtiva eden reformların gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu kapsamda raporda Ruanda,
Fildişi Sahili ve Togo’nun gelir vergisi ve katma değer vergisi iadeleri ilgili dijitalleşme adımları attığı
belirtilirken, Kenya’nın söz konusu süreci basitleştirmeye dönük adımlar attığı ifade edilmektedir. Yine
Togo’nun Tapu ve Kadastro yönetimini dijitalleştirmesi, yeni kurulacak şirket isim yönetim sisteminin
oluşturulması ifade edilen diğer reformlardandır. Benzer olarak Ruanda ve Kenya’nın tapu kadastro
işlemlerini edevlet portalları üzerinden yürütülmesi maksadıyla yapılan reformlar dikkat çekicidir. Şekil
2’de görüldüğü üzere 2019 raporunda Türkiye’nin en sorunlu alanının İflas ve şirketlerin tasviyesi kriteri
ile ilgili olduğu görülmektedir. Raporda 176 ülkenin söz konusu kriter ile ilgili herhangi bir reform
çalışmasının olmadığı belirtilirken çalışma kapsamında olan ülkelerden Türkiye, Cibuti, Kenya ve
Ruanda’nın da içerisinde bulunduğu 14 ülkenin bilhassa iflas ve sözleşme hukuku alanında eğitim
reformları yaptığı ifade edilmektedir.
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Ülkeler, kriterlere göre detaylı olarak incelendiğinde,
a. İşe Başlama Kriteri
Türkiye, işe başlama kriterine ilişkin ödenmesi asgari sermaye gereksinimini kaldırarak ve şirket
belgelerinin ve hukuki evrakarın noterce tasdik zorunluluğunu ortadan kaldırarak bir iş kurmayı
kolaylaştırırken, Togo da benzer şekilde asgari sermaye ödemesi zorunluluğu ile birlikte şirket tescil
ücretlerini indirmek ve internet platformları üzerinden ödeme kolaylığı sağlamıştır. Fildişi Sahili ise
şirket tescilinde noter zorunluluğunu kaldırmıştır. Aynı zamanda rapora göre Cibuti, Togo ve
Ruanda’nın tek nokta işe başlama politikaları ile girişimcilerin ülkelerine ilişkin yatırımlarında
bürokrasiyi azaltmaya çalıştıkları görülmektedir.
b. İnşaat İzinleri Kriteri
Rapora göre Fildişi Sahili’nin inşaat ruhsatlarının ve yapı kalite kontrollerinin denetiminin
sıkılaştırılması maksadıyla oluşturulan bir komisyon tarafından atanan bağımsız denetçilik sisteminin
kurulduğu ifade edilmektedir. Benzer bir yapının Togo tarafından oluşturulmasına ek olarak sigorta
hizmetlerinin güçlendirilmesi ve inşaat ruhsatı maliyetlerinin azaltılmıştır. Türkiye de aynı şekilde kalite
kontrol standartlarını yükseltirken, inşaat ruhsat süreçlerinin daha şeffaflıştırılması kapsamında bir
takım hukuki düzenlemeler yapmaktadır.
c. Elektrik Temini Kriteri
Enerji kaynakları bağlamında, Türkiye’nin elektrik temini kriteri kapsamında ilave reform
ihtiyacı bulunmazken, Togo ve Ruanda’nın Yıllık Ortalama Elektrik Kesintisi Süresi İndeksi ile
Ortalama Sistem Kesintisi Frekansı İndeksi ile Elektrik enerjisi yönetiminde iyileştirmeler planladığı
görülmektedir. Ayrıca Yeni elektrik bağlantı ücretlerinin işletmelerde düşürülmesine ilişkin de
teşviklerin getirildiği ifade edilmektedir.
d. Tapu Kaydı Kriteri
Bu Kriterde Cibuti’nin Tapu harçlarının transferi, satış sözleşmelerinin vergilendirme, tapu ve
kadastro yönetimi açısından etkinlikle ve şeffaflıkla sağlanması bağlamında teknik ve hukuki
düzenlemelerin önemli reform alanları olduğu görülmektedir. Kenya ve Togo’nunn tapu kaydı yönetim
sistemine geçmesi ve rayiç bedel, kadastrol plan vb. bilgilerin tüm taraflarla şeffaf olarak paylaşılması
hedeflenmektedir. Ruanda’nın diğer ülkelerden farklı olarak tartışmalı arazi çözüm mekanizmaları
oluşturmak maksadıyla tapu kadastro yönetiminin etkinliğini artırdığı görülmektedir.
e. Kredi Temini Kriteri
Cibuti, girişimcilerin yatırımları kapsamında kullanılacak kredilere erişimi kolaylaştırmak için
teminat olarak kullanılabilecek varlıkların kapsamını genişleterek, gelecekteki varlıkların teminat olarak
kullanılmasına izin vermiş, borçların ve borçların genel tanımının yapılmasına izin vererek ve teminatlı
alacaklılara iflas mutlak bir öncelik sağlayan yasal düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Fildişi Sahili ise
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kredi merkezlerinin borç alanı kapsamını genişleterek ve kamu hizmeti şirketleri vasıtasıyla veri
paylaşımına başlayarak, kredi bilgilerine erişim olanaklarını geliştirdiği ifade edilmektedir. Kenya,
bütünleşik güvenli transferleri ile ilgili yasal çerçeveye koymak ve güvenli transferlere ilişkin yeni bir
bütünleşik ve ihbar temelli bir teminat sicili yapısını oluşturmak maksadıyla yeni bir yasa çıkartarak
krediye erişimi güçlendirmiştir. Ruanda, yeni bir iflas yasası çıkartarak krediye erişimi güçlendirmiştir.
Buna göre güvenli alacaklılara altı aylık bir süre için otomatik bir süre uygulanmakta ve varlıkların
bozulabilir olması veya şirketin yeniden yapılandırılması için yeniden böyle bir süre gerekli
olmadığında bu süreden feragat imkânı sağlamaktadır. Türkiye, orijinal teminatın gelirini ve yerini
almak suretiyle ürünlere olan güvenlik ilgisini artırarak, krediye erişimi güçlendirdiği ifade
edilmektedir; Teminatlı alacaklılara işlemleri süreci içinde veya dışında işçi ücretleri ve vergi gibi diğer
taleplere göre mutlak öncelik verilmektedir. Ayrıca Türkiye, telekomünikasyon şirketleri vasıtasıyla
borçlar hakkında verileri rapor ederek kredi bilgilerine erişimi de iyileştirdiği belirtilmektedir.
e. Azınlık Hissedar Haklarının Korunması Kriteri
Cibuti ve Kenya tüm şirketin taraflarıyla olan işlemlerin daha fazla kamu aydınlatma zorunluluğu
ile daha fazla kurumsal şeffaflığı sağlamaya çalışmış, , Çeşitli davalardan önce kurumsal bilgilere
erişiminin genişletilerek ilgili tarafları karşı argümanlar oluşturarak güçlendirmeyi, tüm hissedarların
haklarını ve önemli kurumsal kararlarda rol almasını, mülkiyet ve kontrol yapılarını netleştirilmesini
zorunlu kılmak suretiyle azınlık hissedarlarının haklarının korunması için yasal altyapısını güçlendirdiği
belirtilmektedir.
f. Vergilerin Ödenmesi Kriteri
Fildişi Sahili ve Togo, girişimciler tarafından vergi ödemelerinin kolaylıkla gerçekleştirilmesi
bağlamında bir elektronik ödeme platformu kurarak kurumlar vergisi ve katma değer vergisi
beyannamelerinin çevrimiçi olarak hazırlanmasını sağlayan altyapıyı oluşturmuştur. Togo ayrıca,
kurumlar vergisi oranını düşürerek vergileri daha az masraflı hale getirmiştir. Kenya ise daha önceden
kurmuş olduğu iTax sistemini daha da sadeleştirerek ve vergi ödemeleri ile ilgili tüm izin ve
beyannameleri tek bir çatı altında toplamayı başarmıştır.
g. Dış Ticaret Kriteri
Ruanda, ihracat ve ithalatta tek gümrük bölgesi ve risk bazlı denetim uygulaması, çevrimiçi
sertifikalar uygulayarak gümrük işlemleri gereken sürenin azaltılmasına dönük yasal düzenlemeleri
yaptığı ifade edilirken, Türkiye, ulusal ticaret tek penceresinin işlevlerini genişletmek, risk yönetim
sistemini geliştirmek ve gümrük komisyoncularının ücretlerini düşürmek de dahil olmak üzere çeşitli
yasal düzenlemelerle ihracat ve ithalat için süreçlerdeki zaman ve maliyetlerin azalttığı belirtilmektedir.
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h. Sözleşmenin İcrası Kriteri
Cibuti, ticari davaları hızlıca çözmek için ilk derece mahkemesinde özel bir bölüm kurarak ve
mahkeme kararları için zaman standartlarının uygulanmasının yanı sıra, gönüllü uzlaşma ve
arabuluculuk işlemlerini düzenleyen yeni bir Hukuk Muhakemesi Usulü Kanunu kabul ederek
sözleşmeleri icrası konusunda hukuki düzenleme yoluna gitmiştir. Aynı şekilde Fildişi Sahili de
alternatif uzlaşma mekanizmalarını da hukuk sistemine entegre ettiği görülmüştür. Ruanda ve Togo ise
beklenmedik ve istisnai durumlarda sözleşmelerin iptaline ilişkin yeni hukuk kurallarını yasalaştırarak
sözleşmelerin icrası kriterinde reform davranışı sergilemiştir. Türkiye söz konusu hukuki düzenlemeleri
önceki yıllarda gerçekleştirmiş olaması sebebiyle diğer ülkelerden farklı olarak ticari davalarda her
seviyede verilen kararları yargı ağında yayınlamak ve arabuluculuk için finansal teşvikler getirerek
sözleşmeleri icrası konusunda önemli yaptırımlarda bulunulduğunu ifade etmektedir.
ı. Şirketlerin Tasfiyesi ve İflasın Çözülmesi Kriteri
Cibuti, ödeme aczi sürecini alacaklılar yönünden daha erişilebilir hale getirerek ve işlemlere daha
fazla katılımlarını sağlayarak ödeme acfiyetini çözmeyi kolaylaştırmıştır. Kenya ve Ruanda, iflas
işlemleri sırasında borçlunun iş hayatını sürdürebilmesini kolaylaştırarak, yeniden yapılandırma
işlemlerinde alacaklıların eşit muamele görmesini sağlayarak ve alacaklıların iflas süreçlerin daha fazla
katılım sağlamasını sağlayarak iflasın çözülmesini kolaylaştıran uygulamaları geliştirdiği ifade
edilmiştir. Türkiye, alacaklılara iflas süreçlerine daha fazla katılım sağlama ve işe başlangıç sonrası
kredi alma imkanı tanıyarak, yeniden yapılandırma süreci düzenlemelerini iyileştirerek ve iflas ve
ödeme güçlüğünü konularında kriteler puanını artırıcı düzenlemeler yapmıştır.
4.SONUÇ
Tüm dünya ülkeleri, uluslararası yatırımcıyı kendi ülkerine çekmek maksadıyla bir dizi tedbir,
düzenleme ve kolaylık sağlamaktadır. Bu bağlamda yapılan tüm eylemlerin değerlendirildiği Dünya
Bankası tarafından yıllık olarak yayınlanan İş Yapma Raporu ve indeksi ile birlikte girişimcilere yatırım
kararlarına yardımcı olmaktadır. İş yapma indeksine yönelik ekonometrik modelleri açısından bir takım
eleştiriler bulunmasına rağmen söz konusu rapor ve indeks, gerek akademik dünyada gerekse iş
dünyasında diğer indekslerle birlikte kullanılarak kesin yatırım kararlarına etki etmektedir. Raporun
geneli incelendiğinde Sahraaltı Afrika ülkelerinin girişimci fırsatlarının artırılması noktasında önemli
mesafe kaydettiği görülmektedir. Ancak listenin son yüz sırasının % 90’ınında halen Afrika ülkelerinin
yer aldığı görülmektedir. 2019 yılı raporunda en dikkat çekici beş ülke olan Cibuti, Fildişi Sahili, Kenya,
Ruanda ve Togo’nun indeks kriterleri kapsamında giderek Güney Asya ülkeleri ortalamalarına
yaklaştığı görülürken Türkiye’nin de indeks kapsamında yer alan reform davranışları sebebiyle OECD
yüksek gelirli ülkeler grubu ortalamalarına yaklaştığı görülmektedir. Çalışma kapsamında özellikle
2019 İş Yapma raporunda dikkat çeken sahraaltı afrika ülkelerinin incelenmesi neticesinde söz konusu
tüm ülkelerin altyapısal reformlar yaptığı görülmektedir. Ancak Kenya, Fildişi Sahili ve Ruanda’nın
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diğer iki ülkeye göre geçmiş raporlarda gerçekleştirmiş olduğu reformların üzerine yatırımı
kolaylaştırıcı birçok fonksiyonu eklediği görülmektedir. Türkiye ise çalışma kapsamındaki diğer
ülkelerden farklı olarak ölçeği ve ticaret hacmi sebebiyle üst orta gelir grubu ülkeler arasındadır. Bu
bağlamda diğer ülkelerin iş yapma skorunu yüksek derecede etkileyen altyapı sistemlerini uzun süre
önce oluşturması sebebiyle avantajlı olmasına rağmen uygulanan yatırım teşvik programları ve yatırımı
kolaylaştırıcı yasal uygulamalar ile iş yapma indeksinde giderek üst sıralarda yer almaktadır. Ancak
ölçeği itibariyle İstihdam ve işsizlik kriterinin indekse dahil edilmemesi sebebiyle özellikle yapısal
işsizlik sorunu ile mücade eden ülkenin İş yapma indeks puanını yükselmesinde önemli avantaj
sağlamaktadır. Ancak müteakip dönemde icra edilecek çalışmalarda işsizlik sorununa ilişkin girişimci
indeksleri analizi çalışmaları indeksin önemi anlaşılabilecektir.
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LINE BALANCING & ASSIGNMENT OPTIMIZATION IN SEWING PLANTS
Murat KOCAMAZ
Şafak BİROL
ABSTRACT
The textile sector, where competition is intense, stands out as a sector where process and costoriented developments are experienced intensively. Today, the changing market and customer structure
lead textile companies to reconsider their processes. The textile sector, in which production is intense,
has become one of the sectors that need to use machine-human integration effectively. For this reason,
the ability of the firms in the textile sector to cope with the costs by means of fast-changing product
models and short delivery dates depends on keeping the production lines’ efficiency at the highest level.
Balanced assembly lines while providing efficiency and productivity goals, it stands out as a tool to
ensure the timely completion of the processes in line with the objectives. For this purpose, sewing
assembly line balancing problem, will be dealt with in line with different targets and aim to create the
most suitable models according to the current company strategy for TYH Textile Company which is in
the apparel sector. The structure of the TYH Textile Işıkkent branch sewing assembly lines can be
summarized as follows. In a sewing assembly line, there are flat bed, overlock, coverstitch, and special
sewing machines. In the branch with a total of 4 sewing assembly lines; an assembly line is composed
of average 25 sewing machines and 25 operators. In each order, assembly lines are installed by sewing
machine, operator, and operation matching. In this study, an alternative model to the assembly line
balancing problem has been tried to be solved, primarily due to the operator competence encountered
in assembly line balancing. It is aimed to create a model that will maximize efficiency depending on the
limited operator number in the company and the competencies of the operators (the number of machines
and operations they are specialized in). As a result of the studies conducted, the unit production time
was improved, and the operational efficiency was increased by 5%.
Key Words: Sewing Process, Assembly Line Balancing, Assignment, Optimization.
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1. INTRODUCTION
Assembly line is popular in manufacturing industries such as electronics, textile, or furniture (Lam
and others, 2016). Assembly lines in textile firms are simply production systems which used for large
scale productions of similar products in the same fabric and model. Each fabric workpiece flows through
the assembly line by with tables with caster wheels. The time available for operators or machines in
each workstation to perform tasks is called cycle time and is tied to the system’s production rate (Lopes
et al., 2019) which depends on demand.
Considering the assignment of workers and production processes the assembly line balancing
problem seeks to solve one of the most fundamental issues in textile firms. The main challenge in the
textile sector is the process/machine-based competence of the employees and the management of the
assembly line depending on these competencies. The high number of product models, the different types
of fabric, the machine differences, the production shifts and, the difference in delivery times, makes it
difficult for worker assignment and line balancing for the assembly line.
2. LITERATURE REVIEW
Assembly line balancing is an important problem for various sectors (Askin and Standridge,
1993). The balancing of workstations depending to their load is the main performance index for
assembly line design. The most widely used type of balancing problem is the simple assembly line
balancing (SALB), which has limitations regarding its area of use. Due to its assumptions, not all
assembly lines can be described by the SALB formulation. Some studies described variants that remove
or replace SALB’s simplifying hypotheses (Lopes et al., 2019). These generalized assembly line
balancing (GALB) works consider different aspects of an assembly line, such as product diversity,
skilled-workers allocation, ergonomic restrictions, traveling workers, lines with non-deterministic task
times, and parallelism.
The assignment problem in the field of combinatorial optimization has been used in most of
assembly process to ensure the compliance of employees with the competencies of the work. The
assignment problem is generally defined as the assignation of n types of processes or tasks to m workers
to optimize a specific objective function. Different methods are used for the solution because each
worker has a different time period to perform the task. In assembly lines, because of the different
competencies required by each process and the different performance of the employees in these
processes, the assignment problem is a method frequently used in the textile sector.
2.1. Assembly Line Balancing
Line balancing problems which used in assembly problems can be studied as knapsack models.
Assembly line balancing problem tries to minimize the total number of workstations with knapsack
methodology constraints like total production time at each workstation which cannot exceed the exact
cycle time which calculated from expected demand (Avarez-Miranda and Pereira, 2019). Line balancing
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could support the minimal work in process between workstations however, bottlenecks often occur
because the assembly line is difficult to get balancing because of different operation times.
Some researchers suggest linear programming to solve all possible assignments for an assembly
line (Salveson, 1955) with no constraints on task splitting. Jackson (1956) modelled SALB like a tree
diagram where arcs represents workstations and paths shows feasible solutions. Also, a fundamental
analysis presented by Baybars (1986) for SALB. Agnetis and Arbib (1997) used dynamic programming
for SALB.
2.2. Assignment Problem
Most studies related to the worker assignment problem have defined it as a linear optimization
problem. Studies in the literature defined worker assignment problem in different contexts and
addressing the problem with a wide range of techniques. The worker to task assignment problem consists
of determining the best way to assign the available workforce to different tasks in a system to optimize
a specific performance measure. In general, the worker-assignment problem has been described
considering the minimization of the total assignation cost as the objective function and a cost matrix for
the different worker-task assignment possibilities (Mendez-Vazquez and Nembhard, 2019). For some
problems, it can be the minimization of total production time due to worker-task relations.
Boysen et al. (2007) have divided assignment problems into two. In the first type, the balancing
problem is combined with equipment selection problem in which one equipment for each station is to
be chosen out of a set of predetermined alternatives. As for the second one, the equipment of a
workstation is configured along with the task assignment such that synergies can be realized by
combining tasks which require the same resources (Sungur and Yavuz, 2015).
2.3. Research Framework
In this study, a worker assignment problem and assembly line balancing has been used together
in a sewing line. Within the scope of this study, SALB problem has been discussed for a specific line
which all processes are pre-defined. SALB problem is solved with knapsack modeling and the selection
of the personnel to be assigned to the sewing line is solved with the assignment problem.
3. CASE STUDY
The study was undertaken in a TYH Textile Işıkkent sewing plant which fundamentally t-shirts,
sweatshirts, and activewears were sewn. In the sewing branch with a total of 4 sewing assembly lines;
an assembly line is composed of average 25 sewing machines and 25 sewing operators.
To choose the best sample sewing line for production, workers’ knowledge of machine and
operation must be determined, because each worker’s operation competence is different. The sewing
workers of the plant were analyzed, and a talent matrix is created. Then every worker's sewing operation
time was measured. A sample sewing line was selected with average competences for a specific product
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line. The selected sewing layout plan can be seen in Figure 1. The example sewing line had 25 firmly
placed sewing machines and 26 operators who are specialized in flat bed, overlock, coverstitch, and
special sewing machines. Workers can be transferred from to other sewing lines which solves some over
and under capacity problems.
Figure 1. Sewing Line Layout Example
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In this study, the assembly line balancing problem was taken for 600 units male T-shirt model
order. The model can be finished with 20 independent operations. List for the operations in the specific
model is given in Table 1.
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Table 1. List of Operations in Sewing Line

CODE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

OPERATION

TYPE

Washing Instruction Preparation
Nape Strip Pressing and Carrying
Nape Strip Ironing and Carrying
Nape Strip Cutting and Carrying
Front Body Piece Preparation
Triangle Piece Ironing
Triangle Piece Cutting
Triangle Label Mounting
Rear Triangle Piece Mounting
Shoulder Assembling
Collar Strip Mounting
Attaching The Collar Strip Tip
Nape Strip Mounting
Nape Strip Seam Closure
Arm Piece Mounting
Side Assembling
Bending The Skirt Tip
Mounting The Arm Tip Strip
Arm Tip Safety Seam
Washing Instruction Mounting

Flat Bed Sewing Machine
Coverstitch Sewing Machine
Iron
Handwork
Handwork
Iron
Handwork
Flat Bed Sewing Machine
Flat Bed Sewing Machine
Overlock Sewing Machine
Coverstitch Sewing Machine
Flat Bed Sewing Machine
Coverstitch Sewing Machine
Flat Bed Sewing Machine
Overlock Sewing Machine
Overlock Sewing Machine
Coverstitch Sewing Machine
Coverstitch Sewing Machine
Flat Bed Sewing Machine
Flat Bed Sewing Machine

The main objective of the ALB (Assembly Line Balancing) is to minimize the number of total
workstations which related to sewing line efficiency. Also, designing a minimum number of
workstations under expected cycle times leads to minimum production flow time. Each process can be
handled by different workers with different production times according to workers capabilities. These
capabilities are measured for each worker in different processes. The main goal of the study is to find a
possible solution for ALB with minimum process times, which can be held by skilled enough workers.
ALB optimization models generally focus on balance efficiency and in many cases, cycle time
determines the flow time with the number of workstations, which leads to total production time. As a
result of investigations in garment orders, which has a low amount of quantity, ALB design can take
%15 of the total production time. ALB design can be longer in the high amount of orders, but the main
problem is ALB design percentage is higher in the low amount of orders. For these reasons, we aim to
find a feasible solution in ALB design as short as possible.
On the next step, standard operation times are calculated from 12 etudes for each operation. In
table 2, each etude, average times, tolerances for workers (%115 was taken) and standard times
(seconds) are given for 20 operations.
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Table 2. Time Etudes and Standard Times for Each Operation
As the first step of ALB, operations are sorted by priorities. In table 3; operations, operation times,
and priority operations can be seen.

TYPE

OPERATION

CODE

OPERATION TIME (SEC)

PRIORITY

Flat Bed Sewing Machine
Coverstitch Sewing Machine
Iron
Handwork
Handwork
Iron
Handwork
Flat Bed Sewing Machine
Flat Bed Sewing Machine
Overlock Sewing Machine
Coverstitch Sewing Machine
Flat Bed Sewing Machine
Coverstitch Sewing Machine
Flat Bed Sewing Machine
Overlock Sewing Machine
Overlock Sewing Machine
Coverstitch Sewing Machine
Coverstitch Sewing Machine
Flat Bed Sewing Machine
Flat Bed Sewing Machine

Washing Instruction Preparation
Nape Strip Pressing and Carrying
Nape Strip Ironing and Carrying
Nape Strip Cutting and Carrying
Front Body Piece Preparation
Triangle Piece Ironing
Triangle Piece Cutting
Triangle Label Mounting
Rear Triangle Piece Mounting
Shoulder Assembling
Collar Strip Mounting
Attaching The Collar Strip Tip
Nape Strip Mounting
Nape Strip Seam Closure
Arm Piece Mounting
Side Assembling
Bending The Skirt Tip
Mounting The Arm Tip Strip
Arm Tip Safety Seam
Washing Instruction Mounting

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

27,7
9,8
9,8
11,0
10,0
13,8
28,8
40,0
40,0
30,0
45,0
24,0
48,0
36,0
33,0
51,0
25,2
25,2
30,0
21,0
559,3

2
3
6
7
8
5, 9
10
11
4, 12
13
14
15
16
17
18
1, 19

Table 3. Operations Priority Relations Table

Through the Table 3, the operations priority diagram has drawn, and it shows the connections
between operations in Figure 2.
Figure.2 Operations Priority Diagram
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In the sewing plant, workers have three breaks in 10 hours of work time (3x15 min coffee break,
1x30 min lunch). So, the workers' net production time capacity is 525 minutes or 31.500 seconds. To
calculate cycle time (unit per second), we need to divide daily net production time and order quantity.


Order Quantity: 600



Daily Net Production Time: 31.500 seconds



Cycle Time: 52,5 Seconds per unit

Workstations are combines of operations. When creating workstations cycle time determines the
limits, and priority diagram determines the possible combinations. But in this case, operations cannot
be divided, and workers competences are different. With the help of Figure 2, we select and combine
the operations which are under the 52,5 seconds cycle time. As Figure 3 shows, there are 14 workstations
which are appropriate to unite.
Figure 3. Workstations Diagram

Determining the number of workstations enables to calculate the lead time of production. We can
calculate the flow time of production; 735 seconds by multiplying the number of workstations and cycle
time. From 735 seconds of flow time and 559,3 seconds total operations time, the theoretical assemble
line balance rate finding as %76,1.
In the second part of the study, workers assigned to the right workstation to get the result of
minimum operation times. Firstly, each operators’ performances determined for each operation. In table
4, operations and workers competences matrix is shown.
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Table 4. Operations Competence Matrix

# OP

OPERATION

WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Washing Instruction Preparation 0,8

1

0

1

1

2 Nape Strip Pressing and Carrying

0

0

1,15

0

3 Nape Strip Ironing and Carrying

0

0

1,05

0

4 Nape Strip Cutting and Carrying

1,05

0

1

5 Front Body Piece Preparation

1

1,1

6 Triangle Piece Ironing

0

0

7 Triangle Piece Cutting

0

8 Triangle Label Mounting

1

0

0,9

0

0

1

0

0

0,95

1

1

0

1

0

1

1,05

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,1

0

1

0,9

1

1

0,8

0,8

1

0

0

1

1,05

0

0

0,85 1,05

0

0
0

0

0

0

1,15

0

1

0,9 1,1 1,05

1

0,8

1

0,95

0

1

0

0

0

1,1

0

1,05

1

1

1,1

1

0

0

1

0

0,95

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0,95

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,9

1

0

1

1,05

1

1

0,9 0,85

1

0

1,05

1

1

1,1

1,1 1,05

1

0

0,85

1

1

0

0

0

0

0

1,1 1,05

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1,15

0

1,05

0

1

0,9

1

1

1

1,05 0,95 0,85
0

0

0

1

1

0,95 0,9

9 Rear Triangle Piece Mounting

1,1

0

0

0

1

0

1,05

0

1

0

1

0,75

0

1,1

1

0

0,9

1

1

0

0

0

0

0

0

10 Shoulder Assembling

0,9

1

0,85

1

1

0,95

0

1

0

0

0

0

1

1,05

0

1

1,1

0

0

1

0,9 1,05

0

0

0

0

11 Collar Strip Mounting

0,85

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1,05

0

0

0

0

12 Attaching The Collar Strip Tip

1

0

0

0

1

0

0

0

1,15

1

0,85

1

0

1

1

1,05

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

13 Nape Strip Mounting

1

0

0

1

0,75

0

0

0

1

1,05

1

0

0

1

0,9

0

0,85

1

0,9 0,85

0

1

0

0

0

0

14 Nape Strip Seam Closure

0,9

0

0

1

1

0

0

0

0,95

1

1

0

0

0,9

1

0

1

0,75

1

1

0

0,95

0

0

0

0

15 Arm Piece Mounting

0

1,05

1

1,05

1

0,9

0

0

0

0

0

0

1

0,95

0

0,8

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

16 Side Assembling

0

1

0,85

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1,1 0,8

0

1

0,75

0

0

0,95

1

1

0

0

0

0

0

0,8

0

0

0,85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,05

0

0

0

0

0,95

0

0

0

0

1,05

1

0

0

0,9

0

0

0

0,95

1

1,05

1

0

1,05

1

0

1

1

1

0,9

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1,05

1

1,1

0

0

0

0

17 Bending The Skirt Tip
18 Mounting The Arm Tip Strip
19 Arm Tip Safety Seam

1

1

0

0,95

1

0

1

0

1

1,05

1

1,1

0

1

1

0

1

20 Washing Instruction Mounting

1

0,9

0

1

0,85

0

1

0

0,95

1

1,1

1

0

0,95

1

1

1

0,95 0,95
1

1

In Table 4, if cell value "0" means the worker does not have enough experience to assign that
operation. If the cell value is above "0", that means the worker can assign to operations, but performance
may change. Through Table 4, worker's performance divides to operations time and every worker’s
particular operation time can been found and operations grouped based on workstations as Table 5
shows.
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Table 5. Operations Competence Matrix

# OP

OPERATION

STD.
WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR
WR 1 WR 2 WR 3 WR 4 WR 5 WR 6 WR 7 WR 8 WR 9
TIME
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Washing Instruction Preparation 28

35

28

0

28

28

0

31

0

31

28

28

35

0

28

31

25

26

28

35

28

29

28

0

0

0

0

20 Washing Instruction Mounting

21

23

0

21

25

0

21

0

22

21

19

21

0

22

21

21

21

21

21

20

21

19

0

0

0

0

56

51

0

49

52

0

52

0

53

49

47

56

0

50

52

46

47

49

56

48

50

47

0

0

0

0

0

0

9

0

0

10

0

12

10

0

0

0

10

0

0

0

9

0

9

10

9

10

9

0

9

0

21

Workstation 1
2 Nape Strip Pressing and Carrying 10
3

Nape Strip Ironing and Carrying 10

0

0

9

0

0

10

10

10

9

0

0

10

9

10

0

0

10

0

10

10

10

9

10

11

10

10

4

Nape Strip Cutting and Carrying 11

10

0

11

11

0

11

0

13

10

0

0

0

11

0

0

0

11

11

11

10

10

11

11

10

12

13

0

0

29

0

0

31

0

35

30

0

0

0

30

0

0

0

30

0

31

30

30

30

29

0

31

0

Workstation 2
6

Triangle Piece Ironing

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

13

14

14

7

Triangle Piece Cutting

29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

29

30

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

42

44

46

40

0

0

0

36

0

40

0

35

40

44

40

0

40

38

40

40

44

47

40

0

40

0

0

0

0

40

0

0

0

36

0

40

0

35

40

44

40

0

40

38

40

40

44

47

40

0

40

0

0

0

0

36

0

0

0

40

0

38

0

40

0

40

53

0

36

40

0

44

40

40

0

0

40

0

0

0

0

36

0

0

0

40

0

38

0

40

0

40

53

0

36

40

0

44

40

40

0

0

40

0

0

0

0

Workstation 3
8

Triangle Label Mounting

9

Rear Triangle Piece Mounting

40

Workstation 4
40

Workstation 5
5

Front Body Piece Preparation

10

10

9

10

10

10

10

0

10

0

0

0

0

11

10

0

10

10

0

0

12

10

10

0

0

0

0

10

Shoulder Assembling

30

33

30

35

30

30

32

0

30

0

0

0

0

30

29

0

30

27

0

0

30

33

29

0

0

0

0

43

39

45

40

40

42

0

40

0

0

0

0

41

39

0

40

37

0

0

42

43

39

0

0

0

0

53

0

0

45

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

45

0

0

0

0

43

0

0

0

0

53

0

0

45

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

45

0

0

0

0

43

0

0

0

0

24

0

0

0

24

0

0

0

21

24

28

24

0

24

24

23

24

24

24

24

0

24

0

0

0

0

24

0

0

0

24

0

0

0

21

24

28

24

0

24

24

23

24

24

24

24

0

24

0

0

0

0

48

0

0

48

64

0

0

0

48

46

48

0

0

48

53

0

56

48

53

56

0

48

0

0

0

0

48

0

0

48

64

0

0

0

48

46

48

0

0

48

53

0

56

48

53

56

0

48

0

0

0

0

40

0

0

36

36

0

0

0

38

36

36

0

0

40

36

0

36

48

36

36

0

38

0

0

0

0

40

0

0

36

36

0

0

0

38

36

36

0

0

40

36

0

36

48

36

36

0

38

0

0

0

0

0

31

33

31

33

37

0

0

0

0

0

0

33

35

0

41

33

0

0

33

33

33

0

0

0

0

0

31

33

31

33

37

0

0

0

0

0

0

33

35

0

41

33

0

0

33

33

33

0

0

0

0

0

51

60

51

51

51

0

0

0

0

0

0

46

64

0

51

68

0

0

54

51

51

0

0

0

0

0

51

60

51

51

51

0

0

0

0

0

0

46

64

0

51

68

0

0

54

51

51

0

0

0

0

Workstation 6
11

Collar Strip Mounting

45

Workstation 7
12

Attaching The Collar Strip Tip

24

Workstation 8
13

Nape Strip Mounting

14

Nape Strip Seam Closure

48

Workstation 9
36

Workstation 10
15

Arm Piece Mounting

33

Workstation 11
16

Side Assembling

51

Workstation 12
17

Bending The Skirt Tip

25

0

32

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

27

0

0

0

0

18

Mounting The Arm Tip Strip

25

24

25

0

0

28

0

0

0

27

25

24

25

0

24

25

0

25

25

25

28

0

25

0

0

0

0

0

57

0

0

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

0

0

0

0

52

0

0

0

0

30

30

0

32

30

0

30

0

30

29

30

27

0

30

30

0

30

32

32

30

0

30

0

0

0

0

30

30

0

32

30

0

30

0

30

29

30

27

0

30

30

0

30

32

32

30

0

30

0

0

0

0

Workstation 13
19

Arm Tip Safety Seam
Workstation 14

30

If we summarize Table 5, our competence matrix becomes appropriate to our assignment model, as
Table 6 shows.
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Table 6. Operations Competence Matrix (Sum)

OPERATION

WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Workstation 1

56

51

0

49

52

0

52

0

53

49

47

56

0

50

52

46

47

49

56

48

50

47

0

0

0

0

Workstation 2

0

0

29

0

0

31

0

35

30

0

0

0

30

0

0

0

30

0

31

30

30

30

29

0

31

0

Workstation 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

42

44

46

Workstation 4

40

0

0

0

36

0

40

0

35

40

44

40

0

40

38

40

40

44

47

40

0

40

0

0

0

0

Workstation 5

36

0

0

0

40

0

38

0

40

0

40

53

0

36

40

0

44

40

40

0

0

40

0

0

0

0

Workstation 6

43

39

45

40

40

42

0

40

0

0

0

0

41

39

0

40

37

0

0

42

43

39

0

0

0

0

Workstation 7

53

0

0

45

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

45

0

0

0

0

43

0

0

0

0

Workstation 8

24

0

0

0

24

0

0

0

21

24

28

24

0

24

24

23

24

24

24

24

0

24

0

0

0

0

Workstation 9

48

0

0

48

64

0

0

0

48

46

48

0

0

48

53

0

56

48

53

56

0

48

0

0

0

0

Workstation 10

40

0

0

36

36

0

0

0

38

36

36

0

0

40

36

0

36

48

36

36

0

38

0

0

0

0

Workstation 11

0

31

33

31

33

37

0

0

0

0

0

0

33

35

0

41

33

0

0

33

33

33

0

0

0

0

Workstation 12

0

51

60

51

51

51

0

0

0

0

0

0

46

64

0

51

68

0

0

54

51

51

0

0

0

0

Workstation 13

0

57

0

0

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

0

0

0

0

52

0

0

0

0

Workstation 14

30

30

0

32

30

0

30

0

30

29

30

27

0

30

30

0

30

32

32

30

0

30

0

0

0

0

Our assignment model selects the best workers while considering the limitations of cycle time. If
operations total time exceeds the limits because of the performance of the worker, the second-best
worker will be selected for this workstation. When the model selects the best worker from the matrix,
each worker can only assign to 1 workstation and at least 1 worker needs to assign each workstation.
The model stops assigning when the total operation time is minimum. In Table 7, the solutions for the
assignment problem are given in yellow cells.
Table 7. Workers-Workstations Assignment

OPERATION

WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR WR
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Workstation 1

56

51

100

49

52

100

52

100

53

49

47

56

100

50

52

46

47

49

56

48

50

47

100 100 100 100

Workstation 2

100 100

29

100 100

31

100

35

30

100 100 100

30

100 100 100

30

100

31

30

30

30

29

100

31

100

Workstation 3

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

41

42

44

46

Workstation 4

40

100 100 100

36

100

40

100

35

40

44

40

100

40

38

40

40

44

47

40

100

40

100 100 100 100

Workstation 5

36

100 100 100

40

100

38

100

40

100

40

53

100

36

40

100

44

40

40

100 100

40

100 100 100 100

Workstation 6

43

39

45

40

40

42

100

40

100 100 100 100

41

39

100

40

37

100 100

42

43

39

100 100 100 100

Workstation 7

53

100 100

45

45

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

45

45

100 100 100 100

43

100 100 100 100

Workstation 8

24

100 100 100

24

100 100 100

21

24

28

24

100

24

24

23

24

24

24

24

100

24

100 100 100 100

Workstation 9

48

100 100

48

64

100 100 100

48

46

48

100 100

48

53

100

56

48

53

56

100

48

100 100 100 100

Workstation 10

40

100 100

36

36

100 100 100

38

36

36

100 100

40

36

100

36

48

36

36

100

38

100 100 100 100

Workstation 11

100

31

33

31

33

37

100 100 100 100 100 100

33

35

100

41

33

100 100

33

33

33

100 100 100 100

Workstation 12

100

51

60

51

51

51

100 100 100 100 100 100

46

64

100

51

68

100 100

54

51

51

100 100 100 100

Workstation 13

100

57

100 100

58

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

49

100 100 100 100

52

100 100 100 100

Workstation 14

30

30

100

30

100

30

32

30

100 100 100 100

32

30

100

30

29
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30

27

100

30

30

100

32

30

100

4. CONCLUSION
For the current study goals, expected speed in assembly line modeling and efficiency in the
assembly line have been achieved. The study has succeeded in realizing the desired production amount
within the defined time. Also, workers can be assigned to all workstations, according to expected
competencies, which combined with multiple operations. As a result, the unit production time was
improved, and the operational efficiency was increased by %5.
This study was developed to solve the assembly line balancing and the assignment of suitable
workers to work on the assembly line. Standard times are used in the assembly line balancing. For further
studies, it is planned to develop a linear programming model for the assembly line balancing, where
each employee's performance and the capacity of the workstations are taken into account. It is also an
optimization goal for further studies where multiple assembly lines are balanced at the same time with
the same worker pool.
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EVALUATION OF EFFICIENCY OF STATE SUPPORT OF AGRARIAN ENTERPRISES IN
UKRAINE
Viktoriia PETRENKO
Alla KARNAUSHENKO

ABSTRACT
In recent years, the priority task of the agrarian policy of Ukraine is the development of the
agrarian complex and the preservation of food security of the country. As practice of the developed
countries of the world shows - without the state support it is impossible to preserve and stimulate the
development of agrarian enterprises. Today agricultural enterprises are in unfavorable conditions of
economic activity due to the fact that their own resources are not enough, and access to financial
resources and state assistance is a complex and cumbersome process.
The purpose of the research is to reflect the current state of state support of agrarian enterprises
of Ukraine, as well as to determine its necessity and effectiveness for agricultural producers.
It is precisely government support for micro and small agrarian enterprises, as well as new
agricultural enterprises, and a correlation-regression analysis of the dependence of the amount of
agricultural producers produced on agricultural development programs that are allocated from the
state budget.
Methodological basis of the article became general scientific methods of knowledge,
generalization, analysis and synthesis, comparative, computational, statistical and graphic, correlationregressive, program-target.
The main results of the paper are the consideration of the dependence of the gross domestic
product, volumes of agricultural produce, financial results before the taxation of agricultural
enterprises and the export of agrarian products from the amount of state support of agricultural
enterprises in Ukraine. The research results can be applied when forming a strategic and tactical plan
for the development of the agrarian sector of the state and agricultural enterprises of Ukraine.
Conclusions: To assess the effectiveness of state support for agrarian enterprises, the
construction of a regression model and a methodological approach based on establishing a link between
the size of state support for agricultural enterprises and the profitability of their production and gross
domestic product were selected. These methods have allowed to determine the impact of state support
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to the agrarian sector, along with other factors, as well as to assess the extent of financial support and
profitability of agrarian production.
Keywords: State Support, Agrarian Sector, Agricultural Enterprises, Micro and Small Agricultural
Producers, Efficiency.
JEL Codes: Q14; Q18; O13.

1. INTRODUCTION
In recent years, the priority task of the agrarian policy of Ukraine consists in the development of
the agro-industrial complex and the preservation of food security of the country. As practice of the
developed countries of the world shows, it is impossible to preserve and stimulate the development of
agrarian enterprises without the state support. State regulation of agriculture is quite a complex
mechanism, which includes a set of tools for influencing the creation of stable economic, social and
legal conditions for the development of agriculture, the expansion of the agrarian market, the restoration
of the social structure of the village, the restoration of inter-branch and inter-farm relations, meeting the
needs of the population in quality food products at socially acceptable prices and environmental
protection.
Today, micro and small agrarian enterprises are in an economic environment unfavourable for
performing economic activity due to the lack of their own resources, and access to financial resources
and state support is a complicated and cumbersome process. The most popular measure of state support
for small agricultural producers in economically developed countries is the provision of state guarantees
for loans, microfinancing, and targeted loans with preferential terms. The purpose of the research is to
assess the contemporary status of state support to agrarian enterprises, as well as to determine the need
for state support to agricultural producers through the use of correlation-regression analysis.
2. OVERVİEW OF THE LITERATURE
State support to the agrarian sector is devoted to many studies of domestic and foreign scientists,
such as Bondarchuk N.V. (2015), Kormyshkin Yu.A. (2018), Kravchenko O.M. (2018), Kysil S.S.
(2018), Lutsenko O.A. (2015), Mylovanov E.V. (2018), Niskhodovska O.Yu. (2014), Onehin V.М.
(2018), Pimenova O.V. (2018), Rechka K.M. (2018), Rusnak A.V. (2018), Savchenko V.F. (2018),
Tsybok V.O. (2005), Shebanin V.S. (2018), H. Willer, J. Lerno (2018) and others. However, state
support of micro- and small agrarian enterprises, as well as newly created agrarian enterprises and the
correlation-regression analysis of the dependence of the amount of produced agricultural products on
the agrarian sector support programs allocated from the state budget are in need of a more detailed study.
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3. DATA PRESENTATION
In the developed countries of the world, the agrarian sector is given special attention, different
measures and forms of state support are being implemented, because a significant share of the income
of agricultural producers is formed at the expense of state sources (Lermoshenko M.M. edited, 2018).
Interesting is the experience of foreign countries, in which agriculture is classified as strategic
and priority sectors of the economy; in this regard, the state subsidizes agricultural production in one
form or another. For economically developed countries there is an unregulated standard - the amount of
subsidies is determined by climatic conditions, while the southern countries subsidize 10-100 USD/ha
and less, while the northern countries: Sweden - 800 USD/ha, Finland - 1600 USD/ha, Norway - 3,500
USD/ha.
In Korea, state funds to support micro- and small agrarian producers are spent in three main areas:
the provision of preferential loans (up to 8 years and with an interest rate of 2.5-3% below the bank’s
one), the development and introduction of new technologies, and the replenishment of working
capital. In Singapore, when receiving a loan for up to 4 years, the rate is 5% per annum, and when
receiving a long-term loan - 6.5% per annum. In addition, special preferential loans are provided for
farms, the number of workers at which does not exceed 10 people. In Japan, loans can be obtained with
2-4% per annum to stimulate the co-operative activity of small business patterns (Polischuk H., 2017).
An analysis of the forms and methods of financial support to micro- and small agribusiness in
foreign countries has allowed to reveal the following trend: the higher the level of economic
development of the country is, the greater the degree of development of small business patterns is
subordinated to large agro-industrial enterprises, at that the interaction of small and large agro-industrial
enterprises is concerned not only with the production itself, but also all types of activities that serve the
agro-industrial complex.
In highly developed agro-industrial countries, there is a tendency towards general cooperative
support to micro- and small enterprises. Therefore, the experience of most developed international
countries indicates the enormous importance of state support.
Today there are programs aimed at supporting the development of the agrarian sector of economy
in Ukraine. A special place is given to state support to the livestock sector, organic production and
preferential loans.
Preferential loans in developed countries cover all types of agricultural activities stimulating the
development of the most promising sectors and top-priority areas. Thus, in Austria, up to 40% of the
total amount of the preferential loan is used to improve the organizational structure of farms, 27% - for
the construction and reconstruction of residential and commercial buildings, 12% - for the
mechanization of agricultural production, 5% - for promotion of products, in France more than 70% of
the total volume of preferential loans is aimed at modernizing farms.
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Loans on preferential terms are granted subject to compliance with state requirements. To receive
them must be met certain criteria: size of farms, their value, level of profitability, age of applicants, their
professional training, etc.
The procedure for using funds from the state budget to reduce the cost of loans to enterprises of
the agro-industrial complex is approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine. It regulates the basic
parameters as follows:
-

conditions for obtaining compensation for easing of loans;

-

limiting the interest rates at which preferential loans may be granted;

-

objects of preferential loans;

-

procedure and terms of documented drawing up of the flow of preferential loans;

-

accounting.

4. STATE SUPPORT TO THE AGRARIAN SECTOR
From the General Fund of the State Budget, expenditures in the amount of UAH 10,715,072.2
million were allocated to the Ministry of Agrarian Policy and Food in accordance with the Law of
Ukraine “On the State Budget of Ukraine for 2018”, UAH 4,223.0 million of which were allocated under
the programs for support of the agro-industrial complex (Table 1).
Table 1. Expenditures from the General Fund of the State Budget Allocated to Support the
Development of the Agro-Industrial Complex in 2018, UAH Million
Pos.

According to

No.

the Law of
Type of expenditures for support of development
of the agro-industrial complex

Ukraine “On
the State
Budget of
Ukraine for

Expenditures
actually incurred

Balance of

as of December

accounts

21, 2012

2018”
1

2801030 “Financial support of measures in the

266,0

265, 9130

0,087

210,0

47, 4885

162,5115

1,4129

1,0853

0,3276

agro-industrial complex by easing of loans”
2

2801230 “Financial support for the development
of farms”, including:
- partial compensation of the value of seeds of
agricultural plants of domestic breeding purchased
from seed farming entities;
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- partial compensation of the expenses related to

0,4360

0, 4360

0

52,9911

36, 3385

16,6526

5,1286

3,1664

1,9622

12,4053

6,8546

5,5507

400,0

104,0967

295,9033

-

3,2981

-

-

100,7986

-

2 401,0

2 393,2948

7,7052

955,0

695,0000

260,0000

4 232,0

3 505,7930

726,2070

the provision of agricultural advisory services;
- partial compensation of the cost of purchased
agricultural machinery and equipment of domestic
production;
- partial compensation of the interest rate on loans
borrowed in national currency provided by state
banks;
- financial support of agricultural servicing
cooperatives.
3

2801350

“State

support

for

development,

establishing of young orchards, vineyards and
berry-bearing plants and their maintenance”,
including:
- direct writing off of compensation for repayment
of payables to execute court decisions;
- compensation of the costs for planting material
in vine growing and gardening.
4

2801540 “State support of livestock breeding”

5

2801580

“State

support

to

producers

of

agricultural products”
Total funds from the General Fund of the State Budget
allocated for the development of the agro-industrial
complex
Sources: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy

Having analyzed Table 1, it was established that agricultural producers received funds from the
General Fund of the State Budget allocated to agricultural development programs not in full as of
December 21, 2018, the amount of UAH 726.2070 million remained unused. State support for
development, establishing of young orchards, vineyards and berry-bearing plants and their maintenance
showed the smallest amount of expenditures received from the budget - UAH 104,0967 million, balances
on accounts amount to UAH 295,9033 million. Furthermore, farms have not received UAH 162,5115
million under the program of financial support for the farms development.
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The expenditures from the special fund amounted to UAH 2326,8 million (with own revenues of
institutions and organizations), were allocated to the Ministry of Agrarian Policy and Food in accordance
with the Law of Ukraine “On the State Budget of Ukraine for 2018”, UAH 51.9 million of which (2.2%
of the total amount) were allocated for support of enterprises of the agro-industrial complex.
Table 2. Expenditures from the Special Fund of the State Budget Allocated for Support of the
Agro-Industrial Complex, UAH Thousand
Pos.

Type of expenditures for support of development

According to

Expenditures

Balance of

No.

of the agro-industrial complex

the Law of

actually incurred

accounts

Ukraine “On

as of December

the State

21, 2012

Budget of
Ukraine for
2018”
1

2801180 “Financial support of measures in the

5000,0

3 355,3

1644,7

agro-industrial complex”
2

2801460 “Granting loans to farms”

43 100,0

43 100,0

0

3

2801490 “Financial support of measures in the

3818,4

-

3818,4

51918,4

46 455,3

5463,1

agro-industrial complex on the terms of financial
leasing”
Total funds from the Special Fund of the State Budget
allocated for the development of the agro-industrial
complex
Sources: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy

As of December 21, 2012, according to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.
130 dated March 01, 2017 on partial compensation of the cost of agricultural machinery and equipment
of domestic production at the expense of the general fund for agricultural producers, the amount of UAH
695,000,0 thousand was directed to the recipients of partial compensation of the cost of machinery and
equipment from the registration account of the Ministry of Agrarian Policy, UAH 38 2718,6 thousand
of which were used.
In general, in 2018, the sum more by UAH 3.2 million than in 2017 was allocated for financing
of the programs for agro-industrial complex development, but only the sum more by UAH 1 million
than in 2017 is foreseen for the financial support of the agricultural producers (Rusnak А.V., Petrenko
V.S., Karnaushenko А.S., 2018).
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Exceeding the planned expenditures over actual and not getting the total sum of UAH 731.6701
million from the state budget may be explained by the fact that the mechanism for obtaining state support
involves a long-term, bureaucratic and cumbersome process that requires a large number of documents
and certificates.
Using the example below, let’s consider the procedure for partial compensation of interest rates
on loans from commercial banks, which are provided to agrarian enterprises (Petrenko V.S.,
Karnaushenko А.S., 2017).
Fig. 1. Mechanism of Easing of Loans for Enterprises of the Agro-Industrial Complex of
Ukraine

Commercial banks
loan + interests

loan

pledge

Agrarian enterprises
application for compensation

Department of agro-industrial
development of the regional state
administration
decision on compensation
interest
compensation

Ministry of Agrarian Policy and
Food

resolution on allocation of funds

State Treasury Service
funds

General Board of the State
Treasury Service in the region
Sources: authors’ own development

The above confirms that the procedure of easing of loans with the help of state financial support
for agricultural enterprises is quite cumbersome and long-term. It provides for involvement of a wide
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range of participants, as well as a complex procedure for issuing preferential loans, which aggravates
the access of agrarian enterprises to such credit resources.
Within the framework of the national program “Financial support by easing of loans”, a social
interview was conducted in which 265 agricultural producers from all over Ukraine participated. As a
result, it was established that more than 70% of respondents approve the limit on the maximum amount
of the compensation interest rate on loans, which should not exceed UAH 10 million to one agricultural
producer.
Opinions about the best state support program shared. Representatives of agribusiness voted
mostly for:
- payment of subsidies for 1 ha of agricultural land or 1 animal used for the production of
subsidized products – 60.94% of the respondents;
- payment of subsidies for UAH 1 for sold subsidized products – 26.56% of the respondents.
Furthermore, 84.13% of the interviewed agrarian producers prefer state support program, which
consists of three aspects:
- Quasi-accumulation of VAT paid in proportion to the sale of livestock and other types of
subsidized products, funds are directed to quasi-accumulation of VAT;
- compensation of the interest rate on loans with a limit of UAH 10 million per person, including
related persons;
- payment of subsidy that is proportional to the legal revenue for micro- and small agricultural
producers.
In 2019, in comparison with 2018, the expenditures of the State Budget, which are directed to
state financial programs supporting the development of agro-industrial complex, are increased. It is
planned to allocate by 39.6% and 4.6% more than in 2018 respectively from the General Fund and the
Special Fund, namely:
- state support for animal husbandry has increased by UAH 1099 million;
- financial support for the development of farms has increased by UAH 590 million.
Priority sectors for agriculture in 2019 remain as follows: development of micro- and small
agricultural producers engaged in cattle breeding, horticulture, vegetable growing, organic production,
cultivation of medicinal plants and green rural tourism (Apostoliuk O., 2016). According to the Law of
Ukraine “On the State Budget of Ukraine for 2019”, there are provided 7 areas of financial support for
farms and cooperatives, namely:
-

90% compensation of the cost of advisory services;
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-

80% compensation of the cost of seeds of agricultural plants of domestic production;

-

70% compensation of the cost of purchased domestic equipment to cooperatives;

-

40% compensation of the cost of purchased agricultural machinery and equipment of

domestic production, easing of loans;
-

a budget subsidy for 1 ha of newly-created farms;

-

a budget subsidy for 1 member of the newly established farm.

5. CORRELATION MATRIX OF DEPENDENCE OF PROFITABILITY OF AGRARIAN
ENTERPRISES ON STATE SUPPORT
To determine the impact of state support on the volume of agricultural production and the
development of agrarian producers more effectively, we will conduct a correlation-regression analysis,
which shows the relationship between the indicators. Table 4 shows the source data for analysis.
Table 3. Output Data for Correlation-Regression Analysis
Year

State support of the

Gross

programs for the

product,

development agro-

domestic
UAH

Volumes

of

Financial

results

manufactured products,

before taxation, UAH

mln.

UAH mln.

mln.

Export,
UAH mln.

industrial complex,
UAH mln.
2008

12161,7

65148

157208

6041,8

9500

2009

6365,2

65758

159187

7647,4

10300

2010

5754,5

80385

189373

17291,8

9800

2011

8011,8

106555

253485

25565,9

12700

2012

8005,5

109785

261707

26992,7

17800

2013

8721,2

128738

306998

15147,3

16900

2014

5501,3

161145
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Sources: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy

In the course of analysis of dependencies of the gross domestic product, volumes of agricultural
production, financial results before taxation of agricultural enterprises and export of agricultural
products on state support of the programs for the agrarian sector development, a correlation matrix
of dependencies was made (Table 4)
Table 4. Correlation Matrix of Dependence of Profitability of Agrarian Enterprises on State Support
State support

Gross

Volumes

of

domestic

manufactured

results

product

products

before

the

programs for
the

of

agrarian

Financial

Export

taxation

sector
Name

development

State support of the programs for
the agrarian sector development
Gross domestic product

1,00
-0,56

1,00

products

-0,64

0,99

1,00

Financial results before taxation

-0,70

0,91

0,93

1,00

Export

-0,26

0,69

0,69

0,52

Volumes of manufactured

1,00

Sources: Authors’ Own Development

Correlation matrix of dependence has shown that the change in the volume of state support greatly
affects the financial results of agrarian enterprises before taxation and volumes of manufactured
products (coefficient of pair correlation (-0.70) and (-0.64) respectively). Exports of agricultural
products (correlation coefficient (-0.26)), which indicates a low correlation of these indicators is least
affected by the state support.
6. СORRELATION-REGRESSIVE ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE RESULTS
OF ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE STATE SUPPORT
For a more detailed consideration of the correlation of gross domestic product, volumes of
manufactured products, financial results before taxation and export of products on state support of the
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programs for the agrarian sector development, we will conduct a multi-factor correlation-regression
analysis (Table 5).
Table 5. Results of Correlation-Regressive Analysis of the Dependence of the Results of Activity
of Agricultural Enterprises on the State Support
Regression statistics
Multiple R

0,824

R-square

0,678

Rated R-square

0,464

Standard error

2092,609

Observation

11
Dispersion analysis
df

SS

MS

Regression

4

55372562,18

13843140,55

Remainder

6

26274076,58

4379012,764

10

81646638,77

Total

F

Significance F

3,161

0,101

у

Upper 95%

Lower 95%

Upper 95%

Lower 95%

Р - value

t - statistics

Standard error

Coefficients

Indicators

Estimated data of regression equation

9054,981

3221,249

2,811

0,031

1172,868

16937,093

1172,87

16937,093

х1

0,071

0,040

1,785

0,124

-0,026

0,168

-0,026

0,168

х2

-0,039

0,024

-1,647

0,151

-0,098

0,019

-0,098

0,019

х2

-0,036

0,055

-0,654

0,537

-0,170

0,098

-0,170

0,098

х4

0,130

0,304

0,427

0,684

-0,615

0,875

-0,615

0,875
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Sources: Authors’ Own Development

Based on the results obtained in Table 5, a multiple linear dependency model was made, which
has the following form:
у = 9054,981 + 0,071х1 – 0,039х2 – 0,036х3 + 0,130х4,

(1)

where у - a resultant characteristic of state support of the programs for the agrarian sector
development; x1 - a factor characteristic of the gross domestic product; x2 – a factor characteristic of the
volume of manufactured products; х3 – a factor characteristic of financial results before taxation; x4 - a
factor characteristic of export.
The coefficient value of the multiple correlation for the elaborated model is 0.824, which shows
the availability of a strong relation between the factor and the resultant characteristics. According to
Fisher's criterion, the model is also statistically significant, since its estimated value makes 3.161.
The use of this model will allow the state to predict the possible change in the volume of support
of the programs for the agrarian sector development when changing the gross domestic product, the
volume of sales of agricultural products, financial results before taxation and exports, which will make
it possible to determine the optimal amounts of state support and the consequences of its increase or
decrease for agrarian enterprises.
7. CONCLUSIONS
To assess the effectiveness of state financial support to the agro-industrial complex, a regression
model construction and a methodological approach based on establishing a link between the size of state
support to agricultural enterprises and the yield of their production were chosen. These methods have
made it possible to determine the impact of state support to the agro-industrial complex along with other
factors, as well as to assess the extent of financial support and the profitability of agricultural production.
Today, there is a tendency for a decrease in budget financing of agro-industrial enterprises and a growing
tendency in financial indicators of their activities.
The results of the research showed that with the growth of financial support to agro-industrial
enterprises, there is a decrease in their costs, an increase in production and sales, and net profit. When
state financial support is reduced, then costs increase, production and sales and net profit decrease. To
improve state financial support to the agro-industrial complex, experience of the USA can be used. There
is support for price parity between the resource industries that create working capital and fixed assets
for the agrarian sector of the economy, and agricultural products. At the same time, it will be possible
to avoid errors of state support to the agro-industrial complex, which were made by this country.
Prospects for further research are the analysis of the dynamics of financial indicators of activity of
agricultural enterprises of the agro-industrial complex and the impact of budget support on relevant
indicators in their subsequent periods of activity. Based on the relevant analysis, it will be possible to
provide recommendations for further financial support to agro-industrial business entities.
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TÜKENMİŞLİK KAVRAMININ BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL ETKİLERİ 
Didem AYHAN
Hilal SEKİ ÖZ
ÖZET

Tükenmişlik, özellikle insan ilişkilerinin ön planda olduğu meslek mensuplarında, işe bağlı olarak
bireylerin enerjilerinin azalması, sürekli artan stress, duygusal yorgunluk, motivasyon ve ideal kaybı
yaşamaları olarak tanımlanabilir. Farklı modellerle tanımını yapılabilen tükenmişlik temelde duygusal
tükenme, duyarsızlaşma, düşük kişisel başarı dönemlerinden oluşmaktadır. Her evrede bireylerin
yaşadığı ruhsal ve fiziksel belirtilerin düzeyi değişmekte, farklı belirtiler meydana gelmektedir.
Tükenmişlik hafif belirtilerle başlayan, ilerleyici özellik gösteren ve ilk evrelerinde farkedilmesi güç bir
sendromdur. Ruhsal ve fiziksel belirtiler ile ortaya çıkan tükenmişlik sendromunun belirtilerini hafif,
orta ve şiddetli olarak kategorize etmek mümkündür. Belirtiler şiddetlendikçe bireysel ve örgütsel
düzeydeki yıkıcı etkileri artmaktadır. Bu anlamda tükenmişlik bireysel ve örgütsel olarak önemli bir
kavram haline gelmektedir. Tükenmişlik sendromuna bireysel ve örgütsel olarak birlikte müdahale
etmek gerekmektedir. Bireysel müdahalelerde tükenmişlik başka ruhsal bozuklukların ortaya çıkmasına
da sebep olduysa kapsayıcı bir tedavi gerektirirken, örgütsel problemlerin çözülmesi bireysel tedaviyi
destekleyici ve hızlandırıcı olmaktadır. Bu çalışma, tükenmişlik kavramı, modelleri, tükenmişliğin
evreleri, bireysel ve örgütsel belirtileri, bireysel ve örgütsel müdahalelerin kapsamının derlenmesiyle
tükenmişlik sendromunun bireysel ve örgütsel etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik Sendronu, Duygusal Tükenme, Kişisel Başarı, Duyarsızlaşma
JEL Kodu: Y80, Z13, Z22
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THE INDIVIDUAL AND ORGANIZATIONAL EFFECTS OF BURNOUT CONCEPT
Burnout can be defined as the decrease in the energy of the individuals depending on the job,
constantly increasing stress, emotional fatigue, motivation and ideal loss, especially in the occupational
members in which human relations are at the forefront. The burnout, which can be defined by different
models, consists of periods of emotional exhaustion, depersonalization and low personal success. In
each stage, the level of mental and physical symptoms experienced by individuals varies and different
symptoms occur. Burnout is a syndrome that begins with mild symptoms, shows progressive features
and is difficult to detect in its early stages. It is possible to categorize the symptoms of burnout syndrome
that occur with mental and physical symptoms as mild, moderate and severe. As symptoms increase,
their destructive effects on individual and organizational levels increase. In this sense, burnout becomes
an important individual and organizational concept. It is necessary to intervene burnout syndrome
individually and organizationally. If burnout in individual interventions has led to the emergence of
other mental disorders, it requires comprehensive treatment, while solving organizational problems can
support and accelerate individual treatment. The aim of this study is to examine the individual and
organizational effects of burnout syndrome by compiling the concept of burnout, models, stages of
burnout, individual and organizational symptoms, and the scope of individual and organizational
interventions.
Keywords: Burnout Syndrome, Emotional burnout, Individual success, Desensitization.
JEL Codes: Y80, Z13, Z22.
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1. GİRİŞ
Ülkemizde ve dünyada giderek artan tükenmişlik ülkelerin ortak sorunu haline gelmiştir. İş
yaşamına bağlı olarak meydana gelen tükenmişlik sendromuna olumsuz iş koşulları ve kişisel birtakım
özelliklerin bir araya gelmesi sebep olmaktadır.
Tükenmişlik sendromu yaşayan bir birey işene gitmek istemez, mecburiyetten işe gider,
istemsizce geç kalmaları olabilir ve iş değişikliği yapmak ister. Nedenleri arasında çalışma koşulları, iş
arkadaşları, örgütsel beklentiler, yönetimsel sıkıntılar, tam açıklanmamış sorumluluklar, çalışan
sirkülasyonun hızlı olması, bireysel farklılıklar ve bir takım kişilik özellikleri sayılabilir. Bireysel,
toplumsal ve örgütsel bir sorun olan tükenmişlik sadece yaşayan kişiyi değil, iş gücü kaybına sebep
olarak, iş akışı ve çalışma sistemini olumsuz etkileyerek iş yerlerini ve birey-toplum, örgüt-toplum
etkileşimi dolayısıyla da toplumu da aynı ölçüde etkilemektedir. Tükenmişlik sadece duygusal olarak
değil, fiziksel ve bilişsel olarak da hissedilir. Tükenmişlik sendromu yaşayan bireylerde eleştirilere
tahammülsüzlük, gerginlik, sinirlilik, ümitsizlik, hayal kırıklığı, kolay öfkelenme, çaresizlik hissi,
yorgunluk, kas ve baş ağrıları, gastrointestinal sistem şikayetleri, taşikardi, sık sık kararsızlık yaşama,
çabuk sıkılma, dikkat sorunları, unutkanlık, dalgınlık hatta özsaygı ve özgüvenin düşmesi gibi sorunlar
görülür.
2. GENEL BİLGİLER
"Tükenmişlik" kavramı aşırı talepler nedeniyle kişinin enerjisinin ve ideallerinin tükenmesi
bununla birlikte stresinin artması olarak tanımlanabilmektedir. Bu kavram ilk olarak 1974 yılında
Freudenberger tarafından gönüllü sağlık çalışanları arasındaki yorgunluk, hayal kırıklığı ve bunların
sebep olduğu işi bırakmayı tanımlamak için kullanılmıştır. 1981 yılında ise Maslach ve Jackson
tükenmişlik kavramını geliştirmişlerdir (Maslach ve Leiter, 2017).
“İşi gereği insanlarla yoğun bir ilişki içerisinde olanlarda görülen duygusal tükenme,
duyarsızlaşma, ve düşük kişisel başarı hissi” şeklinde tanımlanmaktadır (Budak ve Sürgevil, 2005).
Tükenmişlik, bireylerde negatif duygulara ve koşullara sebep olan istenmeyen bir durumdur.
Maslach ve Zimbardo(2017) yaptıkları tanımda tükenmişliği 3 boyutta açıklanmaktadır. Bunlar;
1. Duygusal tükenme
2. Duyarsızlaşma
3. Kişisel başarı boyutları
Duygusal tükenme: Tükenmişliğin en önemli belirleyicisi ve içsel boyutu olan duygusal
tükenme bireyin işi sebebiyle kendini duygusal olarak aşırı yüklenmiş ve tükenmiş bir durumda
bulmasıdır. Birey ruhsal olarak yıpranmış enerjisi bitmiş gibi hisseder. Etrafındaki insanlara yeteri kadar
sorumlu davranamadığını düşünür ve iş hayatındaki tatmini de azalır bununla karakterize olarak ertesi
gün işe gitmek istemeyebilir. İşe gitme düşüncesi gerginlik ve endişe yaratabilir (Arı ve Bal, 2008) .
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Duyarsızlaşma: Bu boyutta kişi artık hissizleşmeye başlar. Öncelikle tükenmişlik yaşadığı
alandaki davranışları katılaşır, kayıtsızlaşır, hissizleşir, tükenmişliğin boyutu, derecesi arttıkça bu
duygusal küntlüğü hayatının diğer alanlarını da etkilemeye başlar. Kişiye nesnel olarak eğilimi yansıtır.
Bu boyutta tükenmişlik kişiler arası sürece yansır.
Bu yansıma bireylerin birlikte çalıştıkları ve kendilerinden hizmet alan kişilere karşı daha
duyarsız, mesafeli ve katı bir tutum olarak ortaya çıkabilmektedir. Duyarsızlaşma boyutunda birey bu
tutumundan rahatsızlık duymamaktadır. (Akt: Arı, ve Bal,2008).
Kişisel başarı eksikliği: bu boyutta bireyin problem çözme becerisinde kayıplar gözlenmektedir.
Problemlerinin üstesinden gelmekte zorlanan bireyin kendisi ile ilgili olumlu düşünce ve duyguları
zamanla olumsuzlarla yer değiştirmeye başlar. Önceleri sadece tükenmişlik yaşadığı alanda kendini
yetersiz hissederken tükenmişliğin derecesi arttıkça bu yetersizlik giderek artmaktadır. Birey bu boyutta
motivasyon düşüklüğü, kontrol eksikliği ve çaresizlik hissetmektedir.
Genel olarak tükenmişlik sendromunun boyutlarını incelediğimizde, duygusal tükenme ve
duyarsızlaşma artarken başarı hissi azalmaktadır. Bunlara ek olarak, yapılan iş tükenmişliğin farklı
boyutlarını ön plana çıkarabilmektedir (Arı ve Bal, 2008; Hill ve Curran, 2016).
2.1. Tükenmişlik Modelleri
Tükenmişlik kavramı bir süreç olarak değerlendirildiğinde bu süreci açıklayan iki model
bulunmaktadır. Bunlar, Maslach ve Golembiewski Modeli’dir (Avşaroğlu ve Mistan, 2018; Oğuzberk
ve Aydın, 2009; Tanrıverdi, 2018).
Maslach Modeli: Bu modelde tükenmişlik bireyin stres karşısında verdiği tepki olarak duygusal
tükenme ile başlar. Duygusal tükenme başladıktan sonra bunun getirdiği duygu durumla baş edebilmek
amacıyla (olumsuz duyguları hissetmemek- tolere edebilmek için)kişi olaylar karşısında
duyarsızlaşmaya başlar. Tükenmişlik yaşadığı alanla arasına mesafe koyar. Duyarsızlaşma başladıktan
sonra ise tükenmişlik yaşadığı alanla arasına mesafe koyduğu için beklentileri karşılayamaz hale gelir,
etkileşim içinde olduğu insanlarla uyumsuzluk yaşamaya başlar ve bu da hayat verimliliğini düşürür.
Bu düşüş ile kişi kendini yetersiz hisseder kişisel başarı hissi düşmeye başlar. Kendisiyle ilgili olumlu
duyguları tükenmişlik süreci içinde azalır ve ileri boyutta tamamen yok olur. Maslach Modeli’ne göre
tükenmişlik öncelikle duygusal tükenme ile başlar, duyarsızlaşma ile devam eder ve bu en son kişisel
başarı hissinin azalmasına neden olur (Cemaloğlu ve Şahin, 2007; Kacmaz, 2005).
Golembiewski Modeli: Bu modelde ise süreç duyarsızlaşma ile başlamaktadır. Duyarsızlaşma
bireyin performansını düşürür ve kişinin başarıya ilişkin değerlendirmelerini etkilenir. Bu
değerlendirmeler gittikçe olumsuzlaşmaktadır. Yetersizlik düşüncesinin artması bireyin duygusal olarak
tükenmesine sebep olmaktadır. Bu modelde tükenmişlik, duyarsızlaşma, kişisel başarı eksikliği ve
duygusal tükenme basamaklarını takip etmektedir. Her iki model değerlendirildiğinde tükenmişlik
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sürecinde kişisel başarı eksikliğinin bir boyut mu yoksa duyarsızlaşma duygusal tükenmenin bir sonucu
olduğu tartışılabilmektedir (Durak ve Seferoğlu, 2017).
2.2. Tükenmişliğin Evreleri
I. Evre- Şevk ve Coşku Evresi (Enthusiasm): Tükenmişliğin ilk evresi olan şevk ve coşku
evresinde tükenmişliğe ters olarak yüksek enerji görülmektedir. Bireylerde görülen yüksek enerji,
pozitif tutum, işe kendine adama durumları gerçek dışı bir mesleki beklentiye sebep olmaktadır.
Çalışanlar içinde bulundukları zor sosyal ya da mesleki koşulları benimsemeye çalışır, uyum
sağlayabilmek için fazladan enerji harcar (Adriaenssens, De Gucht ve Maes, 2015; Arı ve Bal, 2008;
Kacmaz,2005).
II. Evre- Durağanlaşma Evresi (Stagnation): Bu evrede birey yaşadığı zorluklar ve sıkıntılar
karşısında uyum sağlayabilmek için harcadığı enerjisini ve yaptığı fedakârlıkları gözden geçirmeye
başlamaktadır. Gözden geçirme, sorgulama ve değerlendirmeleri sonucunda huzursuzluk duymaya
başlamaktadır. Yaptıklarını sorgulamaya ve artan ölçüde rahatsızlık hissetmeye başlar. Durağanlaşma
evresinde, enerji, uyum ve ümitler azalmaktadır (Kacmaz, 2005; Oğuzberk ve Aydın, 2009; Otacıoğlu,
2008).
III. Evre- Engellenme Evresi (Frustration): Bu evrede bireyin, ümitsizlik duygularının da
artması ile yaşadığı sorunların sebebini değiştirmesinin zor olduğu düşüncesi pekişmektedir. Bu evrenin
en temel duygusu “engellenmişlik”tir. Baş etme mekanizması olarak kendini çekme veya kaçınma
davranışları görülebilmektedir (Bolat, 2016; Budak ve Sürgevil, 2005; Kayalar ve Özmutaf, 2016).
IV. Evre-Umursamazlık Evresi (Apathy): Bu evrede birey hissizleşmektedir. Yaşadığı
engellenmişlik duygusu karşısında kaçma ya da kendini çekme davranışı göstermesinin bir sonucu
olarak sıkıntıları yok saymaya başlamaktadır. Yok sayma durumu bireyde duygusal kısırlaşma,
küntleşme ve duygusal kopuşa neden olmaktadır. Bu evrede bireyin işine devam etmesi bir tercihten
ziyade mecburiyet olarak ifade edilebilir (Maslach ve Leiter, 2017; Ocak ve Güler, 2017; Sünter,
Canbaz, Dabak, Öz ve Pekşen, 2006).
2.3. Tükenmişliğin Belirtileri
Tükenmişlik sendromunun organizasyonel ve bireysel belirtilerini incelediğimizde fiziksel,
duygusal, bilişsel ve davranışsal olarak dört şekilde ortaya çıktığı görülmektedir (Keçecioğlu ve Ertürk,
2016; Kumar, 2016; Ünal, Karlıdağ ve Yoloğlu, 2001).
Psikofizyolojik belirtiler; kronik yorgunluk, güçsüzlük, enerji kaybı, bağışıklık sisteminin
zayıflaması sonucu daha kolay hastalanabilme, uçuklar, sık ve dirençli baş ağrıları, gastrointesninal
sisteme ilişkin rahatsızlıklar (bulantı, kusma, ishal, mide ağrıları vb.), cilt hastalıkları (egzama, döküntü,
dermatit, vitiligo vb.), solunum güçlüğü, kas ağrıları (özellikle bel ve boyun bölgelerinde), kilo ve iştah
değişiklikleri, uyku bozuklukları gibi değişik sorun ve yakınmaları içerir (Epstein ve Privitera, 2016).
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Duygusal belirtiler; düşük mood, depresif duygulanım, yalnız ve güvensiz hissetme,
umutsuzluk, iş ortamı dışında sosyal ortamı etkileyen tahammülsüzlük, agresyon, huzursuzluk ve
sabırsızlık, ilgi ve istek kaybı, benlik saygısında azalma, eleştirilere karşı hassasiyet gibi olumsuz
duyguların artması olumlu duyguların azalmasını kapsamaktadır (Gündüz, 2012; Kumar, 2016;
Papadopoulou, Papadopoulos ve Maroudas, 2017).
Bilişsel belirtiler; kendisi ve çevresi ile ilgili olumsuz düşüncelerin artması, bellek sorunları,
oryantasyon sorunları, etkili problem çözme becerisinin azalması, dikkat sorunları tükenmişliğin bilişsel
belirtileridir (Avşaroğlu ve Mistan, 2018; Otacıoğlu, 2008; Taycan, Kutlu, Çimen ve Aydın, 2006).
Davranışsal belirtiler; İşe geç kalma, kişiler arası çatışmaların artması, işten erken çıkma (mesai
kavramına dikkat etmeme), hizmet alanlara karşı sert tutum, mesai arkadaşlarına yardımcı olmama,
kuruma karşı ilgisizlik, işi boşlama, hatalı ve eksik iş yapma tükenmişliğin davranışsal belirtileridir.
Sonuçta işi bırakma, savsaklama gibi davranışlar görülebilir (Ardiç, 2008; Budak ve Sürgevil, 2005;
Kacmaz, 2005).
Yapılan çalışmaları incelediğimizde tükenmişliğin birçok nedenden ötürü bireyin iç
kaynaklarının, motivasyon unsurunun tükenmeye başlamasıyla eş zamanla başladığını ve kaynakların
tükenmesi durumunda da tükenmişlik sendromunun ortaya çıktığını göstermektedir (Adriaenssens vd.,
2015).
2.4. Tükenmişliği Etkileyen Faktörler
• Bireysel ve Sosyal Faktörler: bireylerin yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, medeni durumu, kaç
yıldır o işte çalıştığı, kişilik örüntüsü, sosyal destek sistemlerinin yapısı, kurumsal beklentileri
tükenmişliği etkileyen sosyal ve bireysel faktörler arasında sayılmaktadır. Yapılan araştırmalarda
kadınların daha fazla duygusal tükenmişlik yaşadığı, alınan eğitimin seviyesi arttıkça tükenmişlikle baş
etme durumunun arttığı, mesleğin ilk yıllarında tükenmişlik hissinin daha fazla olduğu, evlilerin
tükenmişliği daha az yaşadığı, çalışma süresi uzun olan ya da vardiyalı çalışanlarda daha fazla
tükenmişlik hissi yaşandığı, sosyal destek alanların tükenmişliğe yakalanma riskinin azaldığı ve kişilik
özellikleri olarak mükemmeliyetçi olan bireylerin tükenmişlik yaşama durumlarının daha fazla olduğu
bildirilmiştir (Cañadas-De la Fuente vd., 2015).
• İş ve Örgütle İlgili Faktörler: İş yükü, mesai saatleri, vardiyalı çalışma koşulları, istem dışı
yapılan pozisyon ve/veya departman değişiklikleri, kurumsal politikalar, ödül ve ceza sistemleri, kontrol
edilme, eşitlik ve adalet, kurum değerleri tükenmişlik açısından iş ve örgüt ile ilgili faktörler arasında
değerlendirilmektedir (Arı ve Bal, 2008).
2.5. Tükenmişlik Sendromu Sonucu Yaşanan Olumsuzluklar
- İş değişiklikleri
- Mesai aksatma
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- Performans düşüklükleri
- İdare ile çatışma
- İş yeri kurallarına uymama
- Kişiler arası çatışmalar
- Zaman yönetiminde başarısızlık
- İşe dikkatini verememe
- Mekanik davranma
- Olumsuz davranışlar
- Mali kayıplar (Kaçmaz, 2005; Uslu ve Yılmaz, 2018)
Bir hizmet sektöründe ileri düzeyde tükenmişlik sorunu varlığını gösteren belirti ve bulgular,
sadece tükenmişliğin sonucu değil aynı zamanda tükenmişliği ortaya çıkaran ve büyümesine sebep olan
faktörlerdir. Bunlar; işi bırakan kişi sayısının artması, hızlı değişen personel döngüsü, müşteri/hizmet
sağlanan kişilerin şikâyetlerindeki artış, rapor ve izinler ile personelin iş yerinden uzak kalma isteği,
ekip içinde uyum ve iletişim problemlerinin artmasıdır (Avşaroğlu ve Mistan, 2018).
Nedenleri ise, objektif değerlendirme yapılmaması, iş yerinde güvensiz ortam, terfi
imkânlarındaki kısıtlılık, liyakat anlayışının eksikliği, hiyerarşik yönetim tarzı, demokratik olmayan
yaklaşımlar, olumlu geribildirim yapılmaması, ödül mekanizmalarının yerine ceza mekanizmalarının
sıklıkla tercih edilmesi, çalışanların gelecek hakkında belirsizlik yaşamaları olarak sıralanabilmektedir
(Ardıç, 2008).
2.6. Önleme ve Başa Çikma Stratejileri
Bir sendrom ve sistem problemi olan tükenmişlik çoğunlukla bireysel ve örgütsel etmenlerin bir
arada bulunması sonucu ortaya çıkmaktadır. Tükenmişliğe neden olabilecek etmenlerin ortadan
kaldırılması asıl hedef olmalıdır, bir sonraki hedef ise erken dönemde tükenmişliğe müdahaledir.
Tükenmişliği önlemek ve onunla başa çıkabilmek bireysel ve örgütsel bir takım girişimler ile mümkün
olmaktadır (Arı ve Bal, 2008).
Bireysel zeminde tükenmişle başa çıkmak ve tükenmişliği önlemek için (Adriaenssens vd., 2015;
Arı ve Bal, 2008; Kaçmaz, 2005):
• Tükenmişlik seviyesine gelmiş bir insanın bakış açısının, değerlendirme sisteminin,
önceliklerinin geliştirilmesi gerekebilir. Ulaşılabilir hedefler koyması açısından bu önemlidir.
• Meslek seçiminden önce mesleğin detaylarını, görev ve sorumluluklarını öğrenmenin
beklentilerin oluşturulmasında ve tükenmişlik riskinde etkilidir.
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• Tükenmişlik sendromunu tanımak, belirti ve bulgularını bilmek, kişinin kendisindeki
değişimleri fark etmesine yol açarak çözüm arayışını hızlandırmaktadır.
• Çalışanlar duygularını ifade etmeleri ve yardım isteme konusunda cesaretlendirilmelidir.
• Kişinin kendi sınırlılıklarını bilmesi, buna uygun hizmet hedefleri koymasını sağlar.
• Sistem sorun ve sınırlılıklarından değil kendi yetki alanından sorumlu olduğunu ve bu yetki ve
sorumluluk alanı dahilinde elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğini bilmelidir.
• Kişinin sosyal destek alanlarının kuvvetlendirilmesi ve işi dışında dikkatini dağıtabileceği ve
stres atabileceği hobi alanları ve spor faaliyetlerinin geliştirilmesi için teşvik edilmelidir.
• Arada bir rutinlerini kırmanın ve değişiklik yapmanın daha iyi hissettirebileceği öğretilebilir.
• Yıllık izin, hafta sonu ve öğle tatili gibi dinlenme zamanlarını değerlendirilmesinin iş yerindeki
stresi azalttığı unutulmamalıdır.
• Nefes alma, gevşeme teknikleri, meditasyon yapılabilir.
• Aileden destek alınması önemlidir. Aile ile geçirilen zamanda stresi azaltır.
Organizasyon düzeyinde tükenmişliği önleme başa çıkma yolları (Arı ve Bal, 2008; Kaçmaz,
2005; Kumar, 2016; Ocak ve Güler, 2017):
• İşçi memurların hak tanımlarıyla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve mesleksel
örgütlenme
• Çalışanların motivasyonunu arttırabilmek için ödül mekanizmalarının arttırılması
• Çalışma saatlerinin ve vardiyaların düzenlenmesi, iş yükü/ücret oranındaki sorunların
giderilmesi
• Personel eksikliklerinin giderilmesi, izin kullanım ve sosyal tesis olanaklarının arttırılması
• İşyerinin vizyon ve misyonunun açık olması
• Her bölüme o bölümde uzman ve/veya yeterli personel alınması
• Hizmet içi eğitimlerin verilmesi
• Çalışanların ihtiyaç duyduklarında yardım alabilecekleri bir birim oluşturulması
• Demokratik lider özellikleri taşıyan kişilerin yönetim kadrosuna geçmesi
• Sistemdeki ödül kaynaklarının arttırılması
• Çalışanların aidiyet duygusunun geliştirilmesi
• Kurumun gelişiminin ve ilerlemesinin, sorun yaşanan durumun değiştirilmesi açısından belli
aralıklarla çalışanlardan geribildirim alınması
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• Problem çözme mekanizmalarının geliştirilmiş olması
Tükenmişliğin oluşum sürecinde ve önlenmesinde etkin rol oynar.
2.7. Sağlık Profesyonellerinin Rolü
 Kişinin stresle baş etmeyi öğrenmesi ya da geliştirmesine yardımcı olmak,
o Gevşeme egzersizleri,
o Tükenmişlik konu eğitimi,
o Hobi edinilmesi teşviki,
o Sporsal faaliyetlere yönlendirme,
 Danışmanlık,
o Tükenmişlik öncesi risk gruplarının belirlenmesi ve buna yönelik çalışmalarının başlatılması,
o Tükenmişlik yaşayan kişilere danışmanlık hizmetlerinin götürülmesi,
o Öfke yönetimi öğretilmesi,
 Psikoterapi,
 Psikofarmolojik tedavi yöntemleri,
3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Zaman içerisinde yoğunlaşan rekabet koşulları ve gelişen teknolojinin çalışma şartları üzerindeki
olumsuz etkisi ile tükenmişlik sendromu günümüz iş dünyası için önemli bir problem haline gelmiştir.
Tükenmişliğin insanların işleri nedeniyle kurdukları ilişkiler ve bu ilişkilerin kötüye gitmesi sonucunda
ortaya çıkan zorluklarla ilgili sosyal bir problem olması; tükenmişliği, insanlarla yüz yüze ilişkinin
yoğun olduğu meslek gruplarında görülen mesleki bir hastalık haline getirmiştir. Tükenmişlik sendromu
duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı olmak üzere üç temel boyuttan oluşmakta ve bu
boyutlar tükenmişliği yaşayan bireyin hayatında gerçekleşen değişimleri ifade etmektedir. Buna göre;
tükenen birey kronikleşmiş bir yorgunluk yaşamakta, işinden soğumakta, kendi kabuğuna çekilmekte
ve artan bir şekilde işinde yetersiz olduğunu hissetmektedir (Ardıç,2008). Tükenmişlik ile başa
çıkabilmek için kurumsal düzenlemeler yapılması ve bireysel olarak da psikolojik sağlamlığı arttırmaya
yönelik girişimler planlanmalıdır. Meslek seçimi ile başlayan süreçte bireylerin doğru tercih yapması
konusunda desteklenmesi, kurumların, örgütlerin çalışanların haklarını korumaya yönelik politikaları
benimsemesi sağlanmalıdır. Gerektiğinde bireyler destek alma konusunda cesaretlendirilmelidirler.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ONLİNE ALIŞVERİŞ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
Mehmet Nesip ÖĞÜN1
Ali TATAR
Yağmur ÇETİNKAYA
ÖZET
Geleneksel satın alma davranışları iletişim ve bilişim alanında meydana gelen gelişmelere
paralel olarak değişime uğramaktadır. Özellikle güvenlik sağlayan teknolojilerde yaşanan ilerlemeler,
online ortamdaki hızın da buna katılmasıyla insanların online alışveriş sayılarını ve alışveriş yapılan
ürün çeşitliliğini artırmıştır. Yöntem açısından “nicel araştırma” yöntemlerinden “tarama (survey)
araştırmaları”seçilmiştir. Değişkenler arasındaki anlamlı bir farklılığın olup olmadığının analiz
edilmesi maksadıyla “bağımsız örneklem t testi”, “ki-kare testi”, “korelasyon analizi” ve “F testi
(varyans analizi)” analiz tekniklerinden faydalanılmıştır. Toplanan verilere yapılan testler neticesinde
üniversite öğrencilerinin online alışverişte web sitesinin tasarımı ve özelliklerine yüksek oranda ve
öncelikli olarak önem verdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Online Alışveriş, Satınalma, Tüketici Davranışları.
Jel Kodları: M10, M30, M31
THE FACTORS AFFECTING ONLINE PURCHASING BEHAVIOR OF UNIVERSITY
STUDENTS
Traditional purchasing behavior changes in parallel with the developments in communication
and informatics. Especially the advances in the technologies providing security increased the number
of online shopping and shopping variety of the people with the participation of the speed in the online
environment. The aim of this study is to determine the factors that affect the online shopping behaviors
of university students. The findings that will be achieved as a result of the studies to determine the factors
determining the online shopping behavior will reveal what the consumer's preferences are, what they
are influenced and how the demands and expectations evolve. In terms of methodology, survey was
chosen from quantitative research methods. Independent samples t test, chi-square test, correlation
analysis and F test (variance analysis) analysis techniques were used to analyze whether there is a
significant difference between the variables. As a result of the tests carried out on the collected data, it
was determined that the university students gave high priority to the design and characteristics of the
website in online shopping.
Key Words: Online Shopping, Purchase, Consumer Behavior.
Jel Codes: M10, M30, M31


Doç.Dr.Akdeniz Karpaz Üniversitesi Lefkoşa, KKTC mehmet.ogun@akun.edu.tr
Yrd.Doç.Dr.Akdeniz Karpaz Üniversitesi Lefkoşa, KKTC ali.tatar@akun.edu.tr
 Akdeniz Karpaz Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Lefkoşa, KKTC, yagmurgurbuzdal@gmail.com


418

1. GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz çağ “bilgi çağı” olarak da adlandırılmaktadır (Kurbanoğlu ve Akkoyunlu,
2001). İletişim teknolojilerinde meydana gelen büyük çaplı gelişmelerin insanların yaşam şekillerinde
ciddi değişimlere yol açtığı gözlemlenmektedir. Özellikle son 20-30 yılda meydana gelen gelişmeler
insanlık tarihi boyunca yakalanan ivmenin ötesinde demek herhalde abartılı olmayacaktır. Geleneksel
satın alma davranışları da iletişim ve bilişim alanında meydana gelen gelişmelere paralel olarak
değişime uğramaktadır. Bilgisayar ve internet teknolojisinin gelişmeye başladığı 2000’li yılların başında
online satın alma davranışında güvenlik vb. gerekçelerle gösterilen tereddüt gün geçtikçe değişime
uğramaya başlamıştır. Özellikle güvenlik sağlayan teknolojilerde yaşanan ilerlemeler, online ortamdaki
hızın da buna katılmasıyla insanların online alışveriş sayılarını ve alışveriş yapılan ürün çeşitliliğini
artırmıştır ve trend halen online alışveriş lehine gelişmeye devam etmektedir.
Bu araştırmada amaç; üniversite öğrencilerinin online alışveriş davranışlarını etkileyen
faktörleri belirlemektir. Online alışveriş davranışını belirleyen faktörlerin tespitine yönelik yürütülecek
çalışmalar neticesinde ulaşılacak bulgular, tüketicilerin tercihlerinin neler olduğu, nelerden etkilendiği,
istek ve beklentilerin ne yöne doğru evrildiğini ortaya koyacaktır. Tüketicilerin ihtiyaç, istek ve
beklentilerinin belirlenmesine yönelik yapılan bilimsel araştırmalar işletme bilim literatürüne katkı
sağlayacaktır. Aynı zamanda konuya ilişkin yapılacak özgün araştırmalar, online ortamda hizmet veren
işletmelerin tüketicilerini daha iyi anlamalarına, dolayısıyla iş verimliliğinin artırılmasına da katkıda
bulunacağı varsayılmaktadır.
2.

KURAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Online Alışveriş Kavramı
Günümüzde teknolojinin gelişimiyle birlikte değişen, genelde tüketim, özelde ise alışveriş

alışkanlığı ve yönteminin internet üzerinden giderek yüksek bir ivmeyle gerçekleşmekte olduğu
bilinmektedir. Günümüzde teknolojik alandaki hızlı değişimler ve internetin yaygınlaşarak hayatımıza
girmesiyle birlikte birçok sektörde olduğu gibi perakendecilik sektöründe de değişimler ve gelişmeler
gözlenmektedir. Yeni bir pazarlama kanalı olarak nitelenen internet, tüketicilere değişik bir alışveriş
ortamı sunmakta, yorulmadan, mağaza ve vitrin gezme sıkıntısı yaşamadan, üstelik karşılaştırma
yaparak ve değişik kişilere danışma ve fikir alma gibi üstünlükleri de kullanarak satın alma sorununu
çözme imkânı sağlamaktadır (Enginkaya, 2006).
Online alışveriş, internet alt yapısı ile birlikte düşünülen eylemlerle birlikte bilgisayar, internet
bağlantısı, arama motorları ve diğer yazılımlar bütününden oluşmaktadır. Bu şekilde, geleneksel
alışverişten ayrılmakta, arama, bilgi toplama, kıyaslama, sipariş verme ve teslimat aşamalarının uyumlu
bir şekilde gerçekleştirilmesiyle ortaya çıkmaktadır (Goby, 2006).
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2.2.

Tüketicilerin Online Alışveriş Yapmasına Etki Eden Faktörler

Geçmişte pazarlama yöneticileri, tüketici davranışını satış eylemlerine neden olan satın alma
kararı ile eş anlamlı değerlendirmişlerdir. Ancak, günümüzde, çağdaş pazarlama felsefesinin gereği
olarak satın alma öncesi ve sonrası davranışların incelenmesi zorunluluğu ortaya çıkmış, dolayısıyla
mübadele eylemi de zenginlik ve derinlik kazanmıştır. İnternet üzerinden pazarlama konusunda
herhangi bir saptama yaparken de öncelikle insan faktörünün söz konusu olduğu ve bu faktörün diğer
tüm faktörlerden daha önemli bir yer teşkil ettiği göz önüne alınmış olması gerekmektedir. Tüketicilerin
değişen davranış ve tutumlarının internet üzerinden satın alma davranışları üzerinde nasıl etkiler
yarattığı ve bu değişinin altında yatan faktörlerin nelerden meydana geldiği göz önünde
bulundurulmalıdır (Odabaşı ve Gülfidan, 2002).
Tüketiciler internetten alışveriş sayesinde evden ayrılmak zorunda kalmadan, istedikleri zaman
ve mağazaları gezmek için çaba harcamadan alışveriş yapabilmektedirler. İnternetten alışverişi kolay ve
konforlu yapan başka bir özellik de, online mağazalar yoluyla alışverişte satış görevlilerinin
bulunmaması nedeniyle, tüketicilerin üzerlerinde satış baskısı hissetmemeleridir (Forsythe vd., 2006).
Tüketicilerin online alışveriş davranışlarına etki eden diğer faktörler aşağıya çıkarılmıştır:
2.2.1. Kullanım Kolaylığı
İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketiciler detaylı ürün bilgileri ve çok fazla çeşit
seçeneği bulmanın rahatlığını yaşamaktadır. Davranışsal olarak geleneksel alışverişlerde mağazada
bulunmanın tüketici üzerinde yarattığı baskı elektronik alışverişlerde söz konusu olmadığından,
tüketiciler zamandan ve mekândan bağımsız olarak çok daha özgür bir biçimde alışverişlerini
yapabilmektedir (King ve Balasubramanian, 1994).
2.2.2. Web Sitesi Tasarımı
Web sitesinin kullanılışlığı oldukça önemlidir. İçeriği zengin ve tasarımı genel standartlara
uygun bir web sitesi kullanıcıları etkileyerek ihtiyaç duyduklarında ziyaret etmelerini sağlayabilir. Web
sayfaları ulaşımı kolay, içeriği yeterli ve güncel olmalıdır (Elges, 2002).
2.2.3. Fiyat Faktörü
Fiyat indirimleri, tüketicinin üreticiye ürünün satın aldığını beyan etmesiyle birlikte bir indirim
ya da para iadesi kazanması seklindeki uygulamalardır (Kotler ve Armstrong, 2004). Ekonomik bir yarar
sağlayan, fiyat indirimleri ve taksit avantajları gibi fiyata dayalı etkinlikler, tüketicileri daha kolay
etkileyebilmektedir (Gilbert ve Jackaria 2002).
2.2.4.

Algılanan Risk Faktörü

Yeni bir alışveriş yöntemi olan internet’ten alışveriş, internet aracılığıyla online ortamı
kullanmaktadır. Bu nedenle, taraflar birbirlerinin kimliklerini tespit etmeleri kolay değildir. Geleneksel
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ticaretin aksine e-ticarette birçok yeni risk faktörleri ortaya çıkmıştır (Hong ve Yi, 2012). Literatürde
satın almayla ilgili 6 risk boyutu görülür (Demir M. 2011):
 Fonksiyonel Risk: Ürünün performansıyla ilgili risktir.
 Finansal Risk: Olası maddi kayıpla ilgili risktir.
 Sosyal Risk: Bir ürün veya markanın kullanılması durumunda diğer insanların tüketici
hakkındaki olumsuz düşünmeleri riskidir.
 Fiziksel Risk: Sağlık veya fiziksel durumla ilgili risktir.
 Psikolojik Risk: Tüketicinin kendisinin ürünün sahibi olmaktan veya ürünü kullanmaktan
memnun olmamasıyla ilgili endişeleridir.
 Zaman riski: Yanlış ürünün tercih edilmesi nedeniyle maruz kalınan zaman kaybı riskidir.
2.2.5. Güven Faktörü
İnternete dayalı yaşayabilir bir pazarlama platformu oluşturmanın temel koşulu güvenli,
güvenilir ve gizlilik haklarına duyarlı bir sistem oluşturmaktır (Belanger, 2002). Güven, güvenilirlik ve
gizlilik konuları geleneksel pazarlama yaklaşımında da önemlidir. Ancak, internet pazarlamasında daha
da önemli hale gelmektedir. Bunun sebepleri şunlardır (Furnell, 1999):
 Alışveriş yapılan sitenin web adresi dışında başka bilgiye sahip olunmayabilir.
 Veri veya ürünün satıcıdan alıcıya transferinde hiçbir zaman tam kontrol olanağı yoktur. Bu
sebeple, satın alacağı ürünü web üzerinden seçerken siparişlerini telefon veya faksla vermektedir.
Veri/bilgi transferinin tüm aşamalarını güvenli kılacak veri kontrol sisteminin mevcudiyeti önemlidir.
 Satıcı bilinmeyen fiziksel bir mekânda yerleşik olabilir ve bu nedenle farklı yasalara tabi olup,
farklı kurallara sahip olabilir. Tarafların her birinin kabul edeceği kurallar bütünü veya yasaların varlığı
önemlidir.
3. YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırmada amaç; üniversite öğrencilerinin online alışveriş davranışlarını etkileyen
faktörleri belirlemektir. Online alışveriş davranışını belirleyen faktörlerin tespitine yönelik yürütülecek
çalışmalar neticesinde ulaşılacak bulgular, tüketicilerin tercihlerinin neler olduğu, nelerden etkilendiği,
istek ve beklentilerin ne yöne evrildiğini ortaya koyacaktır. Tüketicilerin ihtiyaç, istek ve beklentilerinin
belirlenmesine yönelik yapılan bilimsel araştırmalar işletme bilim literatürüne katkı sağlamaktır.
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3.2. Problem Cümlesi
Araştırmanın problem cümlesi şu şekildedir: Üniversitelerinde öğrenim gören önlisans, lisans
ve lisansüstü öğrencilerinin online alışveriş davranışlarını etkileyen temel faktörler nelerdir? Diğer
araştırma soruları şu şekildedir:
 Üniversite öğrencilerinin online alışveriş davranışlarını etkileyen faktörler demografik
değişkenlerden ne ölçüde etkilenmektedir?
 Online alışverişlerde hangi ödeme araçları daha yoğun kullanılmaktadır?
 Online alışverişin tercih edilme nedenleri nelerdir?
 E-ticaret siteleri hangi sıklıkta ziyaret edilmektedir?
 Alışveriş yapılan websiteleri hangi kaynaklardan öğrenilmektedir?
 Online ortamda hangi ürün kategorileri öncelikli olarak tercih edilmektedir?
3.3.

Varsayım ve Sınırlılıklar

Araştırmanın anakütlesini üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır.
Dolayısıyla anakütleden seçilecek örneklemin genellenebileceği evren üniversitelerdir. Çalışma bu
alanla sınırlandırılmıştır. Araştırma 2019 yılında yapıldığından müteakip yıllarda bireylerin yaşamı
algılayış tarzlarında ve bilişim teknolojilerinde meydana gelebilecek olası değişimler nedeniyle
araştırma sonuçları araştırmanın yapıldığı dönem için geçerlidir. Örneklemi oluşturan bireylerin ankette
yer alan soruları yansız olarak cevapladığı varsayılmıştır.
3.4.

Araştırma Yöntemi ve Hipotezler

Bu araştırma sosyal dünyanın anlaşılması, sosyal olaylar arasındaki ilişkilerin ortaya konması,
sosyal gerçeklerin belirlenmesine yönelik bir araştırma olması nedeniyle bilim felesefesi açısından
“temel araştırma” sınıfına girmektedir. Yöntem açısından “nicel araştırma” yöntemlerinden “tarama
(survey) araştırmaları” sınıfı, amaçları açısından “keşfedici (exploratory)” araştırma sınıfı içerisinde yer
almaktadır.
Literatürde konu ile ilgili yapılan araştırmaların incelenmesi neticesinde online satın alma
davranışını etkileyen 4 temel faktör bulunduğu tespit edilmiş ve bu faktörler bağımsız değişken olarak
ele alınmıştır. Araştırma sorularının cevaplandırılabilmesine olanak sağlamak maksadıyla oluşturulan
araştırma hipotezleri şu şekildedir:
H1: Üniversite öğrencilerinin yaşı ile online alışveriş davranışları arasında anlamlı bir farklılık
vardır.
H2: Üniversite öğrencilerinin eğitim gördüğü düzey ile online alışveriş davranışları arasında
anlamlı bir farklılık vardır.
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H3:

Üniversite öğrencilerinin eğitim gördüğü fakülte ile online alışveriş davranışları

arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H4:

Üniversite öğrencilerinin cinsiyeti ile online alışveriş davranışları arasında anlamlı bir

farklılık vardır.
H5:

Üniversite öğrencilerinin medeni durumu ile online alışveriş davranışları arasında

anlamlı bir farklılık vardır.
H6:

Üniversite öğrencilerinin aylık geliri ile online alışveriş davranışları arasında anlamlı

bir farklılık vardır.
H7:

Üniversite öğrencilerinin aylık geliri ile online alışveriş davranışları arasında anlamlı

bir ilişki vardır.
H8:

Üniversite öğrencilerinin online alışverişte tercih edilen ödeme şekli ile online alışveriş

davranışları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H9:

Üniversite öğrencilerinin e-ticaret sitelerini ziyaret etme sıklığı ile online alışveriş

davranışları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
3.5.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini üniversitelerde 2019 yılı itibariyle öğrenimlerine devam eden ön lisans,
lisans ve lisansüstü öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem araştırma evreninden basit tesadüfi örnekleme
yöntemiyle seçilmiştir. Toplam 190 kişilik bir örneklem grubundan veriler toplanarak analize tabi
tutulmuştur. Ulaşılan bulgular %95 güven düzeyinde ±%5 örnekleme hatası ile araştırma evrenine
genellenmiştir.
3.6.

Verilerin Toplanması

Veri toplama yöntemi olarak anket tercih kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde demografik, ikinci bölümde online satın alma davranışına etki eden faktörleri
belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Yapılan literatür taraması neticesinde online alışveriş
davranışlarını etkileyen faktörler 4 ana grupta toplanmıştır. Bu faktörler “kolaylık”, “zamandan
tasarruf”, “website tasarım ve özellikleri” ve “güvende hissetme” olarak belirlenmiştir. Veriler 4 faktör
altında toplam 15 maddeden teşkil edilmiştir. Ölçekte beşli likert tipi bir derecelendirme sistemi
kullanılmıştır. Bunlar; “kesinlikle katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “ne katılıyorum ne katılmıyorum”,
“katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” şeklindedir. Verilerin kodlanması sırasında “kesinlikle
katılmıyorum” 1 puan, “katılmıyorum” 2 puan, “ne katılıyorum ne katılmıyorum” 3 puan, “katılıyorum”
4 puan ve “kesinlikle katılıyorum” 5 puan şeklinde kodlanmıştır.

423

3.7.

Verilerin Analizi

Anket kullanılmak suretiyle toplanan veri seti IBM SPSS Statistic 20 (Statistical Package for
Social Sciences) istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki anlamlı bir
farklılığın olup olmadığının analiz edilmesi maksadıyla “bağımsız örneklem t testi”, “ki-kare testi”,
“korelasyon analizi” ve “F testi (varyans analizi)” analiz tekniklerinden faydalanılmıştır. İki bağımsız
örneklem t testinde bağımsız iki örneklemin aynı değişkene ilişkin ortalamaları karşılaştırılarak,
ortalamalar arasındaki farkın belirli bir anlamlılık düzeyinde önemli olup olmadığı araştırılır. F testinde
ise (varyans analizi veya ANOVA) ikiden fazla grubun ortalamalarının birbirine eşit olup olmadığını
test edilir (Gürbüz ve Şahin, 2016). Yani bu test iki grup için yapılan t test sınamasını ikiden fazla grup
için genelleştirir. Korelasyon analizinde ise iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin yönü ve
derecesi belirlenmeye çalışılır. Bu araştırmada elde edilen veriler %95 güven düzeyi, %5 anlamlılık
seviyesi dikkate alınarak değerlendirilmiştir.
4.

BULGULAR
4.1.

Betimleyici İstatistikler

Örneklem kitlesinden anket yoluyla toplanan veri setinin analizi neticesinde tespit edilen
istatistiki bulgular aşağıya çıkarılmıştır. Örneklem kitlesinin demografik durumu Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Değişkenler

Sıklık

Yüzde

Değişkenler

Yaş

Sıklık

Yüzde

Fakülte

19 Yaş ve Altı

28

14,7

Eğitim Fakültesi

11

5,8

20 Yaş

31

16,3

İİBF

112

58,9

21 Yaş

35

18,4

Sağlık Hizmetleri MYO

3

1,6

22 Yaş

33

17,4

Sağlık Bilimleri

5

2,6

23 Yaş

20

10,5

Mühendislik

11

5,8

24 Yaş ve Üzeri

43

22,6

Bankacılık ve Sigortacılık

4

2,1

Toplam

190

100,0

Hukuk Fakültesi

8

4,2

Fen ve Eğitim Fakültesi

12

6,3

Eğitim Düzeyi
Önlisans

8

4,2

Tıp Fakültesi

3

1,6

171

90,0

Eczacılık Fakültesi

2

1,1

Yüksek Lisans

4

2,1

Su Ürünleri Fakültesi

1

0,5

Cevapsız

7

3,7

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2

1,1

Toplam

190

100,0

Dil Tarih ve Coğrafya

1

0,5

Cevapsız

15

7,9

Toplam

190

100,0

Lisans

Cinsiyet
Kadın

97

51,1
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Erkek

93

48,9

Toplam

190

100,0

Gelir Durumu

Medeni Durum

Geliri Yok

62

32,6

150 TL-500 TL Arası

18

9,5

179

94,2

501 TL-750 TL Arası

18

9,5

Evli

6

3,2

751 TL-1000 TL Arası

34

17,9

Cevapsız

5

2,6

1001 TL-1500 TL Arası

23

12,1

Toplam

190

100,0

1501 TL-2000 TL Arası

15

7,9

2001 TL ve Üzeri

19

10,0

Cevapsız

1

0,5

Toplam

190

100,0

Bekar

Online alışveriş yapma durumunu gösterir frekans dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Online Alışveriş Yapma Durumu
Online Alışveriş
Yaptım
Yapmadım
Toplam

Sıklık Sayısı

Yüzdelik

Kümülatif Yüzdelik

183

96,3

96,3

7

3,7

100,0

190

100,0

Online alışverişte kullanılan ödeme aracı frekans dağılımı Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3. Online Alışverişte Kullanılan Ödeme Aracı
Geçerli

Kümülatif

Yüzde

Yüzde

66,8

67,9

67,9

12

6,3

6,4

74,3

Debit Kart

13

6,8

7,0

81,3

Nakit

26

13,7

13,9

95,2

Havale

2

1,1

1,1

96,3

Hepsi

7

3,7

3,7

100,0

187

98,4

100,0

Cevapsız

3

1,6

Toplam

190

100,0

Geçerli

Sıklık Sayısı

Yüzdelik

Kredi Kartı

127

Sanal Kredi Kartı

Toplam

Online alışverişin tercih etme nedenleri frekans dağılımı Tablo 4’de gösterilmiştir.
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Tablo 4. Online Alışverişin Tercih Etme Nedenleri
Sıklık Sayısı

Yüzdelik

Zaman Kısıtlı

25

13,2

13,4

13,4

Online Seçenek Fazla

61

32,1

32,6

46,0

Online Daha Ucuz

80

42,1

42,8

88,8

Ürün Online Haricinde Bulunmuyor

14

7,4

7,5

96,3

Hepsi

7

3,7

3,7

100,0

187

98,4

100,0

Cevapsız

3

1,6

Toplam

190

100,0

Geçerli

Toplam

Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde

E-Ticaret sitelerinin kullanılma sıklığı frekans dağılımı Tablo 5’de gösterilmiştir.
Tablo 5. E-Ticaret Sitelerinin Kullanılma Sıklığı
Sıklık Sayısı

Yüzdelik

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Hergün

7

3,7

3,7

3,7

Haftada Bir Kez

36

18,9

19,3

23,0

Ayda Bir Kez

84

44,2

44,9

67,9

Yılda Bir Kez

36

18,9

19,3

87,2

İhtiyaca Göre Değişiyor

24

12,6

12,8

100,0

Toplam

187

98,4

100,0

Cevapsız

3

1,6

Toplam

190

100,0

Geçerli

Alışveriş yapılan web sitesinin nasıl öğrenildiğine yönelik frekans dağılımı Tablo 6’da
gösterilmiştir.
Tablo 6. Alışveriş Yapılan Web Sitesinin Nasıl Öğrenildiği
Sıklık Sayısı

Yüzdelik

Geçerli Yüzde

Kümülatif Yüzde

Tv ve Radyo Reklamı

13

6,8

7,0

7,0

İnternet Reklamı

39

20,5

21,0

28,0

Arama Motorları

49

25,8

26,3

54,3

Arkadaşlar ve Tanıdıklar

73

38,4

39,2

93,5

Hepsi

12

6,3

6,5

100,0

Toplam

186

97,9

100,0

Cevapsız

4

2,1

Toplam

190

100,0

Geçerli

En çok satın alınan ürün kategorileri frekans dağılımı Tablo 7’de gösterilmiştir.
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Tablo 7. En Çok Satın Alınan Ürünler
n

%

Giyim ve Ayakkabı

115

26,1

Taşımacılık Biletleri

83

18,9

Bankacılık Hizmetleri

60

13,6

Kitap, Film ve Müzik

56

12,7

Elektronik Eşya

45

10,2

Kişisel Bakım Ürünleri

44

10,0

Sinema ve Tiyatro Biletleri

28

6,4

Gıda Ürünleri

9

2,0

440

100

Toplam

4.2. Online Alışveriş Davranışının “Yaş” Değişkeni Kapsamında İncelenmesi
“Online alışveriş davranışı, yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?” şeklindeki
araştırma sorusunun çözümlenmesine yönelik “F Testi (One Way ANOVA)” yapılmıştır. Analiz
sonuçları Tablo 8’de özetlenmiştir.
Tablo 8. Tek Faktörlü Varyans Analizi Tablosu
Varyans Kaynağı

Kolaylık

Web Tasarımı

Zamandan
Tasarruf
Güvende
Hissetme

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

Between Groups

3,159

5

,632

Within Groups

111,876

184

,608

Total

115,035

189

Between Groups

1,661

5

,332

Within Groups

100,746

184

,548

Total

102,407

189

Between Groups

10,624

5

2,125

Within Groups

182,704

184

,993

Total

193,328

189

Between Groups

9,642

5

1,928

Within Groups

196,596

184

1,068

Total

206,238

189

F

p

1,039

,396

,607

,695

2,140

,063

1,805

,114

Tek faktörlü varyans analizi tablosu sonuçları incelendiğinde (Tablo 8); elde edilen p
değerlerinin (sırasıyla 0,396; 0,695; 0,063 ve 0,114>0,05) eşik değerinden yüksek olması nedeniyle
online alışveriş davranışı ile üniversite öğrencilerinin yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık tespit
edilememiştir. Bu bağlamda, H1 hipotezi (Üniversite öğrencilerinin yaşı ile online alışveriş davranışları
arasında anlamlı bir farklılık vardır) online alışveriş davranışını etkileyen tüm faktörler için red
edilmiştir. H0 hipotezi kabul edilmiştir.
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Online Alışveriş Davranışının “Eğitim Görülen Düzey” Değişkeni Kapsamında

4.3.
İncelenmesi

“Online alışveriş davranışı, eğitim görülen düzeye göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?”
şeklindeki araştırma sorusunun çözümlenmesine yönelik “F Testi (One Way ANOVA)” yapılmıştır.
Analiz sonuçları Tablo 9’da özetlenmiştir.
Tablo 9. Tek Faktörlü Varyans Analizi Tablosu
Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

2,914

2

1,457

2,366

,097

Within Groups

110,829

180

,616

Total

113,743

182

Between Groups

1,208

2

,604

1,098

,336

Within Groups

99,036

180

,550

Total

100,244

182

1,860

2

,930

,907

,406

Within Groups

184,574

180

1,025

Total

186,434

182

6,260

2

3,130

2,909

,057

Within Groups

193,690

180

1,076

Total

199,951

182

Varyans Kaynağı
Between Groups
Kolaylık

Web Tasarımı

Between Groups
Zamandan
Tasarruf
Güvende
Hissetme

Between Groups

Tek faktörlü varyans analizi tablosu sonuçları incelendiğinde (Tablo 9); elde edilen p
değerlerinin (sırasıyla 0,097; 0,336; 0,406 ve 0,057>0,05) eşik değerinden yüksek olması nedeniyle
online alışveriş davranışı ile üniversite öğrencilerinin eğitim düzeyi grupları arasında anlamlı bir
farklılık tespit edilmemiştir. Bu bağlamda, H1 hipotezi (Üniversite öğrencilerinin eğitim gördükleri
düzey ile online alışveriş davranışları arasında anlamlı bir farklılık vardır) online alışveriş davranışını
etkileyen tüm faktörler için red edilmiştir. H0 hipotezi kabul edilmiştir.
4.4.

Online Alışveriş Davranışının “Eğitim Görülen Fakülte” Değişkeni Kapsamında

İncelenmesi
“Online alışveriş davranışı, eğitim görülen fakülteye göre anlamlı bir farklılık göstermekte
midir?” şeklindeki araştırma sorusunun çözümlenmesine yönelik “F Testi (One Way ANOVA)”
yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 10’da özetlenmiştir.
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Tablo 10. Tek Faktörlü Varyans Analizi Tablosu
Varyans Kaynağı
Between Groups
Kolaylık

Güvende
Hissetme

Kareler
Ortalaması

2

2,078

Within Groups

102,225

172

,594

Total

106,381

174

9,119

2

4,560

83,226

172

,484

Total

92,345

174

Between Groups

3,038

2

1,519

Within Groups

174,396

172

1,014

Total

177,434

174

3,626

2

1,813

Within Groups

189,374

172

1,101

Total

193,000

174

Web Tasarımı Within Groups

Tasarruf

Toplamı

sd

4,156

Between Groups

Zamandan

Kareler

Between Groups

F

p

3,496

,032

9,423

,000

1,498

,226

1,647

,196

Tek faktörlü varyans analizi tablosu sonuçları incelendiğinde (Tablo 10); “zamandan tasarruf”
ve “güvende hissetme” değişkenleri için elde edilen p değerlerinin (sırasıyla 0,226 ve 0,196) “0,05”
anlamlılık değerinden yüksek olması nedeniyle üniversite öğrencilerinin eğitim gördükleri fakülte
değişkeni ile online alışveriş davranışı arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. “Kolaylık” ve
“web tasarımı” değişkenleri için elde edilen p değerleri (sırasıyla 0,032 ve 0,000) “0,05” anlamlılık
değerinden düşüktür. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri fakültelerin online
alışveriş davranışını etkileyen “kolaylık” ve “web tasarımı” değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık
gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda, H1 hipotezi “zamandan tasarruf” ve “güvende hissetme”
değişkenleri için red, “kolaylık” ve “web tasarımı” değişkenleri için kabul edilmiştir.
4.5.

Online Alışveriş Davranışının “Cinsiyet” Değişkeni Kapsamında İncelenmesi

“Online alışveriş davranışı, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?”
şeklindeki araştırma sorusunun çözümlenmesine yönelik “bağımsız örneklem t testi”yapılmıştır. Analiz
sonuçları Tablo 11’de özetlenmiştir.
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Tablo 11. Bağımsız T-Testi Tablosu
Levene's Test

Kolaylık

Web
Tasarımı

Zamandan
Tasarruf

Güvende
Hissetme

Eşit Varyans
Varsayımı (H0)
Eşit Olmayan
Varyans Varsayımı
Eşit Varyans
Varsayımı (H0)
Eşit Olmayan
Varyans Varsayımı
Eşit Varyans
Varsayımı (H0)
Eşit Olmayan
Varyans Varsayımı
Eşit Varyans
Varsayımı (H0)
Eşit Olmayan
Varyans Varsayımı

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
df
Sig.
Difference
Lower
Upper

F

Sig.

t

,047

,829

,213

188

,832

-,19979

,24804

,212

185,934

,832

-,20010

,24836

,112

188

,911

-,19924

,22333

,112

179,898

,911

-,20007

,22416

,183

188

,855

-,26330

,31728

,183

177,446

,855

-,26466

,31864

-,245

188

,807

-,33700

,26261

-,245

187,855

,807

-,33655

,26217

2,992

5,676

,455

,085

,018

,501

Levene Test sonuçları incelendiğinde (Tablo 11); online alışveriş davranışını etkileyen faktörler
açısından eşit varyans varsayımı “zamandan tasarruf” faktörü için anlamlı çıktığından (0,018<0,05) eşit
olmayan varyans varsayımı kabul edilmiş ve ikinci satırda yer alan değer (0,855) dikkate alınmıştır.
İkinci satırlarda yer alan sig. değerleri “kolaylık”, “web tasarımı” ve “güvende hissetme” faktörleri için
kontrol edildiğinde; sırasıyla 0,829; 0,085 ve 0,501 değerleri ile karşılaşılır. Bu faktörler için dikkate
alınması gereken sigma değerleri sırasıyla 0,832; 0,911 ve 0,807’dir. Sonuçta elde edilen sig.
değerlerinin tamamı 0,05’den büyük bulunduğu için (H1) araştırma hipotezi red edilir. Yani üniversite
öğrencilerinin cinsiyetleri ile online alışveriş davranışını etkileyen faktörlerle ilgili düşünceleri arasında
anlamlı bir farklılık yoktur.
4.6.

Online Alışveriş Davranışının “Medeni Durum” Değişkeni Kapsamında

İncelenmesi
“Online alışveriş davranışı, medeni durum değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte
midir?” şeklindeki araştırma sorusunun çözümlenmesine yönelik “bağımsız örneklem t testi”
yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 12’de özetlenmiştir.
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Tablo 12. Bağımsız T-Testi Tablosu
Levene's Test

F

Kolaylık

Web
Tasarımı

Zamandan
Tasarruf

Güvende
Hissetme

Eşit Varyans
Varsayımı (H0)

,027

t-test for Equality of Means

Sig.

t

1,269

,591

,100

-,60112

,65513

,083

5,327

,937

-,79132

,84533

,010

183

,992

-,59223

,59844

,007

5,158

,995

-1,09416

1,10036

,589

183

,557

-,57793

1,06955

,471

5,211

,657

-1,07926

1,57088

-1,741

183

,083

-1,59385

,09943

-2,032

5,476

,093

-1,66814

,17373

,261

,443

Eşit Olmayan
Varyans Varsayımı

,753

Upper

,933

Eşit Olmayan
Varyans Varsayımı
Eşit Varyans
Varsayımı (H0)

Lower
183

Eşit Olmayan
Varyans Varsayımı
Eşit Varyans
Varsayımı (H0)

Sig.

,085

,869

Eşit Olmayan
Varyans Varsayımı
Eşit Varyans
Varsayımı (H0)

df

95% Confidence
Interval of the
Difference

Levene Test sonuçları incelendiğinde (Tablo 12); online alışveriş davranışını etkileyen faktörler
açısından eşit varyans varsayımı yapıyı oluşturan faktörler için anlamlı çıkmadığından dolayı (sırasıyla
0,869; 0,261; 0,443 ve 0,753>0,05) eşit olmayan varyans varsayımı red edilmiş ve ilk satırda yer alan
değerler (sırasıyla 0,993; 0,992; 0,557 ve 0,083) dikkate alınmıştır. Sonuçta elde edilen sig. değerlerinin
tamamı 0,05’den büyük bulunduğu için (H1) araştırma hipotezi red edilir. Yani üniversite öğrencilerinin
medeni durumları ile online alışveriş davranışını etkileyen faktörlerle ilgili düşünceleri arasında anlamlı
bir farklılık yoktur.
4.7.

Online Alışveriş Davranışının “Ortalama Aylık Gelir” Değişkeni Kapsamında

İncelenmesi
Online alışveriş davranışı, ortalama aylık gelire göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?”
şeklindeki araştırma sorusunun çözümlenmesine yönelik “F Testi (One Way ANOVA)” yapılmıştır.
Analiz sonuçları Tablo 13’de özetlenmiştir.
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Tablo 13. Tek Faktörlü Varyans Analizi Tablosu
Varyans Kaynağı
Between Groups
Kolaylık

Within Groups

110,271

182

,606

Total

115,003

188

2,318

6

,386

100,043

182

,550

102,361

188

7,104

6

1,184

Within Groups

184,693

182

1,015

Total

191,796

188

Between Groups

15,671

6

2,612

Within Groups

186,514

182

1,025

Total

202,185

188

Between Groups

Hissetme

Ortalaması
,789

Total

Güvende

Kareler

6

Web Tasarımı Within Groups

Tasarruf

Toplamı

sd

4,732

Between Groups

Zamandan

Kareler

F

p

1,302

,259

,703

,648

1,167

,326

2,549

,022

Tek faktörlü varyans analizi tablosu sonuçları incelendiğinde (Tablo 13); “Kolaylık”, “web
tasarımı” ve “zamandan tasarruf” değişkenleri için elde edilen p değerlerinin (sırasıyla 0,259, 0648 ve
0,326) “0,05” anlamlılık değerinden yüksek olması nedeniyle üniversite öğrencilerinin ortalama aylık
gelirleri ile online alışveriş davranışları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. “Güvende
hissetme” değişkeni için hesaplanan p değeri (0,022) “0,05” anlamlılık değerinden düşüktür. Bu nedenle
online alışveriş davranışını etkileyen “güvende hissetme” faktörünün üniversite öğrencilerinin ortalama
aylık gelirlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda, H 1 hipotezi
“kolaylık”, “web tasarımı” ve “zamandan tasarruf” faktörleri için red, “güvende hissetme” faktörü için
kabul edilmiştir.
4.8.

Online Alışveriş Davranışı İle “Aylık Gelir” Değişkeni Arasındaki Korelasyon

İlişkisinin İncelenmesi
Online alışveriş davranışı ile ortalama aylık gelir arasında korelasyon ilişkisi incelenmek
suretiyle iki değişkenin birlikte hareket edip etmedikleri test edilmiştir. Aylık gelir ile online alışveriş
davranışına ait veriler normal dağılım göstermektedir. Her iki değişken de oranlı (scale) ölçek
kullanılarak ölçümlendiğinden Pearson Korelasyon Katsayısı hesaplanmıştır. Değişkenler arasındaki
ilişki basit korelasyon analizi yapılmak suretiyle test edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 14’de
sunulmuştur.
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Tablo 14. Basit Korelasyon Analizi Sonuçları
Correlations
Aylık
Gelir
Pearson Correlation
Aylık Gelir

Kolaylık

Web
Tasarımı

Güvende
Hissetme

Zamandan
Tasarruf

1

N

189

Pearson Correlation

,078

Sig. (2-tailed)

,288

N

189

190

Pearson Correlation

,124

,311**

Sig. (2-tailed)

,089

,000

N

189

190

190

,143*

,360**

,301**

Sig. (2-tailed)

,050

,000

,000

N

189

190

190

190

190

**

**

,121

**

1

Pearson Correlation
Güvende
Hissetme

Web
Tasarımı

Sig. (2-tailed)

Pearson Correlation
Zamandan
Tasarruf

Kolaylık

,228

1

,352

1

1
,000

,318

Sig. (2-tailed)

,002

,000

,098

,000

N

189

190

190

190

190

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Basit korelasyon analizi neticesinde elde edilen bulgulara göre (Tablo 14) “aylık gelir” ile
“online alışverişi güvenli bulma” arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır [r (190)=0,228,
p<0,05)]. Diğer bir deyişle “aylık gelir” ve “online alışverişi güvenli bulma” birlikte artmakta veya
azalmaktadır. Bu sonuçlara göre “güvende hissetme” faktörü için H1 hipotezi kabul edilmiştir. Diğer
faktörler için elde edilen sig. değerleri (sırasıyla 0,288; 0,089 ve 0,05) 0,05 anlamlılık değerine eşit ve
daha büyük olduğu için H1 hipotezleri red edilmiştir. Başka bir deyişle “kolaylık”, “web tasarımı” ve
“zamandan tasarruf” değişkenleri ile aylık gelir arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
4.9.

Online Alışveriş Davranışının “Ödeme Aracı Tercihi” Değişkeni Kapsamında

İncelenmesi
“Online alışveriş davranışı, ödeme aracı tercihine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?”
şeklindeki araştırma sorusunun çözümlenmesine yönelik “F Testi (One Way ANOVA)” yapılmıştır.
Analiz sonuçları Tablo 15’de sunulmuştur.
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Tablo 15. Tek Faktörlü Varyans Analizi Tablosu
Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

,683

3

,228

,371

,774

Within Groups

112,181

183

,613

Total

112,864

186

,558

3

,186

,350

,790

97,357

183

,532

Total

97,914

186

Between Groups

8,150

3

2,717

2,709

,047

Within Groups

183,535

183

1,003

Total

191,684

186

6,462

3

2,154

1,973

,120

Within Groups

199,776

183

1,092

Total

206,238

186

Varyans Kaynağı
Between Groups
Kolaylık

Between Groups
Web Tasarımı Within Groups

Zamandan
Tasarruf

Between Groups

Güvende
Hissetme

Tek faktörlü varyans analizi tablosu sonuçları incelendiğinde (Tablo 15); “Kolaylık”, “web
tasarımı” ve “güvende hissetme” değişkenleri için elde edilen p değerlerinin (sırasıyla 0,774, 0790 ve
0,120) “0,05” anlamlılık değerinden yüksek olması nedeniyle üniversite öğrencilerinin ödeme aracı
tercihleri ile online alışveriş davranışları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. “Zamandan
tasarruf” değişkeni için hesaplanan p değeri (0,047) “0,05” anlamlılık değerinden düşüktür. Bu nedenle
online alışveriş davranışını etkileyen “zamandan tasarruf” faktörünün üniversite öğrencilerinin ödeme
aracı tercihlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda, H 1 hipotezi
“kolaylık”, “web tasarımı” ve “güvende hissetme” faktörleri için red, “zamandan tasarruf” faktörü için
kabul edilmiştir.
4.10.

Online Alışveriş Davranışının “Alışveriş Sitelerini Kullanım Sıklığı” Değişkeni

Kapsamında İncelenmesi
“Online alışveriş davranışı, alışveriş sitelerini kullanım sıklığına göre anlamlı bir farklılık
göstermekte midir?” şeklindeki araştırma sorusunun çözümlenmesine yönelik “F Testi (One Way
ANOVA)” yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 16’da sunulmuştur.
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Tablo 16. Tek Faktörlü Varyans Analizi Tablosu
Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

5,026

4

1,257

2,121

,080

Within Groups

107,838

182

,593

Total

112,864

186

2,511

4

,628

1,198

,313

95,403

182

,524

Total

97,914

186

Between Groups

8,504

4

2,126

2,112

,081

Within Groups

183,181

182

1,006

Total

191,684

186

Between Groups

13,198

4

3,299

3,111

,017

Within Groups

193,040

182

1,061

Total

206,238

186

Varyans Kaynağı
Between Groups
Kolaylık

Between Groups
Web Tasarımı Within Groups

Zamandan
Tasarruf
Güvende
Hissetme

Tek faktörlü varyans analizi tablosu sonuçları incelendiğinde (Tablo 16); “Kolaylık”, “web
tasarımı” ve “zamandan tasarruf” değişkenleri için elde edilen p değerlerinin (sırasıyla 0,080; 0313 ve
0,081) “0,05” anlamlılık değerinden yüksek olması nedeniyle üniversite öğrencilerinin alışveriş
sitelerini ziyaret etme sıklığı ile online alışveriş davranışları arasında anlamlı bir farklılık tespit
edilememiştir. “Güvende hissetme” değişkeni için hesaplanan p değeri (0,017) “0,05” anlamlılık
değerinden düşüktür. Bu bağlamda online alışveriş davranışını etkileyen “güvende hissetme” faktörünün
üniversite öğrencilerinin alışveriş sitelerini ziyaret etme sıklığına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği
sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda, H1 hipotezi “kolaylık”, “web tasarımı” ve “zamandan tasarruf”
faktörleri için red, “güvende hissetme” faktörü için kabul edilmiştir.
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Geleneksel satın alma davranışları iletişim ve bilişim alanında meydana gelen gelişmelere
paralel olarak değişime uğramaktadır. Bilgisayar ve internet teknolojisinin gelişmeye başladığı 2000’li
yılların başında online satın alma davranışında güvenlik vb. gerekçelerle gösterilen tereddüt gün
geçtikçe değişime uğramaya başlamıştır. Özellikle güvenlik sağlayan teknolojilerde yaşanan ilerlemeler,
online ortamdaki hızın da buna katılmasıyla insanların online alışveriş sayılarını ve alışveriş yapılan
ürün çeşitliliğini artırmıştır ve trend halen online alışveriş lehine gelişmeye devam etmektedir. Bu
araştırmada üniversite öğrencileri hedef kitle olarak belirlenmiş ve online alışverişle ilgili algılamaları

435

ölçümlenmiştir. Yürütülen araştırma neticesinde ulaşılan bulgular aşağıya çıkarılmıştır: Katılımcıların
%90’dan fazlası daha önce en az bir defa online alışveriş yaptığını ifade etmiştir.
Online alışverişte en fazla kullanılan ödeme aracı kredi/banka kartıdır. Diğerleri sırasıyla nakit
ödeme/havale ve sanal karttır. Online alışverişe olan güven duygusu arttıkça kredi/banka kartı
kullanımının artması beklenmektedir.
Online alışverişin tercih edilmesinde temel gerekçe ürünlerin online alışverişin indirimli ve daha
ucuz olmasıdır. İnternette yapılan alışverişlerde daha fazla seçenek olması, geleneksel alışveriş için
zamanının olmaması ve ürüne internet dışında ulaşmanın mümkün olmaması da online alışveriş isteğini
artıran hususlardır.
E-Ticaret sitelerinin kullanılma sıklığında en fazla karşılaşılan cevap “ayda bir kez” olmuştur.
Bunu “haftada bir kez” cevabı takip etmektedir. Her 10 öğrenciden biri herhangi bir zamana bağlı
kalmadan ihtiyaca göre sıklığının değiştiğini ifade etmişlerdir. Alışveriş yapılan web sitesinin nasıl
öğrenildiğine yönelik toplanan veriler bağlamında katılımcıların çoğunluğu “arkadaşlar ve tanıdıklar
vasıtasıyla” seçeneğini işaretlemiştir. Bunu “arama motorları” ve “internet reklamları” takip etmektedir.
Toplumsal yaşam tarzları bilgi kaynaklarını da belirlemektedir. Küresel olarak bireyselciliğin ön plana
çıktığı günümüzde bilgi kaynağı olarak arkadaş ve tanıdıkların seçilmeye devam etmesi dikkat çekici
bulunmuştur.
Üniversite öğrencilerinin online alışverişte en çok satın aldıkları ürünlerin başında “giyim ve
ayakkabı” ürünleri yer almıştır. Bunu “taşımacılık biletleri” ve “bankacılık hizmetleri” takip etmektedir.
En az tercih edilen ürün türü ise “gıda malzemeleri” olmuştur. Online alışverişin yaygınlaşmaya
başladığı yıllarda giyim ve ayakkabı ürünleri çok fazla tercih edilmiyorken günümüzde bu trendin arttığı
görülmektedir. Özellikle zamanın öneminin artmasına paralel olarak bankacılık hizmetlerinde de
internetten alışveriş önemli bir alternatif konumuna gelmiştir. Havayolları ile yapılan ulaştırmanın diğer
ulaştırma sektörlerinden aldığı payın gün geçtikçe artması, biletlerin online olarak kısa sürede ve fiyat
olarak daha avantajlı olarak temin edilebilmesi konuya ilişkin alışveriş davranışının pozitif yönde
ivmeleneciğinin işareti olarak algılanabilir.
Online alışveriş ölçeğine ait tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde, “web site tasarımı ve
özellikleri” faktörünün en yüksek ortalama puana sahip olduğu görülür. Bu üniversite öğrencilerinin
online alışverişte web sitesinin tasarımı ve özelliklerine yüksek oranda ve öncelikli olarak verdiği önemi
göstermektedir. Online alışverişin sağladığı “kolaylık” faktörü puan ortalaması olarak ikinci sırada yer
almıştır. Üniversite öğrencileri online alışverişin sağlamış olduğu kolaylıkları yüksek derecede
önemsemektedir. Online alışverişin “zamandan tasarruf sağlaması” faktörü öğrenciler tarafından üçüncü
sıraya

yerleştirilmiştir.

Üniversiteliler

online

alışverişin

zamandan

tasarruf

sağladığını

düşünmektedirler. Online alışverişin güvenli olup olmadığına ilişkin faktörün en düşük puan
ortalamasına sahip olduğu tespit edilmiştir. Verilen yanıtlar neticesinde online alışverişe duyulan güven
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skalanın güvenli tarafında kalmış olsada, online alışverişin diğer faktörleriyle karşılaştırıldığında
ortalama puan olarak son sırada yer almıştır. Bu noktada online alışverişte güvenli hissetme konusunda
tereddütler olduğu açıktır. İnternet teknolojisinde güven arttırıcı yazılımların yoğun olarak
kullanılmasına rağmen üniversite öğrencilerinin tüm bu gelişmeleri yeterli bulmamaktadır. Buna
rağmen online alışveriş deneyiminin artmasıyla güvensizliğin azalması beklenmektedir.
Elde edilen veri setinin standart sapma değerleri incelendiğinde “güvende hissetme” olarak
adlandırılmış olan faktörün en yüksek değere sahip olduğu bu bağlamda bu faktöre ait verilerin diğer
faktörlere ait verilerle karşılaştırıldığında daha geniş bir aralıkta dağıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu
noktada öğrenciler online alışverişin güvenli olarak algılanması ile ilgili olarak yüksek düzeyde
farklılaşmaktadır. Buna karşılık “web site tasarımı ve özellikleri” olarak adlandırılmış olan faktör diğer
faktörlere nazaran en düşük standart sapmaya sahiptir. Bu kapsamda öğrenciler online alışverişte web
sitesinin tasarım ve özelliklerinin online alışverişe olan etkisi konusunda benzer düşünmektedir.
Online alışveriş davranışı ile üniversite öğrencilerinin yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık
tespit edilememiştir. Öğrencilerin 18-25 yaş grubu içinde yakın bir şekilde dağılmalarının bu sonucun
alınmasına etkide bulunduğu değerlendirilmiştir.
Online alışveriş davranışı ile üniversite öğrencilerinin eğitim düzeyi grupları arasında anlamlı
bir farklılık tespit edilmemiştir. Bu bağlamda önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin online
alışverişi algılayışları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmamaktadır.
“Zamandan tasarruf” ve “güvende hissetme” faktörleri için üniversite öğrencilerinin eğitim
gördükleri fakülte değişkeni ile online alışveriş davranışları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı,
“kolaylık” ve “web tasarımı” değişkenlerine

göre anlamlı bir farklılığın bulunduğu

sonucuna

ulaşılmıştır. Online alışveriş davranışındaki anlamlı farklılığın “sağlık bilimleri” ile diğer fakülteler
arasında olduğu görülmüştür.
Üniversite öğrencilerinin cinsiyetleri ve medeni durumları ile online alışveriş davranışını
etkileyen faktörler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu kapsamda kadın/erkek veya
evli/bekar öğrencilerin online alışverişe ilişkin algılamalarının benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
“Kolaylık”, “web tasarımı” ve “zamandan tasarruf” değişkenleri için üniversite öğrencilerinin
ortalama aylık gelirleri ile online alışveriş davranışları arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken,
“güvende hissetme” faktörünün üniversite öğrencilerinin ortalama aylık gelirlerine göre anlamlı bir
farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Online alışveriş davranışındaki anlamlı farklılığın “aylık
gelire sahip olmayan” grupla “2001 TL ve üzeri” aylık gelire sahip öğrenci grubu arasında olduğu
görülmüştür. Bu noktada aylık geliri olmayan grubun online alışverişi güvenli bulmaması beklenen bir
durumdur. Zira online alışveriş tecrübesi arttıkça güvenme duygusunun yükselmesi beklenmektedir. En
yüksek gelir grubunun online alışverişe ilişkin algılamaları bu durumu teyit eder niteliktedir.
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“Aylık gelir” ile online alışveriş davranışı arasındaki korelasyon ilişkisi incelendiğinde online
alışverişin güvenli bulunması ile aylık gelir arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.
“Aylık gelir” ve “online alışverişi güvenli bulma” değişkenleri birlikte artmakta veya azalmaktadır.
“Kolaylık”, “web tasarımı” ve “zamandan tasarruf” değişkenleri ile “aylık gelir” arasında anlamlı bir
ilişki tespit edilememiştir. Bu daha önceki bulguları destekler niteliktedir.
Online alışverişte tüm ödeme araçlarını (banka/kredi kartı, nakit/havale, sanal kart vb.)
kullandığını ifade eden grubun online alışverişe diğer tüm gruplara nazaran daha olumlu baktığı, sanal
kart ile nakit/havale ödeme araçlarını kullandığını ifade eden grubun ise olumsuz uçta yer aldığı
görülmüştür. Online alışverişin güvenli olarak değerlendirilmesi neticesinde ödeme araçlarının
belirlenmesinde daha az seçici olunduğu, güvensizliğin artmasıyla seçiciliğin de arttığından bahsetmek
mümkündür.
“Kolaylık”, “web tasarımı” ve “zamandan tasarruf” faktörleri için üniversite öğrencilerinin
alışveriş sitelerini “ziyaret etme sıklığı” ile online alışveriş davranışları arasında anlamlı bir farklılık
tespit edilememişken, “güvende hissetme” değişkeni için anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna
ulaşılmıştır. Online alışveriş davranışındaki anlamlı farklılığın alışveriş sitelerini “yılda bir kez” ziyaret
eden grupla “haftada bir kez” ziyaret eden grup arasında olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç olarak teknolojik gelişmelere daha açık olduğu varsayılan üniversite öğrencilerinin
online alışverişle ilgili algılamalarının ölçümlenmesi neticesinde beklendiği gibi bir sonuçla
karşılaşılmamış, öğrencilerin önemli bir bölümünün gelirlerinin düşük olmasının online alışveriş
deneyimlerinin düşük olmasına, bunun da online alışverişin güvenli bulunmamasına yol açtığı
gözlemlenmiş, aylık gelirin yükselmesiyle online alışverişle ilgili algılamanın olumluya dönüştüğü
tespit edilmiştir.
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BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL
YAPISININ RASYO ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğr. Gör. Gülçin ÇÖMEZ
Öğr. Gör. Meral SABANCI ATEŞ
ÖZET
Sigorta şirketleri, sigortalıların ödediği primler karşılığında sigortalıların gelecekte
karşılaşacağı maddi hasarları ödemeyi taahhüt etmektedir. Dolayısıyla sigorta şirketleri, sigortalılarla
yaptıkları sözleşme yükümlülüklerini yerine getirebilmek için finansal açıdan güçlü bir yapıya sahip
olmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören beş sigorta
şirketinin 2010-2018 yılları arasında finansal yapılarının rasyo analizi yöntemiyle değerlendirilerek,
belirtilen dönem içinde sigorta şirketlerinin sigortalılarına karşı finansal yükümlülüklerini yerine
getirip getiremediklerini ölçmektir. Çalışma kapsamında, 2004 yılında yayınlanan Sigorta ve Reasürans
Şirketlerinin Mali Bünyelerine ve Sermaye Yeterliliklerine İlişkin Genelge’de belirtilen Sigorta ve
Reasürans Şirketlerinin Mali Bünyelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Finansal Analiz Rasyoları,
Kamu Aydınlatma Platformu’ndan elde edilen verilere uygulanmıştır. Gerçekleştirilen analizlerin
sonucunda; sigorta sektörü için gösterge olabilecek oranlardan “Özkaynak/Teknik Karşılıklar”
oranının, “Likidite Oranı”nın gün geçtikçe düştüğü görülmektedir. Diğer yandan, meydana gelen
hasarları ve şirketin bu hasarların ne kadarını ödediğini gösteren oran olan “Tazminat Tediye
Oranı”nın en az %60 olması beklenmekte ve beş sigorta şirketi için bu oranın sağlandığı görülmektedir.
Sonuç olarak; incelenen sigorta şirketlerinin, sigortalılara karşı sözleşme yükümlülüklerini günümüzde
yerine getirebildikleri ancak gelecek yıllarda kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirmekte
zorlanacağı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Borsa İstanbul, Sigorta, Finansal Rasyo Analizi
JEL Sınıflandırması: G22.
EVALUATING FINANCIAL STATUS OF INSURANCE COMPANIES IN ISTANBUL
STOCK EXCHANGE BY RATIO ANALYSIS METHOD
ABSTRACT
Insurance companies guarantees to pay future damages of insurees. Thus, insurance companies
has to ensure strong financial status in order to meet the liabilities of insurees’ contracts. This study
aims to evaluate financial status of insurance companies in Istanbul Stock Exchange by using ratio
analysis method for 2010-2018 financial data. Ratio analysis’ results show that “Equity/Technical
Provisions Ratio” and “Liquidity Rati”o have been declining. In addition, essential ratio for insurance
sector which is “Indemnity/Repayment Ratio”is meeting excepted value, min 60%. It is observed that
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insurance companies meet the liabilities of contracts for today, but in following years, they may have
some difficulties inshort-term liabilities.
Key Words: Istanbul Stock Exchange, Insurance companies, Ratio Analysis Method.
JEL Classification: G22.
1. GİRİŞ
Sigortacılık sektörü, riski, hasarı, ödeme taahhüdünü ve en önemlisi güven faktörünü barındıran
bir yapıdır. Bütün bu faktörleri içinde barındıran sigortacılık sektörünün en önemli yükümlülüğü,
sigortalıların gelecekte karşılaşacakları muhtemel risklerin oluşturacağı hasarları ya da kayıpları
finansal açıdan karşılamaktır (Yılmaz, 2010). Sigortacılık sektörünün sigortalıya sözleşme kapsamında
taahhüt ettiği yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için güçlü bir finansal yapıya sahip olması
önemlidir.
Mevcut çalışmayla, Borsa İstanbul’da işlem gören sigorta şirketlerinin finansal durumları oran
analizi yöntemiyle incelenerek, Türkiye’de faaliyet gösteren beş sigorta şirketinin sözleşme
taahhütlerini gerçekleştirebilecek güçte olup olmadıklarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda,
sigorta şirketlerine ait Kamu Aydınlatma Platformu’nda yer alan veriler derlenerek, 2004 yılında
yayınlanan Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Mali Bünyelerine ve Sermaye Yeterliliklerine İlişkin
Genelge’de belirtilen Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Mali Bünyelerinin Değerlendirilmesinde
Kullanılan Finansal Analiz Rasyoları hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalarla ilgili bulgular ve
bulguların yorumlarına aşağıda yer verilmektedir.
2. KAPSAM
Çalışmada Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde bulunan Borsa İstanbul’da İşlem
gören sigorta şirketleri seçilmiştir. Bu bağlamda, 2010-2018 döneminde BİST’de sürekli işlem gören 7
sigorta şirketinden hayat dışı branşta faaliyet gösteren 5’i analiz kapsamına alınmıştır. Anadolu Hayat
Emeklilik Şirketi bireysel emeklilik hizmeti veren bir şirket olduğu için analiz kapsamına alınmamıştır.
AVİVASA Emeklilik ve Hayat AŞ’nin verileri ise 2014 yılı itibariyle değerlendirmeye alınmamıştır.
3. YÖNTEM
Borsa İstanbul’da yer alan sigorta şirketlerinin finansal durumlarının değerlendirilmesi için
Rasyo (Oran) Analizi Tekniği kullanılmıştır.
Oran (Rasyo); mali tablolarda yer alan herhangi iki kalem arasındaki ilişkisinin basit matematik
ifadesidir (Akgüç, 2010,s.20). Hesaplanan rasyolar, firmanın geçmiş verileri, firmanın içinde bulunduğu
sektörün verileri ve deneyimler ile yorumlanır. Oran analizleri diğer yöntemlerin kapsayamadığı

441

ilişkileri ortaya çıkarır. Bu nedenle de en çok kullanılan analiz yöntemidir (Apak ve Demirel, 2013,
s.130).
Bilanço ve gelir tablosunun analizinde kullanılan oranlar dört ana grupta toplanmaktadır
(Ceylan, 2000, s.30).
1-

Likidite Oranları

2-

Mali yapı veya kaldıraç oranları

3-

Faaliyet oranları

4-

Karlılık oranları

Sigortacılık sektöründe kullanılacak olan rasyolar, “Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Mali
Bünyelerine ve Sermaye Yeterliliklerine İlişkin Genelge”de belirlenmiştir. Çalışmada bu genelgede
belirlenmiş 17 rasyodan 12’si kullanılmıştır. Bu oranlar Tablo 1.1’de verilmiştir. (Yılmaz, 2010)
Tablo 1.1. Sigortacılık Sektörü’nde kullanılan Oranlar
SERMAYE YETERLİLİĞİ İLE
İLGİLİ RASYOLAR

LİKİDİTE RASYOLARI

ALINAN PRİMLER /
ÖZKAYNAKLAR
ÖZKAYNAKLAR / PASİF
TOPLAMI
ÖZKAYNAKLAR / TEKNİK
KARŞILIKLAR
CARİ ORAN
LİKİDİTE ORANI
PRİM VE REASÜRANS
ALACAKLARI / AKTİF TOPLAMI
LİKİT AKTİFLER / AKTİFTOPLAMI

FAALİYET RASYOLARI

TAZMİNAT TEDİYE ORANI

KARLILIK RASYOLARI

HASAR PRİM ORANI
VÖK / ALINAN PRİMLER
MALİ KAR / ALINAN PRİMLER
TEKNİK KAR / ALINAN PRİMLER

4’den küçük olması beklenir.
%50 düzeyinde olması beklenir.

1,7’den büyük olması istenir
1’den büyük olması istenir*

4. BULGULAR
Çalışmada, Borsa İstanbul’da yer alan her bir sigorta şirketi için oranlar ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Hesaplama yapılan sigorta için hesaplanan bulgular aşağıda verilmektedir.
4.1. Güneş Sigorta
Güneş sigortanın Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanan bilanço ve gelir tabloları
kullanılarak yapılan oran analizleri sonucunda elde edilen bulgular Tablo 1.2’de verilmektedir.
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Tablo 1.2. Güneş Sigorta Oran Analizi Bulguları

SERMAYE
YETERLİLİĞİ İLE
İLGİLİ RASYOLAR

LİKİDİTE RASYOLARI

FAALİYET ORANLARI

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ALINAN PRİM /ÖZKAYNAK

1,91

1,74

1,78

2,25

2,46

2,17

1,51

1,20

1,15

ÖZKAYNAK/ PASİF TOPLAMI

0,28

0,29

0,26

0,21

0,21

0,20

0,29

0,31

0,31

ÖZKAYNAK / TEKNİK
KARŞILIKLAR

0,52

0,67

0,53

0,38

0,38

0,33

0,54

0,61

0,60

CARİ ORAN

0,93

1,01

0,96

1,04

0,86

0,81

0,96

0,99

0,99

LİKİDİTE ORANI

0,36

0,41

0,37

0,43

0,42

0,45

0,60

0,65

0,68

0,34

0,37

0,38

0,36

0,31

0,26

0,23

0,21

0,20

0,23

0,23

0,23

0,23

0,29

0,33

0,38

0,40

0,41

0,79

-0,09

0,02

0,03

0,01

-0,08

0,06

-0,09

0,02

0,81
0,74
0,06
0,06

0,80
0,71

0,06

0,03

0,01

-0,01

0,04

-0,06

0,05

0,67
0,88
0,24
0,24
0,22

0,79

-0,69

0,80
0,77

-0,08

0,89
0,57
0,03
0,03
0,01

0,71

-0,84

1,04
0,71

0,03

0,03

0,03

PRİM VE REASÜRANS
ALACAKLARI / AKTİF
TOPLAMI
LİKİT AKTİFLER / AKTİF
TOPLAMI
TAZMİNAT TEDİYE ORANI
HASAR PRİM ORANI
VÖK / ALINAN PRİMLER

KARLILIK ORANLARI
MALİ KAR / ALINAN PRİMLER
TEKNİK KAR / ALINAN
PRİMLER

Firmanın sermaye yeterliliği ile ilgili rasyoları beklentileri karşılayabilecek düzededir. “Alınan
primler / Özkaynak” oranı 4’ten küçüktür. Bu istenen bir urumdur ve işletmenin özkynak yapısının güçlü
olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca oran karşılaştırılan işletmelerin ortalamasında düşüktür. Bunun
yanısıra Özkaynaklar Pasif Toplamının yaklaşık 1/3’ü kadardır ve bu genelde istenen bir durumdur.
Güneş sigortanın likidite rasyoları beklenilen düzeyden oldukça düşüktür. Bu durumda kısa vadeli
borçlarını ödemede sıkıntı yaşayabilirler. “Cari Oran” ve “Likidite Oranı” olması istenen düzeyin
oldukça altındadır. “Prim ve Reasürans Alacakları / Aktif Toplamı” oranın ortalaması beş sigorta
şirketinin ortalamasının üzerindedir. Bunun yanında “Likit Aktifler / Aktif Toplamı” oranının ortalaması
karşılaştırılan şirketlerin ortalamasının altındadır.
Tazminat tediye oranı genellikle istenen düzeydedir sadece 2011 yılında 1,04 seviyelerine çıkmış
daha sonra ki yıllarda beklenen düzeydedir.
Şirketin “Hasar Prim Oranları” negatif ve işletme en yüksek karlılık seviyesine 2011 yılında
ulaşabilmiştir. Ödenen hasar tutarının yüksekliği firmanın kar marjını olumsuz etkilemiştir.
4.2. Ak Sigorta
Ak Sigorta’nın Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanan bilanço ve gelir tabloları kullanılarak
yapılan oran analizleri sonucunda elde edilen bulgular Tablo 1.3’de verilmektedir.
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Tablo 1.3. Ak Sigorta Oran Analizi Bulguları

SERMAYE YETERLİLİĞİ İLE
İLGİLİ RASYOLAR

LİKİDİTE RASYOLARI

FAALİYET ORANLARI

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ALINAN PRİM /ÖZKAYNAK

2,83

1,59

1,69

1,70

1,56

1,89

1,87

1,83

1,3

ÖZKAYNAK/ PASİF TOPLAMI

0,20

0,28

0,28

0,26

0,27

0,21

0,22

0,25

0,29

ÖZKAYNAK / TEKNİK KARŞILIKLAR

0,32

0,58

0,58

0,53

0,58

0,40

0,46

0,57

0,47

CARİ ORAN

1,04

1,22

1,22

1,13

1,12

1,04

1,14

1,15

1,20

LİKİDİTE ORANI

0,62

0,78

0,79

0,83

0,89

0,80

1,06

1,04

1,03

PRİM VE REASÜRANS ALACAKLARI
/ AKTİF TOPLAMI

0,39

0,36

0,33

0,30

0,24

0,24

0,21

0,21

0,24

LİKİT AKTİFLER / AKTİF TOPLAMI

0,42

0,44

0,46

0,48

0,50

0,50

0,60

0,56

0,58

TAZMİNAT TEDİYE ORANI

0,88

1,10

0,69

-0,71

-0,61

0,60
0,66

0,76
0,53

0,52
0,54

-0,20

0,002

0,03

0,05

0,01

0,19

0,12

0,11

-0,20

0,002

0,03

0,05

0,01

0,16

0,08

0,08

0,03

0,05

0,06

0,10

0,04

1,14
0,62
0,08
0,08
0,13

0,51

-0,97

1,05
0,54

0,11

0,17

0,20

HASAR PRİM ORANI
VÖK / ALINAN PRİMLER
KARLILIK ORANLARI
MALİ KAR / ALINAN PRİMLER
TEKNİK KAR / ALINAN PRİMLER

Firmanın sermaye yeterliliği ile ilgili rasyoları beklentileri karşılayabilecek düzededir. “Alınan
primler Özkaynak” oranının 4’ten küçük olmasının yanında, ortalamanın da altındadır. Bu istenen bir
urumdur ve işletmenin özkynak yapısının güçlü olduğunu ifade etmektedir. İşletmenin Özkaynaklarının
toplam kaynaklar içindeki payı 2016 yılından itibaren %30 civarına yaklaşmıştır.
Ak Sigorta’nın likidite rasyoları beklenilen düzeyden biraz düşük olmakla birlikte, bu beş sigorta
işletmesi arasında en iyi oranlara sahiptir. Kısa vadeli yükümlülükleri karşılama konusunda en az sorun
ile karşılaşması muhtemel işletmedir. 2016 yılı ve sonrasında “Cari Oran” olması istenen düzeylere
yaklaşırken, “Likidite Oranı” olması istenen düzeylerdedir. “Prim ve Reasürans Alacakları / Aktif
Toplamı” ve “Likit Aktifler / Aktif Toplamı” oranının ortalamaları karşılaştırılan şirketlerin
ortalamasının üstündedir. Bu verilere göre karşılaştırılan beş sigorta şirketi içerisinde Likiditesi en güçlü
şirket olduğu söylenebilir.
Tazminat tediye oranı dalgalanmalar göstermektedir. 2011,2012 ve 2015 yıllrında oldukça
yükselmekle birlikte, yılların genel ortalaması %80 civarındadır.
Şirketin “Hasar Prim Oranları” negatiftir. Ancak işletmenin diğer sigorta işletmelerine göre daha
az hasar ödediğini söyleyebilmekteyiz. 2016 yılı sonrası işletmenin kar marjlarında olumlu bir sıçrama
görülmektedir.
4.3. Halk Sigorta
Halk Sigorta’nın Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanan bilanço ve gelir tabloları
kullanılarak yapılan oran analizleri sonucunda elde edilen bulgular Tablo 1.4’de verilmektedir.
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Tablo 1.4. Halk Sigorta Oran Analizi Bulguları

SERMAYE
YETERLİLİĞİ İLE
İLGİLİ RASYOLAR

LİKİDİTE
RASYOLARI

FAALİYET
ORANLARI

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ALINAN PRİM /ÖZKAYNAK

1,575

1,861

0,903

1,035

1,645

1,866

2,018

1,610

1,575

ÖZKAYNAK/ PASİF TOPLAMI

0,214

0,237

0,324

0,286

0,224

0,176

0,145

0,161

0,214

ÖZKAYNAK / TEKNİK
KARŞILIKLAR

0,358

0,387

0,661

0,499

0,351

0,248

0,205

0,229

0,358

CARİ ORAN

0,965

1,101

1,146

1,176

1,094

1,072

1,016

1,149

0,965

LİKİDİTE ORANI

0,907

1,040

1,042

1,154

1,012

0,981

0,992

1,055

0,907

0,189

0,107

0,135

0,102

0,142

0,131

0,101

0,146

0,189

0,511

0,658

0,579

0,687

0,650

0,699

0,726

0,681

0,511

0,848
-0,789

0,852
0,793

0,828
0,695

0,703
0,757

0,766
0,787

0,627
0,818

0,678
1,051

0,660
0,851

-0,070

0,088

0,165

0,173

0,065

0,045

0,052

0,092

-0,070

0,083

0,132

0,140

0,056

-0,087

0,090

0,144

0,034

0,020

0,031
0,017

0,040
0,015

0,071
0,019

0,848
0,789
0,070
0,070
0,087

PRİM VE REASÜRANS
ALACAKLARI / AKTİF
TOPLAMI
LİKİT AKTİFLER / AKTİF
TOPLAMI
TAZMİNAT TEDİYE ORANI
HASAR PRİM ORANI

KARLILIK
ORANLARI

VÖK / ALINAN PRİMLER
MALİ KAR / ALINAN PRİMLER
TEKNİK KAR / ALINAN
PRİMLER

Halk Sigorta’nın “Alınan primler / Özkaynak” oranı 4’ten küçüktür. Ayrıca sekiz yılın ortalaması
genel ortalamanın altındadır. Halk sigorta incelenen beş sigorta şirketi içerisinde en düşük “Alınan
Primler/Özkaynaklar” ortalamasına sahiptir. Ancak işletmenin Özkaynaklarının toplam kaynaklar
içindeki payı 2016 yılından itibaren ciddi bir şekilde düşmüştür. Bu durum işletmenin kaynak ihtiyacının
yaklaşık %85’ini yabancı kaynaklardan karşıladığını göstermektedir. İşletmenin özkaynak problemi
olduğuna dair sinyaller vermektedir.
Halk sigortanın “Cari Oranı” olması istenen düzeylere yakın sayılabilirken, “Likidite Oranı”
olması istenen düzeylerdedir. “Prim ve Reasürans Alacakları / Aktif Toplamı” ortalaması genel
ortalamadan oldukça düşüktür. “Likit Aktifler / Aktif Toplamı” oranı ise ortalamaları karşılaştırılan
şirketlerin ortalamasının üstündedir. İşletmenin elinde nakit ve benzeri varlıkların bulduğunu ancak
diğer dönen varlıkların yeterli olmadığını söyleyebiliriz. İşletme ısa vadeli yükümlülük ödeme problemi
yaşayabilecektir.
Halk Sigorta’nın “Tazminat Tediye Oranı” yıl bazında bakıldığında genellikle istenen
düzeylerdedir. Yıllar içerisinde %80’ler civarından %60’lara doğru bir düşüş hareketi göstermektedir.
Şirketin “Hasar Prim Oranları” negatiftir. İşletmenin Vergi Öncesi Karlarında bir atış olmasına
rağmen, Hasar Prim Oranı 2016 yılı ve sonrasında yükseldiği için işletmenin teknik karlılığı söz konusu
olamamıştır.
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4.4. Anadolu Sigorta
Anadolu Sigorta’nın Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanan bilanço ve gelir tabloları
kullanılarak yapılan oran analizleri sonucunda elde edilen bulgular Tablo 1.5’de verilmektedir.
Tablo 1.5. Anadolu Sigorta Oran Analizi Bulguları

SERMAYE
YETERLİLİĞİ İLE
İLGİLİ RASYOLAR

LİKİDİTE
RASYOLARI

FAALİYET
ORANLARI

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ALINAN PRİM /ÖZKAYNAK

1,508

2,366

2,846

3,166

2,902

3,220

3,557

2,881

2,713

ÖZKAYNAK/ PASİF TOPLAMI

0,379

0,294

0,259

0,218

0,225

0,190

0,169

0,174

0,174

ÖZKAYNAK / TEKNİK
KARŞILIKLAR

0,750

0,531

0,449

0,363

0,362

0,303

0,255

0,264

0,264

CARİ ORAN

1,016

1,033

0,993

0,870

0,918

0,921

0,944

0,920

0,979

LİKİDİTE ORANI

0,989

0,863

0,794

0,784

0,842

0,834

0,859

0,882

0,871

0,288

0,260

0,275

0,259

0,224

0,204

0,183

0,181

0,203

0,385

0,428

0,412

0,386

0,452

0,507

0,562

0,537

0,538

0,988

0,937
0,453
0,001
0,001
0,007

0,910
0,594
0,032
0,032
0,042

0,852
0,451

0,813
0,567

0,819
0,527

0,740
0,528

0,793
0,590

0,854
0,772

0,032

0,042

0,028

0,036

0,078

0,113

0,032

0,033

0,027

0,030

0,062

0,091

0,049

0,052

0,037

0,046

0,089

0,140

PRİM VE REASÜRANS
ALACAKLARI / AKTİF
TOPLAMI
LİKİT AKTİFLER / AKTİF
TOPLAMI
TAZMİNAT TEDİYE ORANI
HASAR PRİM ORANI

KARLILIK
ORANLARI

VÖK / ALINAN PRİMLER
MALİ KAR / ALINAN PRİMLER
TEKNİK KAR / ALINAN
PRİMLER

-0,612
0,047
0,041
0,042

Anadolu Sigorta’nın “Alınan primler / Özkaynak” oranı 4’ten küçüktür. Ayrıca sekiz yılın
ortalaması genel ortalamanın üstündedir. Beş Sigorta şirketi arasında ortalamanın üzerinde yer alana tek
şirkettir. İşletmenin Özkaynaklarının toplam kaynaklar içindeki payı 2010 yılına göre %50 oranında
azalmıştır. Bu durum işletmenin kaynak ihtiyacının büyük kısmını yabancı kaynaklardan karşıladığını
göstermektedir. İşletmenin özkaynak problemi olduğuna dair sinyaller vermektedir.
Anadolu sigortanın Likidite Oranları düşüktür. “Cari Oranı” ve “Likidite Oranı” istenen
düzeylerin altındadır ve aynı zamanda, yıllar içinde düşüş gösterme eğilimindedirler. “Prim ve
Reasürans Alacakları / Aktif Toplamı” ve “Likit Aktifler / Aktif Toplamı” oranı ise ortalamaları
karşılaştırılan şirketlerin ortalamasının üstündedir. Kısa vadeli yükümlülük karşıla sorunu yaşayabilecek
bir firma olarak değerlendirilebilir.
Anadolu Sigorta’nın “Tazminat Tediye Oranı” yıllar içerisinde %70 - %90 aralığında hareket
etmektedir. Ayrıca şirketin yıllarının ortalaması beş şirketin ortalamasının üstündedir.
Şirketin “Hasar Prim Oranları” negatiftir. İşletmenin karlılığı 2013 sonrasında genel olarak artış
eğilimindedir. Hasar prim oranlarının düşük olmasının da buna olumlu katkıları bulunmaktadır.
4.5. Ray Sigorta
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Ray Sigorta’nın Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanan bilanço ve gelir tabloları
kullanılarak yapılan oran analizleri sonucunda elde edilen bulgular Tablo 1.6’da verilmektedir.
Tablo 1.6. Ray Sigorta Oran Analizi Bulguları

SERMAYE
YETERLİLİĞİ İLE
İLGİLİ RASYOLAR

LİKİDİTE
RASYOLARI

FAALİYET
ORANLARI

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ALINAN PRİM /ÖZKAYNAK

2,831

1,586

1,688

1,704

1,563

1,890

1,865

1,825

1,297

ÖZKAYNAK/ PASİF TOPLAMI

0,195

0,283

0,280

0,258

0,273

0,209

0,216

0,251

0,289

ÖZKAYNAK / TEKNİK
KARŞILIKLAR

0,324

0,579

0,581

0,539

0,584

0,397

0,460

0,574

0,472

CARİ ORAN

1,044

1,216

1,222

1,127

1,124

1,042

1,138

1,147

1,198

LİKİDİTE ORANI

0,623

0,784

0,786

0,825

0,891

0,804

1,059

1,036

1,025

0,387

0,359

0,333

0,298

0,239

0,243

0,205

0,214

0,243

0,420

0,441

0,456

0,475

0,504

0,503

0,601

0,558

0,578

0,880
-0,972

1,099
0,713

1,054
0,537

0,690
0,609

0,598
0,662

0,760
0,530

0,515
0,535

0,514
0,713

-0,196

0,002

0,025

0,051

0,014

0,189

0,115

0,113

-0,196

0,002

0,025

0,051

0,014

0,159

0,084

0,077

-0,139

0,014

0,063

0,076

0,048

1,136
0,623
0,083
0,083
0,069

0,228

0,069

0,093

PRİM VE REASÜRANS
ALACAKLARI / AKTİF
TOPLAMI
LİKİT AKTİFLER / AKTİF
TOPLAMI
TAZMİNAT TEDİYE ORANI
HASAR PRİM ORANI

KARLILIK
ORANLARI

VÖK / ALINAN PRİMLER
MALİ KAR / ALINAN PRİMLER
TEKNİK KAR / ALINAN
PRİMLER

Ray Sigortanın da “Alınan primler / Özkaynak” oranı 4’ten küçüktür vedokuz yılın ortalaması
genel ortalamanın üstündedir. İşletmenin Özkynakları %30’lar düzeyine doğru bir artış gösterme
eğilimindedir. Bu durum da işletmenin özkaynaklarının güçlendiğine dair sinyaller vermektedir.
Ray Sigortanın “Cari Oranı” beklenilenin altında olmakla birlikte seviyesinde çok ciddi bir
hareketlilik söz konusu değildir. İşletmenin “Likidite Oranı” ise yükselme eğilimindedir. 2010 yılında
beklenilen düzeyiin çok altında olmasına rağmen 2016 ve sonrasında istenilen düzeye yükselmiştir.
“Prim ve Reasürans Alacakları / Aktif Toplamı” ve “Likit Aktifler / Aktif Toplamı” oranı ise ortalamaları
karşılaştırılan şirketlerin ortalamasının üstündedir.
Ray Sigorta’nın “Tazminat Tediye Oranı” 2011, 2012 ve 2015 yıllarında yüksek seyrederken 2017
ve 2018 yıllarında belirlenen düzeyin altındadır.
Şirketin “Hasar Prim Oranları” negatiftir. İşletme yıllar içerisinde kar marjını koruyup
yükseltirken sadece 2010 ve 2015 yıllarında zarar açıklamış ancak ertesi yıllarda bu durumu telafi
edebilmiştir.
SONUÇ
İncelenen 5 sigorta şirketinde de ortak olarak görülen husus; hasar prim oranının 2010-2018 yılları
arasında negatif olarak devam etmesidir. Bu durum sigorta şirketlerince ödenen hasarların, elde edilen
447

teminatlardan fazla olduğu göstermektedir. Uzun vade de işletmeler için sorun yaratma ihtimali
yüksektir.
Özkaynak/Teknik karşılıklar oranı, 3 firmada düşerken, 2 firmada yükselmiştir. Bu durum; iki firmanın
sermaye yapısını güçlendirdiği şeklinde yorumlanabilir. Ancak yine de şirketlerin genel durumuna
baktığımızda özsermayeleri toplam kaynaklar içerisinde %30’dan daha az bir yere sahiptir
Likidite oranı kısavadeli borç ödeme gücümüz hakkında daha güvenilir bilgi veren bir orandır. Bu oranın
1 ve üstü olması beklenmektedir. Bu durumu sağlayan 2 firma bulunmakta; kalan firmaların da likidite
oranlarının genel olarak 1’e yaklaştığı görülmektedir. Bu düzelme ise genellikle 2016 sonrasında
gerçekleşebilmektedir.
Sigorta şirketlerinin, sigortalılarla yaptıkları sözleşme yükümlülüklerini yerine getirebilmek için
finansal açıdan güçlü bir yapıya sahip olmaları beklenen işletmelerdir.
Yapılan çalışmada, işletmeler için finansal yapının gücünü gösteren oranların bazılarında düşüklükler
görülmüştür. Bu durum; sigorta şirketlerinin finansal açıdan güçlenmelerini sağlayacak önlemler
almalarının önemli olduğunu göstermektedir.
KAYNAKÇA
Akgüç, Ö. (2010). Finansal Yönetim (8. Baskı). İstanbul: Avcıol Basım Yayın, 20.
Apak, S., & Demirel, E. (2010). Finansal yönetim. Papatya Yayıncılık Eğitim, İstanbul, Ankara, İzmir,
Adana, 130.
Atukalp, M. E. (2019). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Çimento Firmalarının Finansal Performansının
Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (81), 213-230.
Ceylan, A. (2000). İşletmelerde Finansal Yönetim. Ekin Kitabevi, 30.
Kamu Aydınlatma Platformu internet sitesi, www.kap.org.tr, 06/03/2019
Karadeniz, E., & Kahiloğulları, S. (2014). Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketlerinin finansal
performansının oran yöntemiyle analizi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 23(2), 129-144.
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Mali Bünyelerine ve Sermaye Yeterliliklerine İlişkin Genelge’de
belirtilen Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Mali Bünyelerinin Değerlendirilmesinde
Kullanılan

Finansal

Analiz

Rasyoları,
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KURUMSAL BASKININ REKABET STRATEJİSİ VE İŞLETME PERFORMANS
İLİŞKİSİNE ETKİSİ: BİREYSEL BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Eren Durmuş-Özdemir1

ÖZET
Bu çalışmanın amacı bankaların kurumsal baskılar karşısında ortaya koydukları rekabet stratejilerini
ve bu stratejilerin performansa yansıyan sonuçlarını belirlemektir. Araştırmanın temel sorusu kuruluş
amaçları ile farklılık gösteren kamu ve ticari bankaların bireysel bankacılık sistemlerine dair
birbirlerine benzer görünen rekabet stratejilerinin arka planındaki gerekçeler –kurumsal baskılar- ve
bu gerekçelerin rekabet stratejileri ile işletme performansı arasındaki ilişki açısından ne kadar
paralellik gösterdiklerini ortaya koymaktır. Araştırma sorusu yeni kurumsal kuramın yazına
kazandırdığı eşbiçimlilik kavramı ile açıklanmaya çalışılacaktır. Çalışmada DiMaggio ve Powell’ın
(1983) kurumsal eşbiçimlilik mekanizmaları (zorlayıcı, taklitçi ve kural koyucu) ve Mintzberg’in (1988)
kavramsal strateji tipolojisinden yararlanılmıştır. Saha araştırması bankaların üst düzey yöneticileri ile
derinlemesine görüşmeler aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler içerik analizi yöntemi ile
değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları bireysel bankacılık sistemine dair uygulamalarda taklitçi
eşbiçimleşme baskısının varlığını ve bu baskının sırasıyla fiyat farklılaştırma ve imaj farklılaştırma
stratejisi üzerinde yüksek performans yarattığını göstermiştir. Son olarak bulgular bankaların zorlayıcı
baskılar karşısında maliyet liderliği stratejisi ile ortalama üzerinde bir performans elde ettiğine işaret
etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eşbiçimlilik, Rekabet Stratejisi, Bireysel Bankacılık Sistemi
JEL Kodları: L1, L16,M2
INFLUENCES OF INSTITUTIONAL PRESSURES ON COMPETITIVE STRATEGY AND
BUSINESS PERFORMANCE: A RESEARCH ON RETAIL BANKING SYSTEM
ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the competitive strategies of banks against institutional
pressure and the results of these strategies on the bank’s performance. The main question of the research
is to determine the reasons behind the competitive strategies of public and commercial banks that are
different from each other for the purposes of establishment about the retail banking systems, and show
how these reasons are parallel in terms of the relationship between competitive strategies and business
performance. The research question will be tried to be explained by the concept of isomorphism that the
institutional theory has been introduced to the literature. In this study, DiMaggio and Powell’s
Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Antalya, Türkiye,
email:edurmus@akdeniz.edu.tr
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(1983)institutional isomorphism mechanisms and Mintzberg’s (1988) conceptual strategy typology
were used. The field survey was conducted through in-depth interviews with senior executives of the
banks. Data were evaluated by content analysis method. Research findings showed that there is a
mimetic isomorphic pressure in the applications on the retail banking system and the banks have
achieved high performance by applying price and image differentiation strategy, respectively. Finally,
the findings indicate that banks had to implement the cost leadership strategy due to coercive pressure
and thus achieved an average performance.
Keywords: Isomorphism, Competitive Strategy, Retail Banking System, Institutional Theory
JEL Kodları: L1, L16,M2
1. GİRİŞ
Bu çalışmanın amacı bankaların kurumsal baskılar karşısında ortaya koydukları rekabet
stratejilerini ve bu stratejilerin performansa yansıyan sonuçlarını bireysel bankacılık sistemleri
kapsamında değerlendirmektir. Alan yazında bireysel bankacılık bireylerin mevduat hesapları, çek
tahsilâtı, kredi kolaylıkları, çeşitli tüketici kredi kartları, havale işlemleri gibi bireylere yönelik
işlemlerin yapıldığı daha az risk, daha fazla kâr sağlamak amacıyla etkin bir rekabet aracı olarak
kullanılarak ortalama üzerinde performans elde edilmesini sağlayan bankacılık türü olarak
tanımlanmaktadır (Çağlayan, 2017; Özkan, 2010). Son dönem araştırmaları bankaların bireysel
bankacılık sistemlerini rekabet aracı olarak kullanmalarının çeşitli nedenlerini tartışmaktadır(Kargın,
2006; Özkan, 2010; Aytar vd., 2012). Bireysel bankacılık ürünlerinden ve hizmetlerinden elde edilen
yüksek pazar payı, tüketicilerin değişen ve artan talepleri ve bilgi teknolojisi araçlarının kullanımının
yaygınlaşması nedenler arasında sayılabilir. Yanısıra son yıllarda sektörde artan rekabet, küresel kriz
gibi piyasa koşullarını etkileyen ekonomik faktörler de bankaların rekabet stratejileri ile performans
ilişkisinde bireysel bankacılık sistemlerinin sorgulanmasına neden olmuştur. Konu ile ilgili bazı
araştırmalar (Çağlayan ve Durmuş-Özdemir, 2018; Arslan ve Hotamışlı, 2007) bireysel bankacılık
sistemlerinin bankaların performanslarını arttırmada etkili olabildiğine dair bulgular sunmaktadır. Bu
araştırmalarda bilhassa kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların bireysel bankacılık sistemlerindeki
benzer uygulamaların varlığına dikkat çekilmektedir. Durmuş-Özdemir’e (2019a) göre Türk bankaları
çeşitli kurumsal çevre baskılarına karşı benzer stratejik tepkiler gösterebilmektedirler. Yazar görgül
araştırmasında bankaların benzer uygulamalarla kurumsal çevre unsurları karşısında rekabet ettiklerine
ve bu süreçte bankaların sermaye yapısındaki farklılıkların (kamu, özel ve yabancı sermayeli) etkili
olmadığına dair ipuçları sunmuştur. Durmuş-Özdemir’in (2019a) çalışmasının devamı niteliğindeki bu
araştırmanın temel sorusu, bankaların kurumsal çevre baskılarına yönelik rekabet stratejileri arasında
farklılık olup olmadığı, varsa bu farklılıkların bireysel bankacılık sisteminde performansa yansıyan
sonuçlarının irdelenmesidir. Mevcut araştırma sorusunun kuramsal arka planında kurumsal çevrenin
stratejiler ile ilintili olduğunu varsayan kurumsal kuram yer almaktadır. Kuramı destekleyen örgüt
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araştırmaları kurumsal çevre baskıları sonucu örgütlerin zamanla değiştiğini ve eşbiçimli (isomorphism)
mekanizmalar kullandıklarına işaret etmektedir. DiMaggio ve Powel (1983) örgütsel alan içinde ortak
baskılara maruz kaldıklarını farkeden örgütlerin, belirsizliklerle başa çıkmada çeşitli kurumsal eşbiçimli
mekanizmaları (zorlayıcı, taklitçi ve kural koyucu) benimsediklerine vurgu yapmaktadır. Kuramsal
varsayımdan hareketle, bu çalışmada bankaların bireysel bankacılık sistemlerinde karşılaştıkları
kurumsal eşbiçimli mekanizmalar ile rekabet stratejileri arasındaki ilişkinin algılanan performansa etkisi
incelenmeye çalışılmıştır.
2. İLGİLİ ALAN YAZIN
Bankaların çağdaş pazarlama anlayışı çerçevesinde teknolojik gelişmeleri takip ederek,
tüketicilerin sürekli değişen ve artan gereksinmelerini karşılamaya yönelik bankacılık hizmetlerinin bir
bütünü olarak bireysel bankacılık sistemlerinin (Ulukuş, 2011) Türkiye’de gelişimi, 1980’li yıllarda
bankaların alternatif arayışları ile başlamıştır (Senseven, 2010: 38). Çünkü bu dönemde uluslararası
bankaların yatırımlarındaki artışa bağlı rekabet yapısındaki değişim bankaların bireysel bankacılık
sistemlerini alternatif bir rekabet aracı haline getirmiştir (Kunter, 1993: 11). Yanı sıra orta gelir
grubundaki tüketicilerin gelir düzeyindeki yükselme, bireysel bankacılık hizmetlerine yönelik
taleplerindeki artış bireysel bankacılık sisteminin gelişimine ön ayak olmuştur. 1990’lı yıllardan itibaren
ise mali serbestleşme, küreselleşme ve konsolidasyon eğilimi ile birlikte ticari bankacılık, yatırım
bankacılığı, sigortacılık ve diğer pek çok finans hizmetleri bankaların bireysel bankacılık sistemlerine
entegre olmuştur. Nitekim bu gelişmeler günümüzdeki bireysel bankacılık sistemlerinin temelini
oluşturmuştur (Yavuz, 2011: 8). 2000’li yıllar Türkiye’de bireysel bankacılık sisteminin hızlı geliştiği
bir dönem olmuştur. Bu yıllarda birçok yerli ve yabancı bankanın sektöre girmesi, teknolojik
değişimlerin başlaması ve özellikle 2001 ulusal krizi sonrası hayata geçirilen kapsamlı yasal
düzenlemeler sektörün kurumsal çevresinin şekillenmesinde etkili olmuştur. Bilhassa Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği, Merkez Bankası, Fon Kurulu ve Kredi
Kuruluşu gibi pek çok kurumun yasal düzenlemelerinin bankaların uygulamalarına yön verdiği
gözlemlenmiştir. Son yıllarda ise banka sayısının, teknolojik gelişimlerin ve hizmet çeşitlilikleri gibi
birçok faktörün artmasına bağlı olarak sektörün rekabet yapısında değişim meydana gelmiştir. Özellikle
çoğu bankanın bireysel bankacılık uygulamaları çeşitlenmiştir. Bu uygulamalar arasında müşteriye özel
fiyatlandırma, görsel ve sosyal medya araçlarının kullanımı ve ürün/hizmet sunumuna yönelik süreç
yenilikleri, insan kaynakları yönetimine dayalı performans sistemleri ile müşterilerine kaliteli ürün ve
hizmet sunma, görsel medya ve sosyal medya araçları ile hizmet sunmak yer almaktadır. Mevcut
araştırmada bankaların bireysel bankacılık sistemlerinde yer alan bu uygulamaların kurumsal çevre ile
ilişkisi rekabet stratejileri aracılığı ile sorgulanmıştır.
Araştırma sorusu kurumsal çevrenin stratejiler ile ilintili olduğunu varsayan kurumsal kuramın
(institutional theory) varsayımları öncülüğünde incelenmeye çalışılmıştır. Kuramı destekleyen örgüt
araştırmaları kurumsal çevre baskıları sonucu örgütlerin zamanla değiştiğini ve eşbiçimli (isomorphism)
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mekanizmalar kullandıklarına işaret etmektedir. DiMaggio ve Powel (1983) örgütsel alan içinde ortak
baskılara maruz kaldıklarını farkeden örgütlerin, belirsizliklerle başa çıkmada çeşitli kurumsal eşbiçimli
mekanizmaları (zorlayıcı, taklitçi ve kural koyucu) benimsediklerine vurgu yapmaktadır. Zorlayıcı
baskılar, devlet düzenlemeleri, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, gücü elinde bulunduran örgütler ya da
toplumdaki norm ve değerler göre tarafından örgütleri belirli bir biçimde davranmaya zorlamaktadır.
Taklitçi baskılar, amaçların yeterince açıklanamadığı durumlarda ve belirsizlik ortamında örgütlerin
başka başarılı örgütlere benzeme isteğinden doğmaktadır. Çevrenin belirsiz olduğu, durumlarda örgütler
bulundukları çevrede başarılı buldukları ve meşruluğunu kabul ettirmiş örgütleri rol modeli alma yolunu
tercih edebilmektedir. Belirsizlik ortamında çözüm yollarının maliyetli olması nedeniyle bir başka örgüt
tarafından denenmiş ve etkinliği kabul edilmiş davranışları taklit etme yaklaşımını daha az maliyetli
bulabilmektedirler. Normatif baskılar ise ağırlıklı olarak mesleki kurumların belirlendiği standartlar ile
uygulamaları rasyonel hale getirmeleri ile oluşmaktadır (DiMaggio ve Powell, 1983: 118).
Çalışmada bankaların rekabet stratejileri Porter’ın (1980) rekabet stratejilerinin daha geniş
sınıflandırmasını yapan Mintzberg’in (1988) kavramsal strateji tipolojisi ile incelenmiştir. Mintzberg’e
(1988) göre farklılaştırma stratejisi fiyat, imaj, destek, kalite ve tasarımdan oluşmaktadır. Fiyat
farklılaştırma stratejisi işletmelerin ürün ve/veya hizmetlere ilişkin fiyatlarını, piyasa ortalaması
üzerinde ya da üstünde belirlemesidir. İmaj farklılaştırma stratejisi ürün ve/veya hizmete müşteri
ihtiyaçlarını karşılama bakımından görünüm ve estetik yönünden değer katılmasıdır. Destek
farklılaştırma stratejisi ürün ve/veya hizmetin kendi niteliğinde bir farklılık yaratmaktan çok, müşteriye
sunulan destek hizmetlerinde bir farklılaşma yapılmasıdır. Kalite farklılaştırma stratejisi ürün ve/veya
hizmetin niteliğinde farklılık yapacak ve müşteri için daha cazip hale getirecek her türlü çabanın
gerçekleştirilmesidir. Tasarım farklılaştırma stratejisi ise ürün ve/veya hizmetin dış görünüşlerini veya
fiziksel konumunu değiştirerek farklı bir ürün/hizmet ortaya konması olarak tanımlanmaktadır
(Durmuş-Arıcı, 2008).
3. ARAŞTIRMA SÜRECİ
Araştırma verileri 2 adet kamu, 2 adet özel ve 1 adet yabancı sermayeli mevduat bankasının üst
düzey yöneticileri ile gerçekleştirilen görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmeler yoluyla elde edilen
veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Analizde kayıtların tamamı düz metin haline getirilmiş, daha
sonra ana temalar çerçevesinde alt başlıklar halinde yeniden düzenlenmiştir. Çalışmada veri toplama
aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formundan faydalanılmıştır. Bu form araştırmacının konu ile
ilgili daha önceki araştırmalarına dayanılarak (Durmuş-Özdemir, 2019a; 2019b; Çağlayan ve DurmuşÖzdemir, 2018; Durmuş-Arıcı 2008) oluşturulmuştur. Araştırmada bankaların performansının
değerlendirilmesinde öznel yönetici değerlendirmelerinden faydalanılmıştır. Alan araştırmasından elde
edilen bulgular aşağıda sunulmaktadır.
4. BULGULAR
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Analiz sonucunda elde edilen ilk bulgu görüşme yapılan yöneticilerin taklitçi baskılar
(teknolojik değişim ve rekabet yoğunluğu) nedeniyle işletme performansını etkileyen rekabet
stratejisinin fiyat farklılaştırma olduğuna yönelik ortak algıları olmuştur. Bu bulgu ile ilgili olarak ÖB4
şu ifadelerde bulunmuştur: “Sektör teknoloji tabanlı hale geldi. Teknolojiyi takip etmeden faaliyet
göstermeniz mümkün değil. Bu nedenle her müşterimiz önemli. Örneğin çalıştığımız kurumların
personeline göre fiyatlandırma politikaları uygulayabiliyoruz. Bu önemli. Çünkü maaş müşterimiz bizim
bankamızı evi gibi hissetmeli. Ücretsiz EFT yapabilmeli, faturasını ödeyebilmeli ya da bütçesine uygun
tüketici kredisi için faiz oranı alabilmeli. Hatta bunun internet aracılığı ile daha düşük düzeyde
yapabilmeli. Örneğin; maaş ödemelerini yaptığımız KKKK Üniversitesi personelini yıllardır çalıştıkları
İB’ dan koparabilmek zamanımızı aldı. Ki İB hala eski maaş müşterilerini teknolojik uygulamalarla elde
tutmaya çalışıyor: İnternet üzerindeki faiz indirimleri bile farklı. Ücretsiz havale yaptırıyor, fatura
ödemeye ek puan veriyor. Biz de benzer biçimde hem maaş müşterimizi hem de emeklilerimizi elde
tutmak için elimizden geleni yapıyoruz..” Konu ile ilgili bir başka banka yönetici KB2 taklitçi baskıların
fiyatlandırma stratejisindeki etkisini şu sözlerle anlatmıştır:
“Bu devirde GB ve TB müşterilerini elde tutmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Örneğin
Fiyatlandırmada müşterinin mesleğine göre kamu ya da özel ayrımı yapıyorlar. Biz neden yapmayalım
yılların kamu bankası olarak dedik. Kamu personeline özel oranımız her zaman vardır. Yaz döneminde
yaz kredisi çıkar. Kredilerimize dönemsel (sonbahar, kış, yaz gibi) faiz oranları uyguluyoruz.
Fiyatlandırmada müşterinin puanına göre Genel Müdürlük bazında inceleme yapılıyor. Hiç şüphesiz
fiyatlandırma stratejimizde rakiplerimizin ne yaptığını takip ediyoruz. Başka türlü müşteriyi ikna
edemeyiz. Çünkü müşteri bunu istiyor.”
Araştırmanın ikinci bulgusu bankaların performansını etkileyen ikinci rekabet stratejisinin imaj
farklılaştırma olduğu ve bu stratejinin taklitçi baskılar nedeniyle uygulandığıdır. Yöneticilere göre bu
strateji fiyat farklılaştırma stratejisine göre işletme performansını nispeten daha düşük düzeyde
etkilemektedir. Konu ile ilgili kamu banka yöneticisi KB1 şu ifadelerde bulunmuştur: “Bizim imajımız
oldukça güçlü. Yılların kurumsal bankasıyız. Ancak bireysel bankacılık uygulamaları söz konusu
olduğunda tüketicilerimizin her an rakiplerimizi tercih etme olasılığını da dikkate almak zorundayız. Bu
nedenle piyasanın taleplerini ve rakiplerinin imaj çalışmalarını izlemek zorundayız. Mesela güçlü bir
devlet bankası olarak daha çok televizyon reklamına önem veriyoruz. “Halk ister biz yaparız” reklam
sloganımızı görmüşsünüzdür. Yani önceliğimiz müşterilerimizin istekleridir. Yansıra bankamızın diğer
rakip bankalar gibi maliyetsiz olan Twitter, Facebook gibi sosyal hesapları da bulunmaktadır. ..”
Araştırmadan elde edilen son bulgu görüşme yapılan yöneticilerin zorlayıcı baskılar nedeniyle
işletme performansını etkileyen rekabet stratejisinin maliyet liderliği olduğuna yönelik ortak algıları
olmuştur. Yöneticilerin konu ile ilgili ifadeleri şunlar olmuştur:
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“Eskiden kimsenin kredi kartı yoktu. Şimdi herkesin var. Bu önemli. Çünkü teknoloji bu durumu yarattı.
İnternet, cep şubesi gibi kanalları kullanmak nerdeyse zorunlu hale geldi ve bu biz kanallar ile
verimliliği arttırıyoruz. Böyle olunca biz de kurum olarak % 60 dijital kanallardan işlem hedefi ile
hareket ediyoruz. Müşterimizin % 48’ini bu uygulamaya kaydırıyoruz. Aslında bu durum bizim işimize
geliyor. Çünkü şube yoğunluğu fazla olduğunda daha çok personel gerektiğinden maliyet artabiliyor”
(ÖB3)
“…..BDDK’nın düzenlemeleri bizim operasyonel maliyetlerimizi refleks olarak düşürmemize neden
oluyor.” (ÖB5)
“..Evet doğru geçen yıl operasyonlarımızda tasarrufa yönelik uygulamalarımız yoktu. Ama bu yıl geçen
yıldan oldukça farklı. Döviz kurları ve faizler ortada. Dolayısıyla artık biz de rakiplerimiz gibi tasarrufa
yönelik uygulamalar yapmak zorundayız.” (KB1)
5. DEĞERLENDİRME
Bu çalışmanın amacı bankaların kurumsal baskılar karşısında ortaya koydukları rekabet
stratejilerini ve bu stratejilerin performansa yansıyan sonuçlarını bireysel bankacılık sistemleri
kapsamında değerlendirmektir. Araştırmada kurumsal baskıların bankaların -sermaye yapısındaki
farklılıklar olmaksızın-rekabet stratejileri ve performansa yansıyan sonuçlarında, bireysel bankacılık
sistemleri nezdinde birbirlerine benzediğine dair ipuçları sunmuştur. Bulgular sırasıyla taklitçi
baskıların fiyat farklılaştırma ve imaj farklılaştırma stratejilerine, zorlayıcı baskıların ise düşük maliyet
stratejilerine yön verdiğini ve bu stratejilerin bankaların performanslarını arttırdıklarını göstermiştir.
Araştırmada banka yöneticilerinin tamamı teknolojik gelişmeleri ve artan rekabeti taklitçi baskılar
olarak, küresel finans piyasalarındaki belirsizlikleri, yasal düzenlemeleri ve döviz kurlarındaki değişimi
zorlayıcı baskılar olarak değerlendirmiş, bu baskılara uygun rekabet stratejileri ile performans artışı
sağlayabildiklerini bildirmişlerdir. Bu sonuç 2018 yılında cari açıktaki genişleme, enflasyona ilişkin
kaygılar, küresel çaplı ekonomik sorunlar nedeniyle bankaların müşterilerine özel, bölgeyi/semti esas
alan faaliyetler ve kredibilite oranlarına yönelik fiyatlandırma stratejileri ve internet tabanlı pazarlama
araçlarına yönelik imaj stratejileri ile performanslarını arttırdıkları biçiminde yorumlanabilir. Yanı sıra
bankalar küresel finansal krize bağlı banka şube sayılarını ve dolayısıyla insan kaynağını azaltarak,
dijital kanalları ve sosyal ağları yaygınlaştırma yolu ile performans düzeylerini arttırmayı tercih ettikleri
söylenebilir. Özetle kuruluş amaçları ile farklılık gösteren kamu bankaları ve ticari bankaların bireysel
bankacılık sistemlerine dair rekabet stratejileri birbirine benzemekte, bu benzerliklerin gerekçeleri ortak
kurumsal baskılara işaret etmekte ve bu gerekçelerin rekabet stratejileri ile işletme performansı arasında
benzerlikler gözlemlenmektedir. Hiç şüphesiz bu çalışmanın sahip olduğu bazı kısıtlamalar nedeniyle
genellenebilir sonuçlara ulaşmak mümkün değildir. Ancak keşfedici nitelikte olan bu çalışmanın
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araştırmacılara ve bankacılık sektöründe karar vericilere kurumsal çevre baskılarına karşı rekabet
gücünün sağlanmasında rekabet stratejileri hakkında bakış açıları sunacağı düşünülmektedir.
KAYNAKÇA
Arslan, R. ve Hotamışlı, M. (2007) “Türk Bankacılık Sisteminde Kurumsal Çevrenin Bankaların Yapı
ve Uygulamaları Üzerinde Oluşturduğu Teşvik ve Kısıtlamalar”, Yönetim ve Ekonomi: Celal
Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (1): 195- 208.
Aytar, O., Yeğen, İ., Erdemir ve N. K. (2012). “Elektronik Şube ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri”,
Akademik Bilişim 2012 Konferansı, 1-3 Şubat 2012, Uşak. ab.org.tr/ab12/bildiri/102.pdf
Çağlayan, B. (2017) “Bireysel Bankacılık Hizmetlerinin Rekabet Stratejileri Açısından İçerik Analizi
İle İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme
Anabilim Dalı, Antalya.
Çağlayan B. ve Durmuş-Özdemir E. (2018) “Türk Bankacılık Sektöründe Bireysel Bankacılık
Uygulamalarının Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Açısından Değerlendirilmesi”, Yönetim ve
Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16, 202-217.
DiMaggio P. J. ve Powell W. W. 1983. “The Iron Cage Revised: Institutional Isomorphism and
Collective Rationality in Organizational Fields”, American Sociological Review, 48(2): 147-160.
Durmuş Arıcı, E. (2008) “Rekabet Stratejisi, Örgüt Yapısı ve Performans İlişkilerinin Gıda Perakende
Sektörü Bağlamında Araştırılması”, Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Antalya.
Durmuş-Özdemir, E. (2019a) “Strategic Responses of Banks to Their Institutional Environment”,
Journal

of

Yaşar

University,

14,

154-163.

Retrieved

from

http://dergipark.org.tr/jyasar/issue/44178/536004
Durmuş-Özdemir, E. (2019b) “Analysis of Performance Differences Between Strategic Groups in Food
Retail Sector”, Harun Bal (ed), Economics and Politics, 1st Edition, ISBN:978-605-258-346-3
Kargın, Ö. E. (2006) “Bankacılıkta Hizmet Pazarlaması, Bireysel Bankacılık Hizmetleri Uygulamasında
Bir Banka Akbank Örneği”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İzmir.
Kunter, K. (1993) “Türkiye’deki Parasal Büyüklükler İçin İndeks ve Bileşim Teorisinin Bir
Uygulaması: Dmsia ve Fisher İdeal İndeksi”. TCMB Araştırma Planlama ve Eğitim Genel
Müdürlüğü, Tartışma Tebliği, No: 9304, 1993.
Mintzberg, H. (1988) “Generic Strategies: Toward a Comprehensive Framework”, Advances in
Strategic Management, 5(1): 1-67.

455

Özkan, A. (2010) “Bireysel Bankacılıkta Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi:
Eskişehir’de Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Kütahya.
Porter, M. E. (1980) “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors”.
Free Press, USA
Senseven, M. T. (2010) “Bireysel Bankacılık Hizmetlerinin Türk Bankalarının Karlılıklarına Etkisi”,
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
Ulukuş, E. (2011) “Bireysel Bankacılıkta Pazarlama Stratejileri”, Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
Yavuz, M. (2011) “Kurum İmajının, Üst Gelir Müşteriler Özelinde Bireysel Bankacılık Finansal
Çıktılarına Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Trabzon.

456

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLE TÜKETİM HARCAMALARI İLİŞKİSİ
Arş. Gör. Şeyma ŞAHİN KUTLU
ÖZET
Finansal piyasalar ile ekonomik aktiviteler arasındaki ilişki uzunca bir süredir araştırmacıların
ilgisini çeken konulardan biri olmasına rağmen tartışmalar uzlaşma sağlanmaksızın devam etmektedir.
Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı 1998Q1-2019Q1 dönemi verilerini kullanarak hisse senedi
getirileri ile özel tüketim harcamaları arasındaki ilişkinin yönünü Granger Nedensellik testi yardımıyla
analiz etmektir. Çalışmada hisse senedi piyasasını temsilen BIST 100 getiri endeksi, tüketim
harcamalarını temsilen özel kesim nihai tüketim harcamaları kullanılmıştır. Yapılan granger
nedensellik testi sonucunda ele alınan dönemde BİST 100 getiri endeksi ile özel kesim nihai tüketim
harcamaları arasında iki yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hisse Senedi Getirisi, Tüketim Harcamaları, Granger Nedensellik Analizi.
Jel Kodları: E21, E44, E50.

THE RELATİONSHİP BETWEEN STOCK RETURNS AND CONSUMPTİON
EXPENDİTURES
ABSTRACT
Although the relationship between the financial markets and economic activities have been the
subject which draws the attention of researchers, the discussions still continue without reaching any
agreements. Within this context, this study aims to analyze the direction of the relationship between the
share earnings and private consumption expenditures with Granger Causality test by using the data of
1998Q1-2019Q1 period. In the study, the BIST 100 return index was used to represent share market
and private sector final consumption expenditures were used to represent consumption expenditures. As
a result of the granger causality test, two-way causality relationship was determined between the BIST
100 return index and private sector final consumption expenditures in the examined period.
Keywords: Stock Return, Consumption Expenditures, Granger Causality Test
Jel Codes: E21, E44, E50.
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1. GİRİŞ
Finansal piyasalar ile reel kesim arasındaki etkileşim özellikle de 1980’lerden sonra politika
yapıcıların ve araştırmacıların ilgisini çeken konular arasında yer almaktadır. İlişkinin ve ilişkinin
yönünün ortaya konulması yapılacak düzenlemeler için politika yapıcılara yol gösterici nitelikte
olacaktır. Özellikle de finansal derinliğin yüksek olduğu gelişmiş ülke ekonomilerinde para
politikasındaki değişikliklerin reel kesime aktarılmasında finansal piyasalar önemli bir rol
oynamaktadır. Gelişmiş sermaye piyasalarına sahip ülkelerde hanehalkı servetinin önemli bir bölümünü
hisse senetleri oluşturduğu hesaba katılırsa hisse senedi piyasalarının para politikası aktarımında köprü
niteliğinde olduğu ortaya çıkmaktadır.
Hisse senedi piyasası ile reel sektör arasındaki ilişki temelde dört teorik yaklaşım üzerinden ele
alınmaktadır. Teorik yaklaşımlar geleneksel servet etkisi yaklaşımı, Tobin’in q yaklaşımı, indirgenmiş
nakit akımları yaklaşımı ve bilanço kanalı yaklaşımından oluşmaktadır. Geleneksel servet etkisi
yaklaşımı yaşam boyu gelir hipotezine dayanmaktadır. Bu hipoteze göre hanehalkı tüketim harcamaları;
reel servet, finansal servet ve beşeri sermayenin oluşturduğu yaşam boyunca elde edilen varlıklar
tarafından belirlemektedir. Hanehalkı servet bileşeni içerisinde hisse senetlerinin önemli bir payı olduğu
hesaba katıldığında, hisse senedi fiyatlarında meydana gelen değişmelerin hanehalkı servetinde
meydana gelen değişmeleri açıklayıcı etkisi ortaya çıkmaktadır. Bu teoriye göre, hisse senedi
fiyatlarında meydana gelen artış bireylerin servetini etkilemek suretiyle sürekli gelirde artışa yol
açacaktır. Dolayısıyla hisse senedi değerlerindeki değişiklikler serveti etkileyerek hanehalkının tüketim
harcamasını etkilemektedir. Çünkü hisse senedi fiyatlarında meydana gelen artış tüketicinin hem
finansal servetinde hem de yaşam boyu gelirinde artışa neden olarak tüketim harcamalarını arttırır.
Toplam mal ve hizmet talebinde meydana gelen artış ise hasılanın artmasını sağlayacaktır. (Sivri ve
Eryüzlü, 2010: 91). Tobin’in q teorisinde firmanın mevcut piyasa değeri sermaye yenileme maliyetinden
büyük ise (q>1) firma yüksek fiyattan hisse senedi ihraç ederek yatırımlarının finansmanını daha ucuz
hale getirmektedir. Hisse senedi fiyatlarında meydana gelen artış yatırım harcamalarını ve toplam talebi
arttırmaktadır (Cengiz, 2009: 232). İndirgenmiş nakit akımları yaklaşımı temelde firma varlıklarının
nakit yaratabildiği sürece değer ifade ettiği prensibine dayanmaktadır. Firma değeri ise gelecek
dönemlere ait nakit akımlarının tahmin edilmesiyle hesaplanmaktadır. Yöntemde, paranın zaman
değerini hesaba katmak için gelecek yıllara ait nakit akışlarının bugünkü değere indirgenmesiyle net
bugünkü değer hesaplanmaktadır (Safarov, 2009: 14). Bu nedenle de hisse senedi fiyatlarının gelecek
dönemdeki ekonomik aktivitelerin habercisi olduğu düşünülmektedir. Bilanço kanalı yaklaşımında hisse
senedi fiyatında meydana gelen artış firmanın öz sermayesini arttırarak daha yüksek yatırım
harcamasına ve daha yüksek toplam talebe yol açmaktadır. Tam tersi durumda firmaların bilançolarında
yer alan hisse senedi fiyatlarında meydana gelen düşüş firmanın öz sermayesini azaltarak firmanın kredi
bulma imkanını zorlaştırır. Bu durum firmaların yatırım harcamalarının azalmasına sebep olmaktadır
(Bernanke ve Gertler, 1989).
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Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, hisse senedi piyasaları çok uzun bir geçmişe ve derinliğe
sahip olmasa da hisse senedi piyasalarının reel piyasa ile olan ilişkisine birçok çalışmada yer verilmiştir.
Bu nokta da özellikle son dönemlerde Türkiye ekonomisinde Borsa İstanbul’da işlem gören firmalara
ait hisselerin piyasa değerlerinin gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranla birkaç kaç artması hisse
senedi piyasası ile reel piyasa arasındaki ilişkinin araştırılmasını gerekli kılmıştır. İlgili literatür
incelendiğinde reel piyasa göstergesi olarak ekonomik büyüme, sanayi üretimi, özel ve kamu yatırım
harcamaları, özel ve kamu tüketim harcamaları gibi değişkenler modellere dahil edilmiştir. Çalışmalarda
yöntem olarak nedensellik testleri ile birlikte farklı yöntemler kullanılarak hisse senedi piyasası ile reel
piyasa arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Bosworth (1975) yapmış olduğu
çalışmasında hisse senedi getirileri ile reel ekonomik aktiviteler arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışma
sonucunda hisse senedi getirilerinde meydana gelen değişimlerin tüketim harcamaları ile birlikte üretim
miktarını etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Chaudhuri ve Smiles (2004) yapmış oldukları çalışmalarında
Avustralya için hisse senedi fiyatları ile özel tüketim harcamaları, para arzı ve petrol fiyatları arasındaki
ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışmada ele alınan dönem için hisse senedi fiyatları ile ele alınan değişkenler
arasında uzun dönemli pozitif bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Husain (2006), Pakistan ekonomisi
için yapmış olduğu çalışmasında hisse senedi fiyatları ile GSYİH, tüketim harcamaları ve yatırım
harcamaları arasındaki ilişkiyi incelemiş ve değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu
sonucuna ulaşmıştır. Türkiye için yapılmış çalışmalardan Aydemir (2008) çalışmasında hisse senedi
getirileri ile GSYİH, özel kesim tüketim ve yatırım harcamaları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Hata
düzeltme modeli ve granger nedensellik testinden elde edilen sonuca göre hisse senedi getirileri ile
GSYİH ve özel kesim tüketim harcamaları arasında uzun dönemli pozitif bir ilişki ve çift yönlü
nedensellik ilişkisi vardır. Kaya ve Uğurlu (2016) çalışmalarında eş-bütünleşme analizi ve hata
düzeltme-geliştirilmiş Granger nedensellik testleri ile BIST 100 endeks getirisi, özel kesim nihai
tüketim, özel kesim sabit yatırım harcamaları ve GSYİH değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir.
Çalışmadan elde edilen sonuca göre, hisse senedi getirileri ile GSYİH ve özel kesim sabit yatırım
harcamaları arasında çift yönlü, özel kesim nihai tüketim harcamaları arasında tek yönlü nedensellik
ilişkisi vardır. Gülden ve Akmyrat (2019) çalışmalarında ARDL ve sınır testi yaklaşımını kullanmıştır.
Çalışma sonucunda 2003:Q1-2017:Q4 dönemi için hisse senedi fiyatları ile yatırım harcamaları arasında
uzun vadeli bir ilişki olduğu tespit edilirken tüketim harcamaları arasında uzun vadeli bir ilişki tespit
edilememiştir.
2. VERİ VE YÖNTEM
Çalışmada Türkiye için 1998Q1-2019Q1 dönemi verilerini kullanarak hisse senedi getirileri ile
özel tüketim harcamaları arasındaki ilişki Granger Nedensellik Testi yardımıyla araştırılmıştır. Modelde
hisse senedi getirilerini temsilen BİST 100 getiri endeks değeri (BİST 𝑅𝑡𝐼 ) ve özel tüketim harcamalarını
temsilen zincirlenmiş hacim endeksine göre özel kesim nihai tüketim harcamaları (logTüketim)
kullanılmıştır. Her iki değişkene ait veriler TCMB’nin elektronik veri dağıtım sisteminden alınmıştır.
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Granger nedensellik testinden önce değişkenler üzerinde zaman etkisinin olup olmadığını test
etmek amacıyla durağanlık testi yapılmıştır. Genişletilmiş Dickey- Fuller (ADF) ve Phillips- Peron (PP)
testleri uygulamada durağanlığın belirlenmesinde kullanılan en yaygın testlerdir. Çalışmada kullanılan
değişkenlere ilişkin ADF ve PP durağanlık test sonuçları tablo.1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. ADF ve PP Birim Kök Test Sonuçları
ADF

Değişkenler
Sabitli
BİST 𝑅𝑡𝐼
TrendliSabitli
Sabitli
logTüketim
TrendliSabitli

PP

t-istatistiği

p-değeri

t-istatistiği

p-değeri

Düzeyde

-0.258214

0.9256

-0.258214

0.9256

1. farkı

-8.737734

0.0000*

-8.737734

0.0000*

Düzeyde

-3.093470

0.1146

-3.282716

0.0762***

1. farkı

-8.717463

0.0000*

-8.717463

0.0000*

Düzeyde

-0.140783

0.9407

-0.049504

0.9506

1. farkı

-10.77911

0.0001*

-10.77911

0.0001*

Düzeyde

-3.106791

0.1115

-3.106791

0.1115

-10.72869
0.0000*
-10.72869
0.0000*
1. farkı
*,**,*** sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeyinde duranlığı temsil etmektedir. Kritik değerler MacKinnon’dan
(1996) alınmıştır.

Tablo.1’de görülen birim kök testi sonuçlarına göre, değişkenlerin düzeyde durağan olmadıkları,
birinci farklarında durağan I(1) oldukları görülmüştür. Granger nedensellik testi için uygun gecikme
uzunluğu olabilirlik oranı testi (LR), son öngörü hatası (FPE) ve Akaike Bilgi kriteri (AIC) değerlerine
göre tespit edilmiştir. İlgili bilgi kriteri değerlerini minimum yapan gecikme uzunluğu 4 olarak
bulunmuştur. BİST 100 getirisi ile özel tüketim harcamaları arasındaki ilişkinin test edilmesinde
gecikme uzunluğu 4 olarak kullanılmıştır.
Modelde kullanılan değişkenlerin etkileşim halinde olup olmadıklarını belirlemek için Granger
nedensellik testi yapılmıştır. Eğer X değişkeni Y değişkeninin nedeni ise, yani X’in geçmiş değerleri
kullanıldığında Y’nin öngörüsü X’in geçmiş değerlerinin kullanılmadığı duruma göre daha başarılı
olması durumunda X, Y’nin granger nedenidir. Yani her iki değişkene ilişkin bilgi veri iken Y değişkeni
X değişkenine ait geçmiş değerlerin kullanılmasıyla tahmin ediliyorsa X, Y’nin granger anlamında
nedenidir. Dolayısıyla X’in geçmiş ya da gecikmeli değişkenleri de eklendiğinde Y’nin tahmini anlamlı
biçimde iyileşiyorsa, o zaman X’in Y’nin nedeni olduğunu söylemek mümkündür. Hem X’ den Y’ye,
hem de Y’ den X’e doğru nedensellik varsa Granger anlamında iki yönlü nedensellik söz konusudur.
Özel tüketim harcamaları ile BİST 100 getiri endeks değeri arasındaki ilişkinin tespiti için model
aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. Modelde LC, özel kesim nihai tüketim harcamalarının logaritmasını,
BİSTR, BİST100 endeks getiri değerini, t zamanı, i ve j gecikme uzunluklarını temsil etmektedir.
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𝑛

𝑛

∆𝐿𝐶𝑡 = 𝛼 + ∑ 𝛽𝑖 ∆𝐿𝐶𝑡−𝑖 + ∑ 𝛾𝑗 ∆𝐵İ𝑆𝑇𝑅𝑡−𝑗 + 𝜀1𝑡
𝑖=1

𝑗=1

𝑛

𝑛

∆𝐵İ𝑆𝑇𝑅𝑡 = 𝜃 + ∑ 𝛿𝑖 ∆𝐿𝐶𝑡−𝑖 + ∑ 𝜎𝑗 ∆𝐵İ𝑆𝑇𝑅𝑡−𝑗 + 𝜀2𝑡
𝑖=1

𝑗=1

Özel tüketim harcamaları ile BIST 100 endeksi getiri endeksi arasındaki nedensellik ilişkisi dört
gecikme uzunluğuna göre Tablo. 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Granger Nedensellik Testi Sonuçları
Hipotez

F İstatistiği

Olasılık Değeri (p)

Karar

4.47064

0.0028*

Hipotez reddedilir.

2.92862

0.0265**

Hipotez reddedilir.

Özel Tüketim Harcamaları BİST 100 Getiri
Endeksinin Granger Nedeni Değildir.
BİST 100 Getiri Endeksi Özel Tüketim
Harcamalarının Granger Nedeni Değildir.

* ve ** ifadeleri sırasıyla 0.01 ve 0.05 önem düzeyinde anlamlılığı temsil etmektedir.

Tablo 2’de görüldüğü üzere Granger nedensellik testi sonucuna göre, özel tüketim harcamalarının
BİST 100 getiri endeksinin granger nedeni olmadığını ifade eden Ho hipotezi reddedilmektedir
(p=0.0028<0.05). Aynı şekilde BİST 100 getiri endeksinin özel tüketim harcamalarının granger nedeni
olmadığını ifade eden Ho hipotezi de reddedilmektedir (p=0.0265<0.05). Elde edilen bu sonuç özel
tüketim harcamaları ile BİST 100 getiri endeksi arasında çift yönlü bir nedenselliğin olduğunu
göstermektedir.
3. SONUÇ
Bu çalışmada Türkiye’de 1998Q1-2019Q1 dönemini için Granger Nedensellik testi ile BİST 100
getiri endeksi ile özel kesim tüketim harcamaları arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir.
Nedensellik test sonuçları BİST 100 getiri endeksi ile özel kesim tüketim harcamaları arasında çift yönlü
nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu sonuç hisse senedi getirilerinin bireylerin
servetlerini etkilemek suretiyle hanehalkının tüketim harcamalarının nedeni olduğunu göstermektedir.
Hisse senedi getirileri hanehalkının gelecek dönemlerde elde edilecek gelire ilişkin beklentilerini de
etkileyebilmektedir. Bununla birlikte tüketim harcamalarının hisse senedi getirilerinin bir nedeni olduğu
sonucuna varılmıştır. Sonuçta hisse senedi piyasasının ekonomik aktivitelerin önemli bir nedeni ve
göstergesi olduğu sonuna varmak mümkündür.
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