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Değerli bilim insanları,  

26 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında Zeytinburnu Hilton Hotel, İstanbul’da gerçekleşen ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Sendikalar, Hilton Otel Zincirine ve Çok Sayıda Sivil Toplum Kuruluşlarına  ve seçkin kurumlar 
tarafından destelenen 5. Uluslararası Ekonomi Yönetimi Ve Pazar Araştırmaları Kongresi’nde sizlerle buluşmuş 
olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Öncelikle 49 sözel bildiri ile kongremize katılım sağlayan değerli bilim 
insanının bir araya gelerek bilimsel ve kültürel birçok birikimlerini paylaşmalarına olanak sağlayan bu ortamın 
yaratılmasında emeği geçen Kongre Başkanı Prof. Dr. Ayhan Aytaç’a, Davetli Konuşmacılarımız Prof. Dr. 
Giray Saynur DERMAN, Doç. Dr. Haluk ZÜLFİKAR, ve Yeminli Mali Müşavir Bahri OLGUN’a, Yürütme, 
Düzenleme, Bilim Kurulu üyelerimize ve gerek teknik gerekse işletme açısından her türlü katkı ve desteği 
sağlayan ORP Danışmanlık’a en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

 “Ekonomi Yönetimi Ve Pazar Araştırmaları” başlığı altında analitik yöntemlerden girişimciliğe, işgücü 
piyasasından ticaret hukukuna, tarım politikalarından üretim ekonomisine kadar daha birçok konuya uzanarak 
derinlemesine irdeleme fırsatı elde edilen çok çeşitli alt temalarıyla konu bütününü farklı yönleriyle ele 
alabilen geniş bir kapsamda oluşturulması planlanan kongremiz başarı ile yürütülmüş ve tamamlanmıştır. 
Katılımcılarımıza oldukça verimli bir içerik sunabilmek hedefi ile hazırlamış olduğumuz kongre kitabımızın, 
ileri tarihlerde birçok alanda yapılacak olan araştırmalar için de oldukça önemli bir kaynak niteliği taşıdığı 
düşünülmektedir. Bu gururla kongre kitabımızı sizlerle paylaşmanın sevinci ile kongremizi onurlandıran 
tüm katılımcılarımıza şükranlarımızı sunar, bir sonrakini 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız 6. 
Uluslararası Ekonomi Yönetimi Ve Pazar Araştırmaları Kongresi’nde yeniden bir arada olmak temennileriyle 
sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu güzel günler dileriz. 

Saygılarımızla.

KONGRE YÖNETİMİ
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Distinguished Scientists, 

We are glad to have been with you in the 5th International Congress on Economic Management and Market 
Researches held on 26-27 September 2019 in Zeytinburnu Hilton Hotel, İstanbul and supported by the Ministry 
of Environment and Urbanization, Unions, Hilton Hotels and many other non-governmental organizations 
including elite institutions. First of all, we would like to thank Head of the Congress Prof. Dr. Ayhan Aytaç 
who contributed to the creation of an environment enabling esteemed scientists to participate in our congress 
with 49 verbal notices, Invited Speakers Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN, Assoc. Prof. Haluk ZÜLFİKAR 
and Sworn-in Certified Public Accountant Bahri OLGUN, members of the Executive, Regulatory, Scientific 
Committees and ORP Consultancy for all kinds of technical and operational support.

 Under the title of “Economic Management and Market Research”, our congress which was planned to be 
formed in a wide scope, which was able to address the whole of the subject in different aspects with the various 
sub-themes obtained from analytical methods to entrepreneurship, from labor market to commercial law, from 
agricultural policies to production economy was successfully completed. It is thought that our congress book, 
which we prepared with the aim of providing a very efficient content to our participants, is a very important 
resource for the researches to be conducted in many fields in the future. With the joy of sharing this book with 
you, we would like to express our gratitude to all participants honoring our congress and wish you the healthy, 
joyful and successful days until meeting you in the 6th International Congress on Economic Management and 
Market Researches planned to be held in 2020. 

Regards.

CONGRESS MANAGEMENT
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GENÇ İŞSİZLİK, EĞİTİM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: 
SEÇİLMİŞ G-20 ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ1

Hakan ÖNDES

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Balıkesir / Türkiye

Öz: Günümüzde hızla artan genç nüfus ülkeler için hem avantaj hem de dezavantaj oluşturmaktadır. Üretim 
süreçlerinde genç nüfusun aktif olarak yer alması önemli bir fırsat olarak görülürken; istihdam dışı kalması 
işsizlik sorununu artırmaktadır. Genç işsizlik oranlarında meydana gelen artış ekonomik büyümenin seyrini 
olumsuz etkilemesi ile birlikte ülkeler adına ek maliyetler de oluşturması önemli bir sorun oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla genç işsizliğinin incelenmesi önemli bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada seçilmiş 10 G-20 
ülkesinin (ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya, İtalya, Kanada, Meksika, Türkiye) 
2006-2018 yıllarını kapsayan genç işsizlik oranı, eğitim harcamalarının reel gayri safi yurt içi hâsılaya oranı ve 
reel gayri safi yurt içi hâsıla verileri analiz edilmek istenmektedir. Çalışmada öncelikle serilerin ülkeler arasın-
daki bağımlılığı incelenmiştir. Sonraki aşamada serilerin durağanlığı yapısal kırılmayı dikkate alan Carrion-i 
Silvestre testiyle incelenmiştir. Uzun dönemde seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu Westerlund ECM 
testiyle tespit edilmiştir. Uzun dönem eşbütünleşme denklemleri Güçlendirilmiş Ortalama Grup Etkisi Yön-
temi (AMG) ile tahmin edilerek her bir ülke için eğitim harcamaları ve ekonomik büyümenin genç işsizlik 
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ardından seriler arasında nedensellik ilişkisi Dumitrescu - Hurlin nedensel-
lik testi ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ekonomik büyüme değişkeninden eğitim harcamaları ve genç 
işsizlik değişkenlerine doğru; genç işsizlik ile eğitim harcamaları değişkenlerinin ise karşılıklı nedensellik 
ilişkisinin olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:Genç İşsizlik, Eğitim Harcamaları, Ekonomik Büyüme

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İşgücü piyasasına dair en önemli sorun, genç olarak tanımlanan 15-24 yaş grubudur. Genç nüfusun diğer tüm 
belirleyicileri sabit kabul edildiğinde, genç nüfusu barındıran ülkelerin diğer ülkelere göre avantajlı olduğu 
düşünülebilir. Dinamik, motivasyon gücü yüksek ve yeni fikirler peşinde koşan bir genç nüfusun ekonomik 
büyümeyi pozitif etkilemesi beklense de bu gücün ekonomiyi olumlu etkilemesi için genç nüfusun istihdam 
ettirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda genç işsizlik gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sorundur. 
Özellikle eğitim seviyesi düşük gençlerin tecrübe eksikliğinin de eklenmesiyle birlikte işgücü piyasasına eri-
şimi oldukça kısıtlıdır. Dönemsel olarak düşünüldüğünde, genç işsizliğin sonraki dönemlerde de işsiz kalma 
ihtimali artmaktadır. 1980’lerin başında uygulamaya konulan neo-liberal politikaların getirdiği yeni tekno-
loji-tabanlı üretim gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde işsizliği arttırmıştır (Murat ve Şahin, 2011; 21). Bu 
durumdan en çok genç nüfus etkilenmiştir. 2007 küresel krizi sonrasında 2018 yılına gelindiğinde dünyada 

1 Bu çalışma Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenmiştir. PROJE NO: BAP-19-İİBF-1009-075
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yaklaşık 190 milyon işsiz bulunmaktadır.2Genç işsizliğin ortaya çıkmasına neden olan faktörler makro ve mik-
ro boyutta incelenebilir. Makro faktörler olarak; istihdama olan talep yetersizliği, resesyon ve krizler, işgücü 
politikalarının yetersizliği, asgari ücretin devamı, eğitim politikalarının yetersizliği sayılabilir. Mikro faktörler 
olarak, artan rekabet ve eğitimli gençler, gençlerin iş seçimi ve tecrübesizliği sayılabilir (Kelleci ve Türk, 
2016:15). Ek olarak uluslararası piyasada oluşan rekabet kayıpları ve emek yoğun piyasaların dar kapasitede 
çalışması, mevcut istihdam yapılarının korunması, ücret dışı ek maliyetlerin yüksek olması da genç işsizliğini 
arttıran faktörler içerisindedir (Schmid, 2013;16).

Çalışmanın diğer yanını oluşturan husus ise eğitimdir. Eğitim hem birey hem de toplum için refah olgusu-
nu kuvvetlendirmeyi ve gelecekteki insani gelişiminin tamamlanmasını sağlayan bir unsurdur. Aynı zamanda 
yoksulluğu azaltıcı, ekonomik büyümeyi artırıcı ve rekabetin yüksek olduğu bir ekonominin oluşmasında en 
önemli araçlardan biri olan eğitim, nitelikli beşeri sermayede de önemli rol oynamaktadır. Sürdürülebilir eko-
nomik kalkınmanın temelinde beşeri sermaye yer alırken, beşeri sermayenin de en önemli kısmını eğitim oluş-
turmaktadır (Lucas,1988:3). Ek olarak, eğitim harcamaları, nitelikli istihdam birikimini sağlamakta ve işsizliği 
azaltmakta dolayısıyla uzun dönem ekonomik büyümeyi etkilemektedir (Blankenau ve Simpson, 2004:583).
Bir başka deyişle, bir ekonominin düşük işsizlik oranı, yüksek ücret ve güçlü bir sosyal birlik ile yüksek 
büyüme seviyesine ulaşma yeteneğinin önemli bir belirleyicisi haline gelir. Dolayısıyla eğitim, ekonominin 
ihtiyaç duyduğu insan gücünü daha verimli kılmaktadır. Ayrıca, değişen ekonominin ihtiyaçlarına daha uygun 
olan, daha nitelikli işgücüne sahip yaratıcı düşünme ve ileri tekniklerin geliştirilmesine katkıda bulunmakta ve 
böylece ekonomik büyümenin sürdürülmesi ve sosyal uyumu sürdürmek için önemli temeller hazırlamaktadır 
(Wykstra, 1971:45). Eğitimin ekonomik büyüme açısından önemi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde eğitimin 
kamu malı niteliğine çok yaklaşması ve önemli düzeyde olumlu dışsallıklar meydana getirmesidir. Üretim ve 
tüketim faaliyetleri sonucu oluşan fayda ve maliyetlerin toplumun diğer üyelerine taşması önemli bir yatırım 
olarak görülmektedir. Bu durum, üretim etkinliğini arttırmakta, israfı azaltmakta, gelir dağılımının dengelen-
mesine yardımcı olmaktadır (Eriçok ve Yılancı, 2013: 89).

AMAÇ 

Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde zaman serisi ve panel ekonometrik yöntemlerin kullanıldığı 
ve çalışmaların ekonomik büyüme- genç işsizlik (Akhtar ve Sahnaz, 2005; Murat ve Şahin, 2011; Kreishan, 
2011; İzgi, 2012; Maqboolv.d., 2013; Günaydın ve Çetin, 2015) ile eğitim harcamaları- ekonomik büyüme 
(Devarajanv.d., 1996; Çoban, 2004; Riasatv.d., 2011; Li ve Kong, 2012; Pamuk ve Bektaş, 2014) arasındaki 
ilişkileri incelediği tespit edilmiştir.  Bu amaç doğrultusunda literatürde yer almayan ekonomik büyüme ve 
eğitim harcamalarının genç işsizlik üzerindeki etkisi bu çalışmanın temel konusudur. Bir başka ifade ile çalış-
manın amacı, ekonomik büyüme ve eğitim harcamalarının genç işsizlik ile olan ilişkisini tespit etmektir. Çalış-
maya ilişkin alternatif hipotez ekonomik büyüme ve eğitim harcamalarındaki artışın genç işsizliği azaltacağı 
yönündedir. 

2 https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm#indicator-chart( E.T. 23.08.2019)
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KAPSAM

Çalışma 2006-2018 yılları arasını kapsamaktadır. Çalışmada mevcut G-20 ülkesinin 10 tanesi seçilmiştir.3 Bu 
sınırlılığın nedeni eldeki verilerin tamamının ilgili yıllarda diğer G-20 ülkeleri için eksik olmasıdır.  Çalışmada 
yer alan ekonomik büyüme değişkeni reel gayri safi yurt içi hasıla (GDP), genç işsizlik oranı 15-24 yaş arası 
işsizliğin toplam işsizliğe oranı (YUN) ve eğitim harcamaları da eğitim harcamalarının reel gayri safi yurt içi 
hasılaya oranı (EE) olarak Dünya Bankası veri sisteminden elde edilmiştir. Çalışmada değişkenlerin logarit-
maları kullanılmıştır.  

YÖNTEM

Çalışma kapsamında panel veri analizinden yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında oluşturulan genel model 
aşağıdaki gibidir:

                                                                                                (1)

Modelde genç işsizlik oranı bağımlı değişkeni (LYUN), ekonomik büyüme (LGDP) ve eğitim harcamaları 
(LEE) bağımsız değişkenleri oluşturmaktadır. Analiz kapsamında öncelikle değişkenlerin hem birim hem de 
zaman boyutunda birbirleri üzerinde etkileri olup olmadıkları (homojenite varsayımı) incelenmiştir.Bunun 
için değişkenlere ilk olarak Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından geliştirilen Delta testi yapılmıştır. Daha 
sonra ekonomide meydana gelen bir şokun örneklemi oluşturan bir ülkede meydana getirdiği bir etkiden diğer 
ülkelerin de etkilenip etkilenmediğini belirlemek için yatay-kesit bağımlılığı testleri incelenmiştir. Yatay-kesit 
bağımlılığı Breusch ve Pagan (1980) tarafından geliştirilen Lagrange Multiplier (LM) testi, Pesaran (2004) 
tarafından geliştirilen CDLM testi ve Pesaran v.d. (2008) tarafından geliştirilen sapması düzeltilmiş LMadj testi 
ile sınanmştır. Panel eşbütünleşme testine geçmeden önce, yatay kesit bağımlılığı ile heterojen yapıyı dikkate 
alan ve serilerde meydana gelen kırılmaları ele alan Carrion-i-Silvestre (CS,2009)  ele alınmıştır. Serilerin 
durağanlıkları bu test ile incelenmiştir. Bu test tekniğinde, küçük örneklemlerde de etkin sonuçlar elde edi-
lebilmektedir. Yapısal kırılmalı panel birim kök testinden sonraki aşamada Westerlund ECM( Hata Düzeltme 
Mekanizması) eşbütünleşme testi incelenmiştir.  Westerlund ECM eşbütünleşme testi paneli oluşturan serilerin 
aynı mertebeden durağan olduklarını varsaymaktadır. Westerlund eşbütünleşme testi dört ayrı test istatistiği 
hesaplamaktadır. Bunların ikisi grup ikisi ise panel istatistikleri olarak bilinmektedir (Westerlund, 2007: 710-
718). Eşbütünleşme yapısı ortaya konulduktan sonra uzun dönem eşbütünleşme katsayıları Eberhardt ve Bond 
(2009) tarafından geliştirilen ve yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulunduran AMG (Augmented Mean 
Group Estimator) tahmincisiyle hesaplanmıştır. Çalışmanın son aşamasında panel yatay kesit bağımlılığı ve 
heterojeniteyi dikkate alan panel nedensellik testlerinden Dumitrescu ve Hurlin (2012) kullanılmıştır. Değiş-
kenler arasındaki nedensellik ilişkisini araştıran test üç farklı test istatistiğinden (𝑊ℎ𝑛𝑐, 𝑍ℎ𝑛𝑐, 𝑍𝑡𝑖𝑙𝑑) hesap-
lanmaktadır.

3 ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya, İtalya, Kanada, Meksika, Türkiye
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BULGULAR

Çalışmada ilk olarak homojenite ilişkisini test eden Delta testi sonuçlarına yer verilmiştir. Tablo 1’de sonuçlar 
gösterilmiştir. Delta testine ilişkin hipotezler aşağıdaki gibidir (Pesaran&Yamagata, 2008: 57-58).

                                                                                                   (2)

Tablo 1. Delta Testi Sonuçları

Delta Testi Test İstatistiği Prob.

9.378 0.000*

10.703 0.000*

* simgesi %1 düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı ifade eder.

Sonuçlara göre modeldeki değişkenler heterojendir. Delta testi ile homojen olmadıkları belirlenen değişkenler 
için yatay kesit bağımlılığının araştırılması gerekmektedir. Çünkü seriye gelecek olan bir şok tüm yatay kesit 
birimlerini aynı derecede etkilememektedir. Sonuçlara Tablo 2’de yer verilmiştir. Yatay kesit bağımlılığına 
ilişkin hipotez aşağıdaki gibidir.

                                                                                                          (3)

Tablo 2. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Sonuçları

LM (BP-1980) CDLM (Pesaran-2004) LMadj (Pesaran v.d.2008)

LYUN 218.437 (0.000*) 5.543 (0.000*) 6.144 (0.000*)

LGDP 183.509 (0.000*) 8.329 (0.000*) 9.464 (0.000*)

LEE 179.047 (0.000*) 7.981 (0.000*) 2.875 (0.003*)

* simgesi %1 düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı ifade eder. Parantez içindeki değerler olasılık değerlerini 
ifade etmektedir.

Tablo 2’de yer alan sonuçlara göre her üç değişken için yatay kesit bağımsızlığını ifade eden boş hipotez red-
dedilmektedir. Panel veri setini oluşturan yatay kesit birimleri arasında bağımlılık vardır.
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Heterojenlik ve yatay kesit bağımlılığı içeren serilere ilişkin birim kök testi Carrion-i Silvestre birim kök testi 
ile incelenmiştir. Carrion-i-Silvestre (2009), bu süreçle elde edilen serilerin durağanlığını test edebilmek için, 
beş farklı test istatistiği geliştirmiştir. Testin hipotezleri:

Tablo 3. Carrion- i Silvestre (2009) Birim Kök Testi

Düzey Değerleri Kırılma 
Tarihleri

Birinci Farkları

PT MPT MZα MSB MZt PT MPT MZα MSB MZt

   
   

   
   

   
 P

A
N

E
L

LYUN 44.27
(12.66)

38.57
(13.17)

-19.45
(-27.85)

2.77
(1.76)

-1.88
(-5.67)

2007
2009;2011;
2013;2017

4.97*
(6.77)

5.44*
(6.43)

-15.32*
(-3.26)

3.44*
(5.12)

-8.66*
(-2.41)

LGDP 43.87
(13.56)

36.99
(11.87)

-22.33
(-36.41)

2.89
(1.84)

-2.99
(-4.99)

2007;2009;
2014;2016;

2018

2.49*
(3.41)

3.42*
(5.34)

-18.43*
(-3.27)

4.45*
(5.18)

-5.88*
(-4.87)

LEE 46.03
(11.22)

41.05
(12.65)

-18.37
(-24.09)

2.70
(1.65)

-1.96
(-4.52)

2008;2010;
2012;2015;

2017

4.16*
(5.46)

2.32*
(4.18)

-19.42*
(-2.46)

3.67*
(4.87)

-6.12*
(-3.06)

Not:*; % 5 anlamlılık düzeyinde durağanlığı ifade etmektedir. Parantez içindeki değerler, bootstrap kullanıla-
rak 1000 yineleme ile üretilmiş kritik değerlerdir. Yapısal kırılma tarihleri, test yöntemi tarafından belirlenmiş 
tarihler olup, serilerin orijinal hallerindeki kırılmaları ifade etmesi için, sadece düzey değerleriyle yapılan 
testteki sonuçlar rapor edilmiştir.

Tablo 3’te serilerin düzey değerinde durağan olmayıp, birinci farkları alındığında durağan hale geldikleri, yani 
I(1) oldukları görülmektedir. Bu durumda seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin araştırılabileceğine karar 
verilmiştir. Eşbütünleşme ilişkisi Westerlund ECM testi ile incelenmiştir. İlk aşamada model Dinamik EKK 
(DOLS) ile tahmin edilmektedir. Daha sonra panelin tamamı için hata düzeltme katsayısı ve onun standart 
hatası hesaplanmaktadır.Elde edilen bulgular yorumlanırken panel istatistiklerinin boostrap olasılık değerleri 
dikkate alınmaktadır. Sonuçlara Tablo 4’te yer verilmiştir. Sıfır hipotez değişkenler arasında eşbütünleşme 
ilişkisi olmadığı alternatif hipotez ise ilişkinin varlığını berlirtmektedir.
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Tablo 4. Westerlund ECM Testi Sonuçları

t istatistikleri Boostrap Prob.

Grup Ortalaması -5.392 0.044*

Grup Ortalaması -7.431 0.022*

Panel -12.598 0.000**

Panel -14.483 0.000**

** ve* simgesi sırasıyla %1 ve %5 düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı ifade etmektedir.

Tablo 4’te yer alan sonuçlara göre paneli oluşturan yatay kesit birimleri arasında eşbütünleşik ilişki mevcuttur. 
Boostrap olasılık değerleri istatistiki olarak anlamlıdır. Uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisinin tespitinden 
sonra panel için uzun dönem denkleminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla AMG (AugmentedMeanG-
roupEstimator- Arttırılmış Ortalama Grup Tahmincisi) yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlara Tablo 5’te yer veril-
miştir.

Tablo 5. Uzun Dönem Eşbütünleşme Katsayıları (∆LYUN)

Ülke ∆LGDP t-ist ∆LEE t-ist

ABD -2.722 3.371*** -3.253 2.301***

Almanya -0.437 1.962** -4.578 3.082***

Avustralya -0.592 1.78* -0.487 2.071**

Birleşik Krallık -3.719 6.349*** -5.289 4.281***

Fransa 1.478 1.955** -1.593 1.619*

Japonya -5.964 14.766*** -11.856 12.976***

İtalya 0.455 0.370 1.276 0.490

Kanada -3.582 10.489*** -2.581 2.097**

Meksika 2.184 1.065 1.005 0.973

Türkiye 1.857 0.499 3.891 1.128

Panel -0.738 3.470*** -0.349 3.620***

Not:t istatistiğinin hesaplanmasında; Newey-West değişen varyans standart hatası kullanılmıştır. *, **, *** 
ifadeleri sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir.
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Tablo 5’te ekonomik büyüme ve eğitim harcamaları değişkenlerinin beklentilere uygun olarak genç işsizlik 
üzerinde istatistiki olarak anlamlı ve negatif etkiye sahip oldukları görülmektedir. Panel için tahmin edilen 
eşbütünleşme katsayıları incelendiğinde genç işsizliği en çok etkileyen ekonomik büyümedir. Ülkelerin eko-
nomik büyümelerindeki 1 birimlik yüzde artış genç işsizliği yüzde 0.738 birim azaltmaktadır. Eğitim harca-
malarında ise meydana gelen 1 birimlik yüzde artış  genç işsizliği yüzde 0.349 birim azaltmaktadır. Böylece 
ekonomik büyünenin genç işsizlik üzerindeki etkisinin eğitim harcamalrından daha fazla olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır. Model sonuçları açısından her iki açıklayıcı değişkenin genç işsizlik üzerindeki etkileri ayrı 
ayrı düşünüldüğünde, literatürde yer alan çalışmalarla (Murat ve Şahin, 2011; Blankenau ve Simpson, 2004; 
Günaydın ve Çetin, 2015; Maqbool v.d., 2013; İzgi, 2012; Devarajan v.d., 1996; Pamuk ve Bektaş, 2014) ile 
tutarlı sonuçlar elde edilmiştir. Böylece ekonomik büyüme ve eğitim harcamalarındaki artışın genç işsizliği 
azaltacağı yönündeki alternatif hipotezin geçerli olduğu söylenebilir.

Tablo 5’ teki sonuçlar ülkeler bazında incelendiğinde, 6 ülkede ekonomik büyümenin genç işsizliği azalttığı, 
Fransa, İtalya, Meksika ve Türkiye’de ise arttırdığı görülmektedir. Bu ülkelerden sadece Fransa’daki artış ista-
tistiksel olarak anlamlıdır. Diğer yandan 7 ülkede eğitim harcamaları genç işsizliği azaltmaktadır. Benzer bir 
sonuç olarak Meksika, İtalya ve Türkiye’de eğitim harcamaları genç işsizliği arttırsa da katsayılar anlamlı elde 
edilememiştir.Ülkelerin geneline bakıldığında Japonya, Birleşik Krallık ve ABD, ekonomik büyüme ve eğitim 
harcamalarının genç işsizliği azalttığı en önemli 3 ülke konumunda olmuştur.

Çalışmada son olarak değişkenler arasındaki ilişki Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi ile 
incelenmiştir. Tablo 6’da sonuçlara yer verilmiştir. Teste ilişkin boş hipotez değişkenler arasında nedensellik 
ilişkisinin olmadığı yönündedir.
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Tablo 6. Panel Nedensellik Testi Sonuçları

Boş Hipotez Test İstatistik Değeri Prob.

∆LYUN, 
∆LGDP’ninGranger 
Nedeni Değildir

Whnc 0.963 0.611

Zhnc -0.853 0.573

Ztild -1.259 0.446

∆LGDP, 
∆LYUN’nunGranger 
Nedeni Değildir

Whnc 1.967 0.065*

Zhnc -2.844 0.036**

Ztild -3.005 0.027**

∆LEE, 
∆LGDP’ninGranger 
Nedeni Değildir

Whnc 1.867 0.241

Zhnc -1.355 0.389

Ztild -1.447 0.316

∆LGDP, 
∆LEE’ninGranger 
Nedeni Değildir

Whnc 6.295 0.000***

Zhnc -5.281 0.000***

Ztild -4.716 0.000***

∆LEE, 
∆LYUN’nunGranger 
Nedeni Değildir

Whnc 4.583 0.000***

Zhnc -3.528 0.000***

Ztild -5.208 0.000***

∆LYUN, 
∆LEE’ninGranger 
Nedeni Değildir

Whnc 3.482 0.004***

Zhnc -2.918 0.023**

Ztild -3.113 0.017**

*, **, *** ifadeleri sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

Tablo 6’ya göre genç işsizlik ve eğitim harcamaları arasında mevcut ülkeler için çift yönlü nedensellik sonucu 
elde edilmiştir. Ampirik çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda ele alınan ülkeler için ekonomik büyü-
meden genç işsizlik ve eğitim harcamalarına doğru tek yönlü bir nedensellik saptanmıştır. Özellikle ekonomik 
büyümeden diğer değişkenlere doğru olan tek yönlü nedensellik değişkenler ayrı ayrı incelendiğinde litera-
türde yer alan çalışmalarla (Akhtar ve Sahnaz, 2005; Murat ve Şahin, 2011; Kreishan, 2011; İzgi,2012; Riasat 
v.d., 2011; Li ve Kong, 2012; Pamuk ve Bektaş, 2014) aynı doğrultuda sonuç vermiştir.

SONUÇ

Bu çalışmada seçilmiş 10 G-20 ülkesi için ekonominin son 12 yılını kapsayan döneminde (2006-2018) eğitim 
harcamaları ve ekonomik büyümenin genç işsizlik üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 
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öncelikleri serilere ilişkin homojenlik ve yatay-kesit bağımlılığı varsayımı incelenmiştir.  Daha sonrasında 
değişkenlerin zaman seyrinde meydana gelecek yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testi ile durağan-
lıkları incelenmiştir. Gerçekleştirilen eş bütünleşme testi neticesinde genç işsiz, ekonomik büyüme ve eğitim 
harcamaları arasında uzun dönem ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Ekonomik büyümeye ait uzun dönem katsayısı 
-0.738 olarak tahmin edilmiştir. Buna göre ekonomik büyümede meydana gelecek %1’lik artış genç işsiz sayı-
sında %0.738 azalışa neden olacaktır. Benzer şekilde eğitim harcamaları uzun dönem katsayısı -0.349 olarak 
tahmin edilmiştir. Eğitim harcamalarında meydana gelecek %1’lik artış, genç işsizliği %0.349 azaltacaktır. 
Hem ekonomik büyüme hem de eğitim harcamalarının genç işsizlik üzerindeki etkisinin uzun dönemde nega-
tif olduğu tespit edilmiştir. Ülke bazında ise Japonya, Birleşik Krallık ve ABD ekonomik büyüme ve eğitim 
harcamaları genç işsizlik oranını azaltan en kuvvetli ülkeler olarak tespit edilmiştir. Nedensellik analizinde de 
uzun dönem ilişkisini dengeleyen sonuçlar bulunmuştur. Buna göre ekonomik büyümeden eğitim harcamaları 
ve genç işsizliğe doğru tek yönlü; eğitim harcamaları ile genç işsizlik arasında ise çift yönlü nedensellik bul-
gusu saptanmıştır.

Sonuçları Türkiye açısından değerlendirdiğimizde, eğitime yapılan yatırımların yetersiz olduğu ve uzun vade-
de ekonomik büyümenin genç işsizliği azaltamadığı aksine daha çok arttırdığı sonucuyla karşı karşıya kalın-
mıştır. Bu kapsamda Türkiye’de genç işsizlik sorununu ortadan kaldırmak ya da azaltmak amacıyla daha çok 
istihdam sağlayan bir ekonomik ilerlemenin ortaya koyulabilmesi ile kaliteli ve etkin eğitim politikalarının 
oluşturulması gerekmektedir. Başka bir deyişle, işsizlik sorununa çare bulunması noktasında ekonomik bü-
yüme politikalarının yanı sıra istihdam oluşturmaya uygun eğitim düzenlemelerinin uygulanması önem arz 
etmektedir.

Elde edilen bulgulardan panelin geneli için, eğitime yapılan harcamaların uzun vadede ekonomik büyümeyi 
harekete geçirerek istihdama olumlu katkı yaptığı gözlenmiştir. Ancak farklı yaş kategorileri kapsamında işsiz-
lik üzerine dikkat çekilerek benzer ya da farklı analizlerden elde edilen sonuçların mukayese edilmesi suretiyle 
eğitim harcamalarının genç işsizlik üzerindeki etkisi de incelenebilir.
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BRİCS-T’DE TEKNOLOJİK İLERLEMENİN CO2 EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN 
İNCELENMESİ: PANEL KANTİL REGRESYON YAKLAŞIMI

Hakan ÖNDES

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Balıkesir / Türkiye

Öz: Küresel iklim değişikliğine ilişkin konular ile ilgilenen çok sayıda araştırmacı, insan faaliyetlerinin neden 
olduğu ve sürekli artmakta olan karbondioksit (CO2) emisyon seviyelerinin küresel ısınmanın temel nedeni 
olduğu sonucuna varmıştır. Bununla birlikte, CO2emisyonunu azaltma ihtiyacının artmasına rağmen, sürdürü-
lebilir ekonomik kalkınma anlamında CO2emisyonlarının etkili bir şekilde azaltılması, gelişmekte olan ülkeler 
için artan bir endişe kaynağı olmaktadır. Bu noktada, teknolojik ilerlemenin çevre korumadaki rolü gittikçe 
artan önemli bir odak noktası olmaktadır. Her ne kadar literatürde genel teknolojik iyileşme ile CO2 emisyo-
nu arasındaki ilişkiye ışık tutulsa da, farklı ekonomik sektörlerdeki teknolojik ilerlemenin heterojen etkisi 
hala belirsizliğini korumaktadır. Önceki araştırmalarla karşılaştırıldığında, bu çalışmanın en dikkat çekici yanı 
yalnızca toplam teknolojik ilerlemenin CO2emisyonları üzerindeki etkisine vurgu yapan mevcut literatürün 
aksine, teknolojik ilerleme ile CO2 emisyonları arasındaki ilişkinin daha kapsamlı bir değerlendirmesi, etki-
deki belirli sektörel eşitsizlikler dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, CO2emisyonlarını etkileyen 
faktörleri tanımlamak için geleneksel EKK modellerini benimseyen mevcut çalışmaların çoğundan farklı ola-
rak, teknolojik ilerleme ile CO2emisyonları arasındaki ilişkinin farklı yayıcılar arasında ne derece değiştiğini 
ortaya çıkarmak için panel kantil regresyon yaklaşımı uygulanmaktadır. Bu anlamda çalışmada ağır sanayide, 
hafif sanayide, inşaat sektöründe ve hizmet sektöründe meydana gelen teknolojik ilerlemenin CO2emisyonları 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. 1992-2017 yılları için Brics ülkeleri ve Türkiye’yi kapsayan çalışmaya ilişkin 
ampirik sonuçlar, ağır ve hafif sanayideki teknolojik ilerlemenin, enerji verimliliğindeki katkısına rağmen, 
yüksek bir CO2 emisyonunu kolaylaştırdığını göstermiştir. Ek olarak, inşaat ve hizmet endüstrilerindeki tek-
nolojik ilerleme, CO2 emisyonlarını azaltıcı yönde etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler:CO2 Emisyonları, Teknolojik İlerleme, Panel Kantil Regresyon

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, küresel ekosistemleri ve insanları son yıllardır ciddi şekilde tehdit etmek-
tedir. Çok sayıda bilim insanı, aşırı insan faaliyetlerinin neden olduğu yüksek derecedeki karbondioksit (CO2) 
emisyon seviyelerinin küresel ısınmanın temel nedeni olduğu sonucuna varmıştır. Bununla birlikte, CO2emis-
yonunu azaltma ihtiyacının artmasına rağmen, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın devamlılığı gelişmekte 
olan ülkeler için artan bir endişe kaynağı olmuştur. Bu bağlamda, teknolojinin rolü çevre korumada önemli bir 
unsur haline gelmiştir (Gerlagh, 2007: 5291). Literatürde her ne kadar genel teknolojik gelişme ile CO2emis-
yonu arasındaki ilişkiye ışık tutsa da, farklı ekonomik sektörlerdeki teknolojik ilerlemenin etkisi belirsizliği-
ni korumaktadır. Son yıllarda, BRICS ekonomileri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) refah 
seviyelerini arttırmıştır. 2007 yılında başlayan ekonomik krizden sonra bile dünyanın geri kalanından daha 
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iyi performans göstermeye devam etmişlerdir. 2009’da büyük ekonomiler% 6’ya kadar küçülürken (örneğin, 
Japonya ve Almanya), Brezilya sabit kalmış, Hindistan ve Çin ekonomilerini sırasıyla  %5.9 ve %8.1 kadar 
büyütürken, sadece Rusya %7 oranında bir daralma yaşamıştır (Zakaryav.d, 2015:115). Pekin’de yayınlanan 
Yükselen Ekonomiler Kitabı’na göre, BRICS ülkelerinin ekonomileri toplamda ABD’yi aşmış ve Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı 2015 yılında dünya genelinin üçte birini oluşturmuştur (Azevedo v.d,2018:107).
Dünyanın en büyük enerji tüketicisi ve CO2 vericisi olan Çini içinde barındıran BRICS ülkeleri enerji tasarrufu 
ve emisyon azaltma konusunda mevcut araştırmaları tamamlamak isteyen araştırmacılar için mükemmel bir 
çalışma alanı olarak görülmektedir (Bao ve Fang, 2013: 467).

Önceki araştırmalarla karşılaştırıldığında, bu çalışmanın en dikkat çeken ve farklı kılan katkısı sadece büyük 
teknolojik ilerlemenin CO2emisyonları üzerindeki etkisine vurgu yapmakla kalmayıp, teknolojik ilerleme ve 
CO2emisyonları arasındaki ilişkinin daha kapsamlı bir değerlendirmesini sunmaktadır.

AMAÇ 

Mevcut literatürün geneli sektörel özellikleri dikkate alan az sayıda çalışma (Shan vd., 2018; Grepperud ve 
Rasmussen, 2004; Sorrell, 2009) ile sadece toplam teknolojik ilerlemenin CO2 emisyonları üzerindeki etkisine 
(Poumanyvong ve Kaneko, 2010; Martinez-Zarzoso ve Maruotti, 2011; Duarte vd., 2013) odaklanmaktadır. 
Bu çalışma, ağır sanayi, hafif sanayi, inşaat ve hizmet sektöründeki teknolojik ilerleme ile CO2emisyonları 
arasındaki heterojen ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır.

KAPSAM

Çalışma 1992-2017 yılları arasını kapsamaktadır. Çalışmada mevcut BRICS4 ülkelerininyanı sıra Türkiye’de 
çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmada kullanılan bağımlı değişken karbon emisyonudur (CO2). CO2emis-
yonu kişi başına düşen metrik ton cinsinden ölçülmüştür. Çalışmada yer alan teknolojik ilerleme değişkeni 
patent verileri kullanılarak oluşturulmuştur. Sektörel sınıflandırma ışığında nihai teknolojik göstergeler; hafif 
sanayide (T1), ağır sanayide (T2), inşaat endüstrisinde (T3) ve hizmet sektöründe (T4) teknolojik ilerlemeyi 
içermektedir. Çalışmada kullanılan bir diğer değişken nüfus yoğunluğudur. Nüfus değişkeni literatürde CO2 
emisyonunu etkileyen önemli bir değişken olarak yer almaktadır. Nüfus değişkeni sanayi tesislerinin verim-
liliğini artırarak daha az CO2emisyonu sağlar iken enerji tasarrufunun oluşmasına da katkıda bulunmaktadır.
Bu nedenle, nüfus yoğunluğu (PD), nüfus faktörü tarafından oluşturulacak marjinal etkiyi kontrol etmek için 
bir vekil değişken (proxy) olarak kullanılmıştır.Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla ile ölçülen refah, 
nüfustan ve teknolojik ilerlemeden ayrı olarak CO2 emisyonlarını etkileyen başka bir kritik faktör olarak kabul 
edilmiştir. Bunun nedeni, gelişmekte olan ekonomilerdeki ekonomik büyümenin çoğunlukla enerji yoğun üre-
tim ve aşırı enerji tüketimine dayanmasıdır. Böylece, kişi başına GSYİH (PGDP) ekonometrik modele ikinci 
kontrol değişkeni (proxy) olarak dahil edilmiştir.Çalışmada yer alan son değişken enerji yoğunludur (ED). 
Enerji yoğunluğu, enerji tasarrufu açısından teknolojik ilerlemeyi belirtmek için dolaylı bir yol olarak yaygın 
bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, modele enerji yoğunluğu ve çoklu teknolojik ilerleme (T1 – T4) 

4  Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika.
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arasındaki etkileşimleri ekleyerek, teknolojik ilerlemenin, enerji verimliliği iyileştirme açısından emisyonları 
ne ölçüde azaltabileceği ölçülecektir. Patent verileri WIPO( Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) veri tabanından 
diğer değişkenler ise Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiştir.

YÖNTEM

Çalışmanın temel modeli Dietz ve Rosa (1994) tarafından ortaya konan STIRPAT modelidir. 

                                                                                                                                                   (1)

I modelde ki çevresel etkileşimi, P nüfusu, A refahı ve T teknoloji ilerlemeyi göstermektedir. α sabit terimi b,c ve 
d de ilgili değişkenlerin katsayılarını ifade eder iken e hata terimini simgelemektedir. STIRPAT modeli Ehrlich 
ve Holden (1971)’in öne sürdüğü IPAT modeline göre her bir katsayının parametre şeklinde tahmin edilmesine 
olanak tanımaktadır.Ayrıca, STIRPAT modelinde her bir faktörün uygun şekilde ayrışmasına izin verilerek, tek-
nolojik iyileştirmenin birden fazla etkisinin araştırılmasını kolaylaştırır. Çalışmada değişkenlerin logaritmaları 
kullanılmıştır. STIRPAT modelinin yardımıyla, bu çalışma, ağır sanayide, hafif sanayide, inşaat sektöründe ve 
hizmet sektörünün etkisini irdeleyerek teknolojik ilerlemenin sektörel heterojenliği belirlemeyi amaçlamaktadır. 
Çok sayıda enerji bazlı firma ile karakterize edilen ağır sanayi, gelişmekte olan ekonomilerde çoğu zaman enerji 
yoğun alt sektörler olarak hizmet vermektedir. Ağır sanayinin aksine, hafif sanayi çok daha heterojen ve esnek 
üretim süreçleri olan daha küçük firmalar ile karakterize edilir; bu nedenle, enerji tüketimi davranışı açısından 
ağır sanayiden çok daha fazla tahmin edilemez. Yukarıdaki iki sanayi sektörünün yanı sıra, literatürdeki çalışma-
lar (Hammond ve Jones, 2008; Perez-Lombard vd.,2008) inşaat endüstrisi ile CO2 emisyon seviyeleri arasında 
pozitif bir ilişki olduğunu da göstermiştir. Bunun nedeni, hızlı kentleşmenin altyapı yapımında aşırı ve çözülme-
miş büyümeyi tetikleyerek CO2 salınımına katkı sağlayan çimento üretimini arttırmasıdır (Fan vd., 2006). Hizmet 
endüstrisine gelince, bazı araştırmacılar hizmet ekonomisine geçişin toplam enerji yoğunluğunun azalmasına 
katkıda bulunduğuna inanırken, diğerleri CO2 emisyonlarına potansiyel katkısına daha fazla dikkat çekmekte 
ve hizmet sektöründeki büyümeyi diğerlerinin emisyonlarındaki dolaylı artışlara bağlamaktadır (Zhang ve Lin, 
2012; Mulder vd., 2014). Bu açıklamalar ışığında çalışmanın ana modeli aşağıdaki gibidir:

                                                                                                                                                                        (2)

Mevcut çalışmaların çoğu, CO2emisyonlarına etki eden faktörleri tanımlamak için geleneksel EKK yöntemi-
ni benimsemiştir, ancak bu yaklaşım sadece bağımlı değişkenin koşullu beklentisini (ortalama değer) sağlar 
ve şartlı dağılımın tüm resmini yansıtmaz. Bununla birlikte, çoklu teknolojik ilerleme ve CO2 emisyonla-
rı arasındaki ilişkilerin farklı emisyon seviyelerinde farklı şekilde performans göstermesi muhtemeldir. Bu 
bağlamda,kantil regresyon, katsayıların çoklu niceliklerle değişmesine izin verir ve teknolojik ilerlemenin 
CO2emisyonlarının dağılımı üzerindeki etkisindeki değişimin tespit edilmesinde belirgin avantajlara sahiptir.
Dahası, kantil regresyon yaklaşımı, değişen varyans, aykırı değerler ve gözlemlenmemiş heterojenlik de dahil 
olmak üzere tahmin doğruluğunu ciddi şekilde etkileyebilecek problemlerin ele alınması için de faydalıdır. Bu 
nedenle, bu makale, farklı teknolojik ilerleme seviyeleri ile CO2emisyonları arasındaki ilişkileri kapsamlı bir 
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şekilde araştırmak için kantil regresyonu benimsemiştir. Ekonometrik model, panel verilerinin koşullu nicel 
fonksiyonunu ele almak için aşağıda belirtilmiştir:

                                                                                                                       (3)

Burada , bağımlı değişkenin kantilini,   açıklayıcı değişken vektörünü, birim etkisini,  kan-
tili belirtir. ise  kantilin regresyon parametresini temsil eder ve aşağıdaki formül ile hesaplanabilir:

)                                                                         (4)

Eşitlik (4)’te q kantil sayısını, T yılların sayısını, N ülkelerin sayısını,  ise Koenker ve Bassett (1978)’in 
önerdiği parçalara bölünmüş lineer kantil kayıp fonksiyonu ile tutarlı olan, ilgili ülkenin ilgili yıldaki ağırlığı-
dır. Ağırlık şöyle tanımlanabilir:

                                                                                                (5)

Bu çalışmada kantiller 0.25, 0.5 ve 0.75 olarak belirlenmiştir.

BULGULAR

Çalışmada ilk olarak değişkenlere ait tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir.

Tablo 1. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler,1992-2017

Değişkenler Ortalama Standart Sapma Minimum Maksimum

Bağımlı Değişken

LCO2 0.594 0.361 0.004 1.145

Açıklayıcı Değişkenler

LPD 1.756 0.535 0.940 2.653

LPGDP 3.692 0.387 2.774 4.172

LED 0.825 0.208 0.440 1.238

LT1 2.715 0.843 0.602 5.035

LT2 3.328 0.835 1.278 5.674

LT3 2.984 0.856 0.845 5.425

LT4 3.160 0.822 0.845 5.454

Ülke Sayısı 6

Gözlem Sayısı 156
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Çalışmadaki tüm ülkeler arasında 1992-2017yılları arasında en azkarbondioksit salınımı 2003 yılında 
Hindistan’da olmuştur. Çalışmada kullanılan nüfus yoğunluğunun ortalaması(LPD), ise tüm yıllar ve ülkeler 
için 1.756 puan olduğu görülmektedir. Ülkelerin kişi başına GSYİH’ye (LPGDP)ait elde ettikleri ortalama ise 
3.692 puan olarak elde edilmiştir. Enerji yoğunluğu değişkeni ise değişkenliği en düşük değere sahiptir. Patent 
sayıları genel anlamda ilgili yıllarda ülkeler arasında oldukça değişkenlik göstermiştir. Çin ve Rusya patent 
sayıları en yüksek ülkeler olmuştur. Türkiye ve Güney Afrika ise en düşük patent sayısına sahiptir.

Çalışmada sonraki aşamada değişkenler arasındaki korelasyon testi dikkate alınmıştır. Sonuçlara Tablo.2’de 
yer verilmiştir.

Tablo 2. Korelasyon Testi

LCO2 LPD LPGDP LED LT1 LT2 LT3 LT4

LCO2 1

LPD -0.521 1

LPGDP 0.586 -0.634 1

LED 0.499 -0.178 -0.324 1

LT1 0.284 -0.084 -0.031 0.354 1

LT2 0.444 -0.234 0.087 0.446 0.948 1

LT3 0.373 -0.170 -0.017 0.472 0.660 0.882 1

LT4 0.258 0.008 -0.084 0.339 0.926 0.625 0.859 1

Katsayıların çoğu 0.7’den daha az olmasına rağmen, teknolojik ilerleme değişkenlerinin hala yüksek oranda 
ilişkili olduğu görülmektedir. Ekonometrik modelde çoklu doğrusal bağlantı riskini en aza indirmek için, bu 
çalışmada teknolojik ilerlemede sektörlerin etkisi ikiye ayrılmıştır. Model I’deağır sanayi ve hizmet endüstrisi, 
Model II’de ise hafif sanayi ve inşaat endüstrisi ele alınmıştır. Model sonuçlarına değinmeden önce, değişken-
lere ilişkin homojenite, yatay kesit bağımlılığı ve birim kök sınaması sonuçlarına yer verilmiştir. İlgili analizler 
aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 3. Delta Testi Sonuçları

Delta Testi Test İstatistiği Prob.

7.430 0.000*

11.029 0.000*

* simgesi %1 düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı ifade eder.
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Tablo 3’ te homojenite ilişkisini test eden Delta testi sonuçlarına yer verilmiştir. Delta testine ilişkin hipotezler 
aşağıdaki gibidir (Pesaran ve Yamagata. 2008: 57-58).

  (6)

Sonuçlara göre modeldeki değişkenler heterojendir. Delta testi ile homojen olmadıkları belirlenen değişkenler 
için yatay kesit bağımlılığının araştırılması gerekmektedir. Çünkü seriye gelecek olan bir şok tüm yatay kesit 
birimlerini aynı derecede etkilememektedir. Sonuçlara Tablo 4’te yer verilmiştir. Yatay kesit bağımlılığına 
ilişkin hipotez aşağıdaki gibidir.

(7)

Tablo 4. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Sonuçları

LM (BP-1980) CDLM (Pesaran-2004) LMadj (Pesaran v.d.2008)

LCO2 187.825 (0.000*) 12.439 (0.000*) 6.144 (0.000*)

LPD 354.600 (0.000*) 7.421 (0.000*) 62.002 (0.000*)

LPGDP 348.427 (0.000*) 18.654 (0.000*) 60.874  (0.000*)

LED 224.099 (0.000*) 7.195 (0.000*) 38.176 (0.000*)

LT1 100.571 (0.000*) 6.263 (0.000*) 16.623 (0.000*)

LT2 145.352 (0.000*) 4.677 (0.000*) 23.799 (0.000*)

LT3 99.975 (0.000*) 2.614 (0.008*) 15.514 (0.000*)

LT4 205.840 (0.000*) 13.755 (0.000*) 34.836 (0.000*)

* simgesi %1 düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı ifade eder. Parantez içindeki değerler olasılık değerlerini 
ifade etmektedir.

Tablo 4’de yer alan sonuçlara göre değişkenler için yatay kesit bağımsızlığını ifade eden boş hipotez reddedil-
mektedir. Panel veri setini oluşturan yatay kesit birimleri arasında bağımlılık vardır.

Heterojenlik ve yatay kesit bağımlılığı içeren serilere ilişkin birim kök testi Pesaran (2007) CADF testi ve 
CADF testinden panelin geneli için genişletilmiş CIPS testi ile incelenmiştir. Testte hem CADF istatistiği ile 
her bir yatay kesite ait bireysel sonuçlar elde edilirken hem de kesit ortalamaları alınarak genişletilen CIPS 
(Cross sectionally IPS) istatistiği ile panelin geneline ilişkin sonuçlar elde edilmektedir. CADF testi, yatay ke-
sit (N) ve zaman (T) boyutunun nispeten küçük olduğu durumlarda bile oldukça tutarlı sonuçlar vermektedir. 
Ayrıca bu test hem 𝑇>𝑁 hem de 𝑁>𝑇 olduğu durumlarda kullanılabilmektedir (Pesaran, 2007: 266-267).CADF 
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testinde her ülkeye yani her bir yatay kesite ait birim kök test istatistiklerinin ortalaması alınarak panelin geneli 
için birim kök test istatistiği olan CIPS hesaplanabilir. Birim kök testi sonuçları Tablo 5’te rapor edilmiştir.

Tablo 5. Birim Kök Testi Sonuçları

Değişkenler LCO2 LPD LPGDP LED LT1 LT2 LT3 LT4

Ülkeler

Brezilya -2.353** -4.473* -2.971* -2.793* -2.529** -3.124* -2.989* -5.456*

Rusya -2.441** -3.758* -2.408** -3.028* -2.239*** -4.241* -2.305*** -3.634*

Hindistan -2.298*** -6.004* -2.242*** 3.783*** -2.905* -3.634* -2.517** -3.862*

Çin -3.878* -2.754* 2.533** 2.534** -2.857* -2.432** -2.684* -2.874*

Güney Afrika -2.915* -2.972* -2.416** -3.524* -2.458** -3.924* -2.210*** -3.032*

Türkiye -2.283*** -3.768* -2.239*** -2.992* -2.824* -2.964* -2.706* -4.873*

CIPS(PANEL) -2.871* -3.026* -2.767* -3.274* -2.553** -3.183* -2.291** -2.994*

Pesaran(2007) CADF ve CIPS Testi Kritik Değerler: %10(***):-2.21, %5(**):-2.33, %1(*):-2.57

Tablo 5’te serilerin düzey değerinde durağan olduğu yani birim kök içermediği görülmektedir. Çalışmada bun-
dan sonraki aşamada panel kantil yönteminde tahmin edilecek modelin sabit etkiler mi ya da rassal etkiler mi 
içereceği belirlenecektir. Bu amaçla Hausman testi sonuçlarına yer verilmiştir.

Tablo 6. F,LM ve Hausman Testi Sonuçları

F Testi LM Testi Hausman Testi

Fbirim = 62.842**

Fzaman = 4.238

Fbirim-zaman = 59.334**

LMbirim = 71.410**

LMzaman= 2.996

LMbirim-zaman = 63.299**

Hausman (Prob)= 0.018**

** İstatistiklerin %5 düzeyinde anlamlı olduğunu ifade etmektedir.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, hem sabit hem de rassal etki varsayımı altında yalnızca bir yönlü birim 
etki modelleri geçerlidir. Rassal etki varsayımı altında ise Hausman testi sonucuna göre modelde sabit etkiler 
varsayımı geçerlidir. Böylece analiz aşamasında sabit etkili panel kantil yöntemi kullanılacaktır. Model I’e 
ilişkin kantil sonuçlarına Tablo 7’de yer verilmiştir.
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Tablo 7. Model I Tahmin Sonuçları (Bağımlı Değişken:LCO2)

Model I(i) Model I (ii) Model I (iii)

q25 q50 q75 q25 q50 q75 q25 q50 q75

C -6.126*

(0.282)

-5.967*

(0.246)

-4.440*

(0.275)

-4.973*

(0.330)

- 4.98*

(0.236)

-4.983*

(0.791)

-5.634*

(0.831)

-5.107*

(0.269)

-4.645*

(0.552)

LPD 0.373*

(0.112)

0.210*

(0.039)

0.110*

(0.025)

0.204*

(0.067)

0.198*

(0.033)

0.315***

(0.159)

0.330**

(0.171)

0.205*

(0.038)

0.247***

(0.110)

LPGDP 1.256*

(0.038)

1.266*

(0.045)

1.018*

(0.042)

1.244*

(0.057)

1.239*

(0.033)

1.194*

(0.288)

1.266*

(0.042)

1.250*

(0.033)

1.074*

(0.148)

LED 1.814*

(0.088)

1.962*

(0.081)

1.296*

(0.093)

0.870*

(0.139)

0.931*

(0.176)

1.006**

(0.391)

1.289*

(0.449)

1.042*

(0.202)

1.233*

(0.235)

LT2 0.171

(0.144)

0.453*

(0.067)

0.085**

(0.041)

0.669*

(0.169)

0.743*

(0.086)

0.435**

(0.240)

0.230**

(0.120)

0.468*

(0.067)

0.228***

(0.117)

LT4 0.136

(0.149)

0.441*

(0.063)

0.112*

(0.036)

0.349*

(0.149)

0.440*

(0.061)

0.277***

(0.180)

0.079*

(0.029)

0.161**

(0.076)

0.110***

(0.064)

LED*LT2 - - - 0.343*

(0.045)

0.337*

(0.054)

0.208***

(0.108)

- - -

LED*LT4 - - - - - - -0.495*

(0.201)

-0.337*

(0.070)

-0.062***

(0.034)

R2 0.80 0.79 0.78 0.82 0.82 0.78 0.81 0.81 0.78

Parantez içerisinde robust standart hatalar verilmiştir. ***,**,* sırasıyla %10,%5 ve %1 anlamlılık 
düzeylerini göstermektedir.

Model 1 (i) ‘de, LT2’nin LCO2 emisyonları üzerinde oldukça önemli ve negatif bir etkiye katkıda bulunduğu 
elde edilmiştir. LT2 katsayıları 0.25,0.50 ve 0.75 dilimlerdesırasıyla 0.171, 0.453 ve 0.085’dir. Bu ağır sanayi-
deki teknolojik ilerlemede meydana gelenyüzdelik artışın yüksek emisyonda% 0.085’lik bir artışayol açtığını, 
pozitif etkinin giderek azaldığını göstermektedir.Aksine, LT4’ün LCO2 emisyonları üzerinde önemli ve olumlu 
bir etkisi vardır. LT4’ün katsayıları 0.25, 0.50 ve 0.75 dilimlerde sırasıyla 0.136, 0.441 ve 0.112’dir. Model 
I (ii) ve Model I (iii), LT2 ve LT3’ün enerji yoğunluğu ile birlikteLCO2 emisyonlarını ne ölçüde etkileyece-
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ğini belirlemek için kullanılır. Etkileşim terimi (LT2*LED) her 3 çeyrekte de pozitif ve anlamlıdır. Etkileşim 
katsayıları 0.25 yüzdelikte 0.343, 0.50 yüzdelikte0.337 ve 0.75 yüzdelikte0.208‘likbir artışa yol açmaktadır.
Etkileşim terimi (LT4 × LED) söz konusu olduğunda, katsayıların işaretleri negatif ve anlamlı elde edilmiştir. 
Bu bakımdan, hizmet sektöründeki teknolojik ilerleme enerji verimliliğini açısından LCO2emisyonlarını azalt-
maktadır.

Model II’ye ilişkin kantil sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir.

Tablo 8. Model II Tahmin Sonuçları (Bağımlı Değişken:LCO2)

Model II(i) Model II (ii) Model II (iii)

q25 q50 q75 q25 q50 q75 q25 q50 q75

C -6.387*

(0.141)

-4.539*

(0.551)

-4.174*

(0.271)

-6.160*

(0.301)

5.508*

(0.145)

-4.04*

(0.231)

-5.765*

(0.641)

-5.268*

(0.183)

-4.066*

(0.251)

LPD 0.486*

(0.045)

0.146*

(0.063)

0.097*

(0.030)

0.469*

(0.063)

0.357*

(0.037)

0.073**

(0.032)

0.431*

(0.104)

0.351*

(0.055)

0.073**

(0.040)

LPGDP 1.275*

(0.025)

1.004*

(0.073)

0.968*

(0.037)

1.263*

(0.033)

1.206*

(0.025)

0.934*

(0.043)

1.229*

(0.06)

1.166*

(0.032)

0.935*

(0.049)

LED 1.699*

(0.051)

1.382*

(0.278)

1.181*

(0.129)

1.522*

(0.142)

1.233*

(0.130)

1.226*

(0.056)

1.253*

(0.343)

1.108*

(0.176)

1.259*

(0.054)

LT1 0.067***

(0.041)

0.032

(0.117)

0.005

(0.055)

0.153**

(0.066)

0.092***

(0.041)

 0.03***

(0.014)

 0.1***

(0.06)

0.077*

(0.011)

 0.01*

(0.0005)

LT3 -0.042

(0.048)

-0.011

(0.129)

-0.029

(0.061)

-0.055

(0.055)

-0.127***

(0.076)

-0.041

(0.049)

-0.071

(0.139)

-0.286

(0.096)

-0.08

(0.108)

LED*LT1 - - - 0.081**

(0.035)

0.227*

(0.051)

0.049***

(0.022)

- - -

LED*LT3 - - - - - - -0.174

(0.14)

-0.259*

(0.047)

-0.053

(0.054)

R2 0.81 0.78 0.79 0.80 0.78 0.77 0.81 0.79 0.77
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Parantez içerisinde robust standart hatalar verilmiştir. ***,**,* sırasıyla %10,%5 ve %1 anlamlılık 
düzeylerini göstermektedir.

Model II (i), hafif sanayi ve inşaat sektöründeki teknolojik ilerlemenin etkilerine ışık tutmak için kullanılmak-
tadır. LT2’e benzer şekilde,  LT1’inde LCO2emisyonları üzerinde olumlu bir etkisi olduğu keşfedilmiştir. 
En büyük LT1 katsayısı yüzde 25’te görünmüştür. LT3 ise LCO2 üzerinde negatif etkiye sahip olsa da anlamlı 
sonuçlar içermemektedir.Model II (ii) ve Model II (iii) ile, bu çalışma aynı zamanda LT1 ve LT3’ün enerji ve-
rimliliğini kolaylaştırmak için LCO2 emisyonlarını ne ölçüde değiştirdiğini incelemektedir. LT1 için, etkileşim 
teriminin tüm katsayıları (LT1*LED) istatistiksel olarak anlamlı ve pozitiftir. LT3 için, etkileşim teriminin 
(LT3 × LED) 0.25 ve 0.75kantillerinde istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur. Bu, LT3’ün getirdiği 
enerji tasarrufu etkisinin, sadece 0.5 kantilindeLCO2 üzerinde azaltıcı etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

SONUÇ

Bu makale, teknolojik ilerlemenin CO2 emisyonları üzerindeki çoklu etkilerini analiz etmek için BRICS-T 
ülkelerinde1992-2017 dönemini kapsayan bir panel kantil regresyon yaklaşımını ele almıştır. Teknolojik iler-
lemenin sektörel özelliklerini dikkate alarak, bu çalışma teknolojik ilerleme ve CO2 emisyonları arasında-
ki ilişkiyi daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.Bu yazıda, ampirik analizler, ağır sanayi ve hafif sanayideki 
teknolojik ilerlemenin, enerji verimliliğindeki iyileşmeye belirgin katkısı olmasına rağmen, daha yüksek bir 
CO2 emisyonu seviyesi ortaya koymaktadır. Yukarıdaki iki sektördeki teknolojik ilerlemeden farklı olarak, 
inşaat ve hizmet endüstrilerindeki teknolojik ilerleme CO2 emisyonları üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. 
Ayrıca, inşaat sektöründeki teknolojik ilerleme enerji verimliliğini kolaylaştırmakta 0.5 kantil dışında yetersiz 
performans göstermektedir.Bu arada, çoklu teknolojik ilerleme ve CO2 emisyonları arasındaki ilişkilerin, CO2 
emisyon yayılım seviyesine göre değiştiği bulunmuştur. Örneğin, ağır sanayideki teknolojik ilerleme düşük 
emisyon yayılımlarında daha yüksek etkiye sahipken, hafif sanayideki teknolojik ilerleme yüksek emisyon ya-
yılımlarında yüksek etkiye sahiptir. Ayrıca, teknolojik ilerlemenin, CO2 emisyonlarını ılımlı enerji yoğunluğu 
açısından azaltma derecesi de, emisyon yayılımlarının seviyesine göre değişmektedir. Ağır ve hafif sanayideki 
teknolojik ilerleme söz konusu olduğunda, enerji yoğunluğu üzerindeki ılımlı etkisi, daha yüksek CO2 yayılım-
larında önemli ölçüde artmaktadır. Bununla birlikte, inşaat endüstrisindeki teknolojik ilerleme ile ilgili olarak, 
sadece orta derece yayılımlarda enerji verimliliği artmıştır.

Bu çalışmanın en dikkat çekici ve orijinal katkıları şu şekildedir. İlk olarak, teknolojik ilerleme ve CO2 emis-
yonları arasındaki ilişkinin kapsamlı bir değerlendirmesi, teknolojik ilerlemenin etkilerinde spesifik sektörel 
eşitsizlikler dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. İkincisi, teknolojik ilerleme ile CO2 emisyonları arasındaki 
ilişkinin farklı dilimler arasında ne derece değiştiğini ortaya çıkarmak için bir panel kantil regresyon yaklaşımı 
uygulanır. Son olarak, bu çalışma ülkeler düzeyinde CO2 emisyonları için etki eden faktörlerin mevcut anla-
yışını ilerletmek için incelemeye yönelik bir araştırmayı amaçlamıştır. Bu bağlamda, uzaktan algılama ve ma-
kine öğrenme teknikleri yardımıyla, çoklu teknolojik ilerleme ve CO2 emisyonları arasındaki ilişkilerin dina-
miklerini ve mekansal dağılımlarını modelleyerek bu sorunları ele almak için daha ileri çalışmalar yapılacaktır.
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TÜRKİYE’DE TARIMSAL DESTEKLEME UYGULAMALARINA ÜRETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI: 
ÇANAKKALE İLİ KANOLA ÜRETİCİLERİ ÖRNEĞİ5

Arif SEMERCİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniveritesi, Ziraat Fakültesi, Çanakkale / Türkiye

Öz: Dünya yağlı tohumlar üretiminde soyadan sonra %12,27 ile 2.sırada, bitkisel yağ üretiminde de %14,44 
ile 3.sırada yer alan kanola, Türkiye’de yağlı tohumlar üretiminde %4,63, bitkisel yağ üretiminde de %6,36’lık 
paya sahiptir. Kanola üretimi, gelişen dünyanın aksine Türkiye’de, uygulanan çeşitli destekleme politikalarına 
rağmen yeterince gelişme gösterememiştir. Buna karşılık ülkede son 30 yıllık dönemde birim alandan elde 
edilen verim değerinde en yüksek artış kanoladan sağlanmıştır. 2018 yılında Türkiye’nin kanola üretiminde 
%7,5’lik pay ile Çanakkale ili 5.sırada yer almıştır. Yapılan araştırma ile ilde Tam Sayım Yöntemine göre 
tespit edilen 83 işletmeden elde edilen veriler yardımıyla kanola üretiminde uygulanan desteklere üreticilerin 
bakış açıları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre incelenen işletmelerde; kanola ürünü bitkisel üretimde 
%31’lik pay ile ilk sırada yer almaktadır. İşletmelerde ortalama kanola ekim alanı 84,07 da, verim değeri ise 
296,20 kg/da olarak hesaplanmıştır. Yapılan araştırmada; kanolanın GSÜD 604,25 TL/da ve brüt kar değeri 
de 144,46 TL/da olarak belirlenmiştir. Yürütülen araştırma; kanola üretiminde uygulanan alan bazlı (mazot 
ve gübre desteği) ve fark ödeme desteklerinin ürünün GSÜD’ni %27,49 ve brüt kar değerini de %114,98 
oranında artırabileceğini ortaya koymuştur. Ancak üreticilerin %41’i fark desteği birim fiyatını, %45’i alan 
bazlı desteklerin birim fiyatlarını yetersiz bulduklarını beyan etmişlerdir. Bununla birlikte üreticilerin %47’si 
verilen desteklerin ürün gelirini artırdığını ifade etmişlerdir. Çanakkale ilinde kanola üretiminin artırılabilmesi 
için öncelikli olarak üretimin sulu şartlarda yapılması, sertifikalı tohumluk kullanımına önem verilmesi ve fark 
desteği birim fiyatının günümüz şartlarına uygun olarak belirlenmesi özel önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanola, Destekleme, Tarım Politikası, Çanakkale

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Türkiye, tarımsal üretim potansiyeli yüksek ülkeler arasında yer almasına rağmen, uygulanan farklı tarımsal 
destekleme politikaları nedeniyle günümüzde önemli miktarda döviz ödeyerek tarımsal ürünler ve türevlerinin 
alımında bulunmaktadır. Bu ürün gruplarının başında yağlı tohumlar ve türevleri gelmektedir. Türkiye’nin 
tarımsal dış ticareti incelendiğinde, 2016 yılında yaklaşık 3,5 milyar $ ile yağlı tohumlar ve türevlerine ödeme 
yapıldığı anlaşılmaktadır. 

2017 yılı verilerine göre dünya yağlı tohumlar üretimi yaklaşık 824 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Üretim-
de %42,8 ile soya ilk sırada yer alırken bu ürünü %38,5 ile palm ve %9,2 ile kanola izlemiştir (FAO, 2019a). 
2018 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de yağlı tohumlar üretimi yaklaşık 4.000.000 ton olup; ilk sırayı %48, 

5  Araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Birimince FHD-2018-2664 Proje No ile desteklenmiştir.
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62 ile yağlık ayçiçeği alırken, %3,12 ile kanola (pamuk çiğidi ve yerfıstığından sonra) 4.sırada yer almıştır. 
Bu veriler Türkiye’de genelde yağlı tohumlar özelde ise kanola üretiminin bitkisel üretim deseninde çeşitli 
nedenlerden dolayı istenilen oranda pay alamadığını ortaya koymaktadır. Türkiye’de kanola üretiminde önemli 
bir yeri olan Çanakkale ili 2018 yılı TÜİK verilerine göre kanola üretim miktarında %7,09’luk pay ile ülke 
genelinde 5.sırada yer almıştır (TÜİK, 2019).

Son dönemlerde tarımsal ürünlerde enerji kullanımı ve etkinliği üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır. Kanola 
üretimine yönelik enerji kullanımı konusunda da oldukça önemli çalışmalar bulunmaktadır. Ancak kanola 
üretimine yönelik olarak tarımsal desteklerin üretici bazında önemini ortaya koyabilecek yeterli sayıda çalışma 
bulunmamaktadır. 

AMAÇ 

Bu araştırmada Çanakkale ilinde kanola üreten işletmelerin bu ürüne yönelik olarak uygulanan tarımsal des-
teklere bakış açılarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla Tam Sayım Yöntemine göre belirlenen 
83 işletmeden elde edilen veriler yardımıyla işletmelerin fark desteği ve alan desteklerine (mazot ve gübre 
desteği) bakış açıları ve belirtilen desteklerin ürün GSÜD ve brüt kar değerine etkisi incelenmiştir. 

KAPSAM

Araştırma 2017-18 üretim döneminde Çanakkale ilinde kanola üreten işletmeleri kapsamaktadır. Araştırmanın 
ana materyalini, Çanakkale İlinde kanola üreten tarım işletmelerinden elde edilen veriler oluşturmaktadır. 
Araştırma kapsamında veriler 2018 yılı Kasım döneminde yürütülen anket çalışmaları sonucunda elde edilmiş-
tir. Araştırmanın ikincil verilerini ise; Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verileri oluşturmaktadır.  Çalışmada çeltik ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli kurum ve kuruluşların 
yayınlarından, tezlerden ve komisyon raporlarından yararlanılmıştır. Bu aşamada öncelikle Tarım ve Orman 
Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2017 yılı brifing raporu ayrıntılı bir şekilde incelen-
miştir (TOB,2018). 

YÖNTEM

Örneğe girecek işletme sayılarının belirlenmesi aşamasında Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çiftçi 
Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerinin incelenmesi sonucu 2016-17 üretim döneminde 6 ilçede 41 tarım işletmesinde 
3.679 da alanda kanola üretimin yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle araştırmada örnekleme yöntemi olarak 
ÇKS’ye kayıtlı 41 işletmesi yanında “Tam Sayım Yöntemi” kullanılarak il genelinde ulaşılabilen işletmelerin 
tamamıyla anket uygulaması gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu aşamada anket uygulanan köyler ve üreticile-
rin belirlenmesinde Çanakkale Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü yöneticileri ile teknik personelinden üst 
düzeyde faydalanılmasına gayret gösterilmiştir. Araştırma kapsamında tespit edilen 83 kanola üretim işletme-
siyle anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.
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BULGULAR

Türkiye’de kanola üretimine verilen destekler

2018 yılında yayınlanan “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında kanola 
fark ödemesi desteği birim fiyatı 50 krş/kg olarak belirlenmiştir. Bunun dışında kanolada  mazot desteği birim 
fiyatı 10 TL/da, gübre desteği birim fiyatı 4 TL/da, sertifikalı tohumluk kullanım desteği birim fiyatı 4 TL/da, 
toprak analiz desteği birim fiyatı ise numune başına 40 TL olarak uygulanmıştır (TOB,2019).

2018 yılında Türkiye’de kanola üretimine verilen desteklerin ayrıntısı Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 1 ince-
lendiğinde fark desteği uygulamasının destekler içinde en önemli kalemi oluşturduğu anlaşılmaktadır. Kanola 
üretiminde dekar başına verilen alan bazlı desteklerin toplamı (mazot, gübre ve sertifikalı tohum kullanım 
destekleri) 18 TL/da’dır. 

Çizelge 1. Türkiye’de kanola üretimine verilen destekler (2018)

Destek Türü Birimi Birim Fiyatı

Mazot Desteği (TL/da) 10,00

Gübre Desteği (TL/da) 4,00

Fark Desteği (TL/kg) 0,50

Sertifikalı Tohumluk (TL/da) 4,00

Toprak Analiz Desteği (TL/numune) 40,00

Kaynak: TOB, 2019. Tarımsal destekler. 6

Kanola üretimine verilen desteklere üreticilerin bakış açısı

Araştırma alanında incelenen işletmelerde fark desteği ile mazot ve gübre desteğinde faydalanan işletmelerin 
toplama oranı yaklaşık %67 olarak tespit edilmiştir. İncelenen işletmelerden %45’i toprak analizi yaptırdığını 
beyan etmiştir (Çizelge 2).

Çizelge 2. Kanola üretiminde tarımsal desteklerden faydalanma durumu

Destek Türleri Toplam Payı (%)

Fark Desteği 56 67,47

Mazot-Gübre Desteği 56 67,47

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 37 44,58

6  www.tarimorman.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Fark-Odemesi-Destekleri, 18.04.2019
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Fark desteği uygulamasına bakış açısı

Türkiye’de yağlı tohumlar üretimine verilen fark desteği 2001-2018 dönemi dikkate alınarak Çizelge 3’te ve-
rilmiştir. 2001 yılındaki birim fiyatlar dikkate alındığında 2018 yılı itibariyle içerdiği yağ oranı nedeniyle kütlü 
pamukta önemli düzeyde artış olduğu görülmektedir. Aynı dönemde kanolaya verilen fark desteği 7 krş/kg 
düzeyinden 50 krş/kg düzeyine yükseldiği anlaşılmaktadır. Soya ve aspir ürünlerine verilen destek ise kanola-
dan daha yüksek iken, yağlı ayçiçeğine verilen desteğin yağlık ayçiçeğinde daha düşük olduğu görülmektedir.

Çizelge 3. Türkiye’de yıllara göre yağlı tohumlarda fark desteği birim fiyatları (Krş/kg)

Yıllar Kütlü 
Pamuk

Ayçiçeği Soya Kanola Aspir D.Mısır

2001 7 7,5 9 7 -  -

2002 8,5 8,5 10 9  -  -

2003 9 11 11,5 12  - - 

2004 19 13,5 14 13  - 2,5

2005 26 17,5 20 20  - 5

2006 29 20 22 22 22 4

2007 29 20 22 22 22 2

2008 27 18,9 20,7 20,7 20,7 3,6

2009 42 21 27,5 23 25 4

2010 42 23 35 27,5 30 4

2011 42 23 50 40 40 4

2012 46 24 50 40 40 4

2013 50 24 50 40 45 4

2014 55 30 50 40 45 4

2015 65 30 50 40 45 4

2016 75 40 60 50 55 2

2017 80 40 60 50 55 3

2018 80 40 60 50 55 3

Kaynak: BYSD, 2018. 7

7  www.bysd.org.tr/Istatistikler.aspx, erişim 05.07.2018) TOB,2019. Tarımsal destekler. (erişim: https://www.tarim.gov.tr/Konular/
Tarimsal-Destekler/Fark-Odemesi-Destekleri, erişim 04.07.2018
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TÜİK verilerine göre 2018 yılında Türkiye’de kanola verimi ortalama değeri 330 kg olduğu dikkate alındığın-
da birim alandan elde edilebilecek fark desteğinin (330 kg* 0,50 kuruş) 155 TL/da olabileceği anlaşılmaktadır. 
2018 yılı ürünlerine verilen fark desteği birim fiyatları Çizelge 4’te gösterilmiştir.

Çizelge 4: Fark ödeme destekleri birim fiyatları (2018 yılı ürünü için)

Ürün Adı (krş/kg)

Yağlık Ayçiçeği 40

Kütlü Pamuk 80

Soya Fasulyesi 60

Kanola (Kolza) 50

Aspir 55

Dane Mısır 3

Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale 5

Çeltik 10

Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 50

Zeytinyağı 80

Yaş Çay 13

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı 
olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2018 
yılında ekilen mercimek ve nohut için

Aldığı Desteğe %50 
İlave

Kaynak: TOB,2019. Tarımsal Destekler (fark desteği). 8

Tarım ve Orman Bakanlı tarafından 2018 yılı ürünü kanola için kg başına 0,50 TL fark desteği ödemesi yap-
mıştır (TOB, 2019). Ancak bu birim fiyat üreticilerin yaklaşık %41 yetersiz, %25’i düşük düzeyde bulmakta-
dır. Orta ve üzerinde bulup, memnuniyet duyanların toplam içindeki payı ise yaklaşık %33 düzeyinde kalmıştır 
(Çizelge 5).

8  www.tarimorman.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Fark-Odemesi-Destekleri?Ziyaretci=Yatirimci, erişim tarihi:16.04.2019
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Çizelge 5. TOB tarafından kanolada verilen fark desteği birim fiyatını nasıl buluyorsunuz?

Üretici Beyanı İşletme Sayısı Payı (%)

Yetersiz 34 40,96

Destekleme Birim Fiyatları Düşük düzeyde 21 25,30

Destekleme Birim Fiyatları orta düzeyde 19 22,89

Destekleme Birim Fiyatları iyi düzeyde 5 6,02

Destekleme birim fiyatlarından memnunum 4 4,82

Toplam 83 100,00

Alan bazlı desteklere bakış açısı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı ürünü kanola için dekar başına mazot desteği 10 TL ve gübre 
desteği de 4 TL olmak üzere alan bazlı destek kapsamında 14 TL ödeme yapmıştır (TOB,2019). Ancak bu 
birim fiyat üreticilerin yaklaşık %45 yetersiz, %33’i düşük düzeyde bulmaktadır. Orta ve üzerinde bulup, 
memnuniyet duyanların toplam içindeki payı ise yaklaşık %22 düzeyinde kalmıştır (Çizelge 6).

Çizelge 6. TOB tarafından kanolada verilen alan bazlı desteklerin birim fiyatlarını nasıl buluyorsunuz?

Üretici Beyanı İşletme Sayısı Payı (%)

Yetersiz 37 44,58

Destekleme Birim Fiyatları Düşük düzeyde 27 32,53

Destekleme Birim Fiyatları orta düzeyde 9 10,84

Destekleme Birim Fiyatları iyi düzeyde 8 9,64

Destekleme birim fiyatlarından memnunum 2 2,41

Toplam 83 100,00

Desteklerin kanolanın GSÜD ve brüt kar değerine etkisi 

Araştırmada Çanakkale ilinde kanola üreten işletmelerin %32,53’ünün çeşitli nedenlerden dolayı tarımsal des-
teklerden faydalanamadıkları tespit edilmiştir. Kanola üreten işletmelerin yaklaşık %47’si elde etmiş olduk-
ları tarımsal desteklerin ürününün gelirini artırdığını ifade etmişlerdir. İşletme sahiplerinin %42’si ise almış 
oldukları tarımsal desteklerin ürün maliyetinde azalmaya neden olduğunu belirtmişlerdir. Tarımsal destekler-
den faydalanan işletmelerin yaklaşık %10’u ise tarımsal desteklerin kanola ürün maliyetini azaltıcı ya da ürün 
gelirini artırıcı düzeyde öneme sahip olmadıklarını beyan etmişlerdir (Çizelge 7). 
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 Çizelge 7. Tarımsal desteklerin kanola geliri ve ürün maliyetine etkilerinin değerlendirilmesi

Etkiler İşletme Sayısı Payı (%)

Gelirde artış oldu 39 46,99

Maliyette azalma oldu 35 42,17

Destek Almıyorum 27 32,53

Etkisi Olmadı 8 9,64

Yapılan araştırmada dikkati çeken en önemli nokta ise üreticilerin yaklaşık %33’ünün çeşitli nedenlerden dolayı 
kanolaya verilen desteklerden yararlanamadıklarını ortaya koymuştur. Araştırma alanında incelenen işletmelerde 
kanola üreten işletmelerin bir kısmının kiralamış oldukları arazilerde üretimde bulundukları tespit edilmiştir. 
Ancak arazi sahipleri üretim için verilen destekleri kendileri kullanmak istemektedirler. Bunun yanında kanola 
üretiminde kullanılan arazilerde mirastan kaynaklanan çeşitli sebeplerden dolayı tarımsal destekleme kapsamı 
dışında kalmaktadırlar. Konu ile ilgili olarak yayım çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Tarımsal desteklerin kanola üretiminde gelir ve brüt kar üzerine etkisi

Yürütülen araştırma sonucunda bir üreticinin verilen desteklerin tamamından yararlanması halinde; kanola 
üretiminde uygulanan alan bazlı (mazot ve gübre desteği) ve fark ödeme desteklerinin ürünün GSÜD’ni %27 
ve brüt kar değerini %115 oranında artırdığını göstermektedir. (Çizelge 8). 

Çizelge 8. Kanola üretiminde tarımsal desteklerinin etkisi

Tarımsal Üretim Destekleri (TL-%-)

Fark Desteği (0,50 TL/kg * 296,20 kg/da) 148,10

Mazot (TL/da) 10,00

Gübre Desteği (TL/da) 4,00

Sertifikalı Tohumluk Kullanımı (TL/da) 4,00

Destek Gelirleri Toplamı (TL/da) 166,10

GSÜD’ne Etkisi 604,25

GSÜD+Dest. Topl. 770,35

Artış (%) 27,49

Brüt Kar Değerine Etkisi 144,46

Brüt Kar+Dest. Topl 310,56

Artış (%) 114,98
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Konu ile ilgili olarak yapılan bir çalışmada ülke genelinde tarımsal desteklemeler kapsamında prim ödeme-
lerinin kanola ile, pamuk, ayçiçeği, soya, mısır ve aspir ürünleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada 
Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, kanola üretim alanı ve prim ödemesi arasında tek yönlü bir ilişki 
tespit edilmiştir. Diğer taraftan kanola üretim alanları ve ürün fiyatları arasında ürün fiyatlarından üretim alan-
larına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Bu durum kanola üretim alanlarının artmasında 
çiftçinin eline geçen fiyatların önemli düzeyde etkisinin olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Ayrıca çalışma 
kapsamında, kanola ürününde prim ödemeleri ve ürün fiyatları arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit 
edilmiştir. Bu üründe yapılan prim ödemelerinin üreticileri piyasa fiyatlarına karşı korumada etkili olduğunu 
ortaya koymuştur (Erdal ve Erdal, 2008, s.41-51). 

SONUÇ

Türkiye dünyanın sayılı tarımsal üretim potansiyeline ve ekolojik özelliklerine sahip ülkelerinden biridir. Diğer 
ülkelerde olduğu gibi Türkiye de sahip olduğu milli gelire bağlı olarak, uygulamış olduğu farklı politikalarla, 
tarımsal üretime destek ve yön vermeye çalışmaktadır. Ancak Tarım Kanunu’nda belirtildiği üzere, Türkiye’de 
tarımsal üretime verilen desteklerin milli gelirin %1’i oranında olması hükme bağlanmasına rağmen verilen 
desteğin milli gelire oranı %0,5 düzeyini geçmediği görülmektedir. Türkiye de bazı tarımsal ürünlerde ken-
dine yeterli konumda iken bazı ürünlerde talebin arzı geçmesi nedeniyle meydana gelen açık ithalat yoluyla 
kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu ürün gruplarının başında ise yağlı tohumlar ve bitkisel yağlar gelmektedir. 
Türkiye’de yağlı tohumlar üretiminde önemli illerden birisi de Çanakkale’dir. İl, ülke genelinde kanola üreti-
minde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada kanola üretiminde uygulanan desteklerin üretici açısından değer-
lendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır. 

Tarımsal üretimde destekler üreticiler için özel bir öneme sahiptir. Ancak yapılan çalışmada kanola üreten 
işletmelerin %33’ünün çeşitli nedenlerden dolayı kanola üretimine yönelik tarımsal desteklerden faydalana-
madıkları tespit edilmiştir. Burada temel sorun üretici yerine arazi sahiplerinin destekleri almak istemeleri ve 
arazi mülkiyetinden (miras ve intikal sorunları) kaynaklanan sorunlar olarak belirtilebilir.  

2018 yılında Türkiye’de kanola üretimine verilen desteklerin ayrıntısı incelendiğinde fark desteği uygulama-
sının destekler içinde en önemli kalemi oluşturduğu anlaşılmaktadır. Kanola üretiminde dekar başına verilen 
alan bazlı desteklerin toplamı (mazot, gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri) 18 TL/da’dır. Yürütülen 
araştırma sonucunda bir üreticinin verilen desteklerin tamamından yararlanması halinde; kanola üretiminde 
uygulanan alan bazlı (mazot ve gübre desteği) ve fark ödeme desteklerinin ürünün GSÜD’ni %27 ve brüt kar 
değerini de %115 oranında artırabileceğini göstermektedir. 

Çanakkale ilinde anket uygulanan işletmelerin tamamının kanola üretimini kuru şartlarda yaptıklarını tespit 
edilmiştir. Bu durum verimle birlikte gelirin de azalmasına neden olmaktadır. İncelenen işletmelerde kanola 
üretiminin artırılabilmesi için kanola üretiminde; sulu alanlarda üretimin yaygınlaştırılması, sertifikalı tohum-
luk kullanımının özendirilmesi, destekleme araçlarından özellikle fark desteği başta olmak üzere mazot-gübre 
ve sertifikalı tohumluk kullanım destekleme birim fiyatlarının günümüz şartlarına uygun olarak belirlenmesi 
gerekmektedir. 
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TÜRKİYE’DE TARIMSAL DESTEKLEME UYGULAMALARINA ÜRETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI: 
ÇANAKKALE İLİ ÇELTİK ÜRETİCİLERİ ÖRNEĞİ 9

Arif SEMERCİ1, Bengü EVEREST1

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniveritesi, Ziraat Fakültesi, Çanakkale / Türkiye

Öz: Türkiye, çeltik ve pirinçte ithalatçı bir ülke konumunda olmasına rağmen, özellikle 2000’li yılların başın-
dan itibaren uygulanmaya başlanan tarımsal destekleme politikaları yanında, kaliteli ve yüksek verimli çeltik 
tohumlarının kullanılması ve çeltik üreticisinin modern tarım yöntemlerini kullanmasına bağlı olarak üretim 
düzeyinde önemli derecede artış göstermiştir. Türkiye’nin 2018 yılı çeltik üretimine ilişkin verileri incelendi-
ğinde Çanakkale ilinin ekim alanlarında %6,95 ve üretim miktarında ise %6,71’lik pay ile ülke genelinde 4.sı-
rada yer aldığı anlaşılmaktadır. Araştırma alanı olarak belirlenen Çanakkale ilinde 2018 yılında çeltik üreten ve 
Tabakalı Örnekleme Yöntemine göre %99 güven aralığı ve %5 ortalamadan sapma ile belirlenen 74 işletmeden 
veriler elde edilmiştir. Yürütülen araştırma; çeltik üreticisinin alan bazlı desteklerle birlikte fark desteğinden 
faydalanması halinde ürünün GSÜD’nin %5,69 oranında artabileceğini göstermiştir.  Yapılan araştırmada fark 
desteğinden faydalanan işletmelerin oranı %92 olup bu oran mazot ve gübre desteğinde %91, sertifikalı to-
humluk kullanım desteğinde %69 olarak belirlenmiştir. Tarımsal desteklerden faydalanan işletmelerin yaklaşık 
%20’si tarımsal desteklerin çeltik ürün maliyetini azaltıcı ya da ürün gelirini artırıcı düzeyde öneme sahip 
olmadıklarını beyan etmişlerdir. İşletmelerin %36’sı tarımsal desteklerin ürün maliyetini azalttığını %24’ü 
ise işletme gelirinde artışa neden olduğunu beyan etmişlerdir. Yapılan çalışma; araştırma alanında incelenen 
işletmelerde çeltik üretiminin artırabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çeltik üretimine verilen 
desteklerin birim fiyatlarının günümüz şartlarına uygun olarak reel bir şekilde belirlenmesi ve destekleme 
ödemelerinin zamanında yapılmasının üreticinin daha uygun şartlarda üretim yapabilmesinde önemli bir faktör 
olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çeltik, Destekleme, Tarım Politikası, Çanakkale

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Tarımsal üretimin desteklenmesi dünya genelinde önemini koruyan konulardan biridir. Tarımsal üretim, diğer 
sektörlerden farklı olarak tarımın kendine özgü koşullarından dolayı ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre 
farklı parasal ölçeklerde destek görmektedir. Küresel ölçekte meydana gelen değişimlere paralel olarak Tür-
kiye de tarımın desteklenmesini üretimden bağımsız hale getirmeye çalışmaktadır. Tarımsal desteklerin içinde 
sıcak iklim tahılları grubunda yer alan pirinç önemli bir yer tutmaktadır.  

İnsan beslenmesinde önemli bir yeri olan pirincin üretimi 2016/17 döneminde 483 milyon ton düzeyine ulaş-
mıştır. Üretilen miktarın yaklaşık %74’ünü başta Çin olmak üzere, Hindistan, Endonezya, Bangladeş ve Vi-

9  Araştırma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP Birimince FBA-2018-2605 Proje No ile desteklenmiştir.
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etnam karşılamaktadır. 2016 yılı FAO verilerine göre dünya pirinç dış ticaret değeri yaklaşık 21 milyar$ ol-
muştur. Dünya pirinç ithalatında Türkiye’nin payı %0,55 iken ihracatta bu değer %0,20 olarak gerçekleşmiştir. 
Türkiye 2017 yılında, yaklaşık 900 bin ton (550 bin eşdeğer pirinç) çeltik üretimine rağmen, aynı yıl 136,4 
milyon$ çeltik ve pirinç ithalatında bulunmuştur. Aynı yıl pirinç ve çeltik ihracat değeri ise 36,7 milyon$ ol-
muştur (FAO,2019a,b).

Türkiye, çeltik ve pirinçte ithalatçı bir ülke konumunda olmasına rağmen, özellikle 2000’li yılların başından 
bu yana uygulanmakta olan tarımsal destekleme politikaları yanında, kaliteli ve yüksek verimli çeltik tohum-
larının kullanılması ve üretimde modern tarım tekniklerinin daha fazla yer almaya başlaması nedeniyle birim 
alana elde edilen verimde önemli artışlar sağlanmıştır. 2002-2016 yılları arasında Türkiye’nin çeltik ekim 
alanı %93,46, çeltik üretim miktarı %155,56 ve verim değerindeki artış ise %32,17 oranında gerçekleşmiştir. 
Yaşanan bu gelişmelere rağmen Türkiye’nin pirinçte kendine yeterlilik oranı %70 düzeyindedir (TÜİK,2019).

Son zamanlarda tarımsal ürünlerde maliyet ve girdi-çıktı analizine yönelik çalışmaların dışında özellikle enerji 
kullanımı ve etkinliği üzerine yapılan çalışmalar yoğunluk kazanmaya başlamıştır. Çeltik üretimine yönelik 
olarak enerji kullanımı konusunda da oldukça önemli çalışmalar bulunmaktadır (AghaAlikhani ve ark., 2013; 
Alipour ve ark., 2012; Azarpour ve ark., 2013; Baran ve ark., 2015; Chauhan ve ark., 2006). Ancak çeltik üreti-
mine yönelik olarak tarımsal desteklerin önemini ortaya koyabilecek yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. 

AMAÇ 

Bu araştırmada Çanakkale ilinde çeltik üreten işletmelerin bu ürüne yönelik olarak uygulanan tarımsal destek-
lere bakış açılarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla Tabakalı Örnekleme Yöntemine göre belirle-
nen 74 tarım işletmesinden elde edilen veriler yardımıyla işletmelerin fark desteği, mazot ve gübre desteği ile 
sertifikalı tohumluk kullanım desteklerine bakış açıları incelenmiştir. 

KAPSAM

Araştırma 2018 yılında Çanakkale ilinde çeltik üreten işletmeleri kapsamaktadır. Araştırmanın ana mater-
yalini, Çanakkale İlinde çeltik üreten tarım işletmelerinden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Araştırma 
kapsamında veriler 2019 yılı Ocak-Şubat döneminde yürütülen anket çalışmaları sonucunda elde edilmiştir. 
Araştırmanın ikincil verilerini ise; Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verileri oluşturmaktadır.  Çalışmada çeltik ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli kurum ve kuruluşların 
yayınlarından, tezlerden ve komisyon raporlarından yararlanılmıştır. Bu aşamada öncelikle Tarım ve Orman 
Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2017 yılı brifing raporu ayrıntılı bir şekilde incelen-
miştir (TOB,2018). 

YÖNTEM

Araştırmada Tabakalı Örnekleme Yöntemlerinden Neyman tarafından önerilen istatistikî formül kullanılmıştır 
(Çiçek ve Erkan, 1996, s.76; Yamane, 2010). 
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                         [S(Nh * Sh)]
2

          n =                                                D2 = (d / t )2

                   N2 * D2 +  S[Nh* (Sh)
2]

n= Örnek Hacmi

Nh= h’ıncı tabakaya ait örnekleme çerçevesindeki işletme sayısı

Sh= h’ıncı tabakadaki verilerin standart sapması

Sh
2= h’ıncı tabakadaki verilerin varyansı

t= Belli bir güven aralığı için t tablo değerini

N= Örnekleme Çerçevesine Toplam İşletme Sayısı 

d= Ortalamadan belli bir % sapmayı ifade etmektedir.

Örnek hacminin tabakalara dağıtılmasında ise aşağıda belirtilen formül kullanılmıştır.

n=[(Nh*Sh)*n] / S(Nh* Sh)

Örneğe girecek işletme sayılarının belirlenmesinde Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2018 yılı Çiftçi 
Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerinden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında oluşturulan örnekleme çerçevesinde 
%99 güven aralığı ve %5 ortalamadan sapma ile belirlenen 74 adet çeltik üreten tarım işletmesinde 2019 yılı 
Ocak ve Şubat aylarında anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR

Türkiye’de çeltik üretimine verilen destekler

Türkiye’de çeltik üretiminde, fark ödemesi desteği, girdi destekleri, yurtiçi sertifikalı tohum kullanımı, organik 
tarım ve iyi tarım uygulamaları desteklemeleri uygulanmaktadır. 2018 yılında yayınlanan “Bitkisel Üretime 
Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında, çeltik fark ödemesi desteği 10 krş/kg olarak be-
lirlenmiştir. Bunun dışında çeltikte yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği 8 TL/da, mazot desteği 40 TL/da, 
gübre desteği 4 TL/da, toprak analizi desteği ise numune başına 40 TL’dir. 2018/19 üretim sezonunda organik 
tarım kapsamında üretimi yapılanan çeltik, 3. kategori ürünler arasında yer almış olup, belirlenen destek mik-
tarı 30 TL/da’dır. İyi tarım uygulamaları desteği, çeltik için bireysel ve grup sertifikasyonu fark etmeksizin 10 
TL/da olarak belirlenmiştir (TOB,2019a,b).

2018 yılında Türkiye’de çeltik üretimine verilen desteklerin ayrıntısı Çizelge 1’de verilmiştir. İlgili çizelge 
incelendiğinde fark desteği uygulamasının destekler içinde en önemli kalemi oluşturduğu anlaşılmaktadır. Çel-
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tik üretiminde dekar başına verilen alan bazlı desteklerin toplamı (mazot, gübre ve sertifikalı tohum kullanım 
destekleri) 52 TL/da’dır. 

Çizelge 1. Türkiye’de Çeltik Üretimine Verilen Destekler (2018)

Destek Türü Birimi Birim Fiyatı

Mazot Desteği (TL/da) 40,00

Gübre Desteği (TL/da) 4,00

Fark Desteği (TL/kg) 0,10

Sertifikalı Tohumluk Kull. Desteği (TL/da) 8,00

Sertifikalı Tohumluk Üretim Dest (TL/kg) 0,25

Organik Üretim (TL/da) 30,00

İyi Tarım Uyg. (TL/da) 10,00

Toprak Analiz Desteği (TL/numune) 40,00

Kaynak: TOB, 2019a. Tarımsal destekler.10 

Çeltik üretimine verilen desteklere üreticilerin bakış açısı

Araştırma alanında incelenen işletmelerde fark desteğinden faydalanan işletmelerin toplama oranı yaklaşık 
%92 iken bu oran mazot ve gübre desteğinde %91 olmasına rağmen, sertifikalı tohumluk kullanımında destek-
lerden faydalanma oranı %69 seviyesine düşmektedir (Çizelge 2).

Çizelge 2. Çeltik Üretiminde Tarımsal Desteklerden Faydalanma Durumu

Tabakalar

Destek Türleri 1 2 3 4 5 Toplam Payı (%)

Fark Desteği 6 8 15 20 19 68 91,89

Mazot-Gübre Desteği 6 7 15 20 19 67 90,54

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği 3 4 11 16 17 51 68,92

Üreticilerin fark desteği uygulamasına bakış açısı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı ürünü çeltik için kg başına 0,10 TL fark desteği ödemesi 
yapmıştır (TOB, 2019a). Ancak bu birim fiyat üreticilerin yaklaşık %58 yetersiz, %27’si düşük düzeyde bu-

10  www.tarimorman.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler, 17.05.2019
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lunmuştur. Açıklanan fiyatı orta düzeyde ve üzerinde bulup, memnuniyet duyanların toplam içindeki payı ise 
yaklaşık %15 düzeyinde kalmıştır (Çizelge 3).

Çizelge 3. TOB Tarafından Yapılan Çeltik Üretiminde Uygulanan Fark Desteği Ödemesini Nasıl De-
ğerlendiriyorsunuz?

Üretici Beyanı Tabakalar

1 2 3 4 5 Toplam Payı (%)

Yetersiz 5 5 7 11 15 43 58,11

Destek Birim Fiyatı Düşük Düzeyde 4 2 5 6 3 20 27,03

Destek Birim Fiyatı Orta Düzeyde 0 2 4 3 0 9 12,16

Destek Birim Fiyatı İyi Düzeyde 0 0 0 0 0 0 0,00

Destek Birim Fiyatından Memnunum 0 0 1 0 1 2 2,70

Toplam 9 9 17 20 19 74 100,00

Üreticilerin alan bazlı desteklere bakış açısı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı ürünü çeltik için dekar başına mazot desteği 40 TL ve gübre 
desteği de 4 TL olmak üzere alan bazlı destek kapsamında 44 TL ödeme yapmıştır (TOB,2019a). Ancak bu bi-
rim fiyat üreticilerin yaklaşık %55’i yetersiz, %27’si düşük düzeyde bulmuştur. Orta düzey ve üzerinde bulup, 
memnuniyet duyanların toplam içindeki payı ise yaklaşık %18 düzeyinde kalmıştır (Çizelge 4).

Çizelge 4. TOB Tarafından Yapılan Çeltik Üretiminde Uygulanan Alan Bazlı Destekleme (mazot ve 
gübre) Ödemesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz?

Üretici Beyanı Tabakalar

1 2 3 4 5 Toplam Payı (%)

Yetersiz 5 4 8 12 12 41 55,41

Destek Birim Fiyatı Düşük Düzeyde 2 4 5 4 5 20 27,03

Destek Birim Fiyatı Orta Düzeyde 2 1 2 3 2 10 13,51

Destek Birim Fiyatı İyi Düzeyde 0 0 1 1 0 2 2,70

Destek Birim Fiyatından Memnunum 0 0 1 0 0 1 1,35

Toplam 5 4 8 12 12 41 100,00
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Üreticilerin sertifikalı tohumluk kullanım desteğine bakış açısı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı ürünü çeltik için dekar başına sertifikalı tohumluk kullanım 
desteği 8 TL olarak ilan edilmiştir (TOB,2019a). Ancak bu birim fiyat üreticilerin yaklaşık %58’i yetersiz, 
%27’si düşük düzeyde bulmuştur. Orta düzey ve üzerinde bulup, memnuniyet duyanların toplam içindeki payı 
ise yaklaşık %15 düzeyinde kalmıştır. Hiçbir tabakada yer alan işletme sahibi sertifikalı tohum kullanımı için 
ilan edilen birim fiyatın iyi düzeyde olduğunu düşünmemektedir (Çizelge 5).

Çizelge 5. TOB Tarafından Yapılan Çeltik Üretiminde Uygulanan Sertifikalı Tohum Kullanım Destek-
leme (mazot ve gübre) Ödemesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz?

Tabakalar

1 2 3 4 5 Toplam Payı (%)

Yetersiz 5 4 11 11 12 43 58,11

Destek Birim Fiyatı Düşük Düzeyde 3 5 2 5 5 20 27,03

Destek Birim Fiyatı Orta Düzeyde 1 0 3 4 2 10 13,51

Destek Birim Fiyatı İyi Düzeyde 0 0 0 0 0 0 0,00

Destek Birim Fiyatından Memnunum 0 0 1 0 0 1 1,35

Toplam 9 9 17 20 19 74 100,00

Çeltik üretiminde tarımsal destek gelirleri toplamı

İncelenen işletmelerde fark desteği, mazot ve gübre desteği yanında sertifikalı tohumluk kullanım desteğinden 
elde edilen toplam gelir yaklaşık 1,3 milyon TL’dir. Destek grubu içinde en önemli payı yaklaşık %61 ile fark 
desteği ödemesi almaktadır. Bu destek kalemini %34 ile mazot ve gübre desteği, %5 ile sertifikalı tohum kul-
lanım desteği izlemektedir (Çizelge 6).
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Çizelge 6. Çeltik Üretiminde Tarımsal Desteklerden Elde Edilen Gelir 

Tabakalar

1 2 3 4 5 Toplam Payı 
(%)

Fark Desteği 6.833,50 22.211,00 82.510,50 224.594,00 467.986,50 804135,50 60,87

Mazot-Gübre 
Desteği

4.312,00 11.000,00 45.628,00 128.084,00 259.028,00 448052,00 33,91

Sertifikalı Tohum 
Kullanım Desteği

360,00 1.168,00 5.928,00 18.768,00 42.696,00 68920,00 5,22

Toplam Destek 11.505,50 34.379,00 134.066,50 371.446,00 769.710,50 1321107,50 100,00

Desteklerin ürün maliyeti/gelirine etkisi 

Tarımsal desteklerden faydalanan işletmelerin yaklaşık %20’si tarımsal desteklerin çeltikte ürün maliyetini 
azaltıcı ya da ürün gelirini artırıcı düzeyde öneme sahip olmadıklarını beyan etmişlerdir. Bununla birlikte 
işletmelerin %36’sı ürün maliyetinde azalmaya neden olduğunu ifade ederken, %24’lik kesim ise işletme ge-
lirinde artış sağladığını bildirmiştir (Çizelge 7). Genel olarak değerlendirme yapıldığında işletmelerden elde 
edilen çeltiğin üretim değeri 24.004.656,50 TL iken bu değerin %5,50’lik artışla 25.325.764 TL’ye ulaştığı 
anlaşılmaktadır. 

Çizelge 7. TOB Tarafından Çeltik Üretimine Yönelik Olarak Yapılan Destekleme Uygulamalarının 
İşletmenize Ne Yönde Etkisi Oldu?

Tabakalar

1 2 3 4 5 Toplam Payı (%)

Destekleme Almıyorum 3 1 2 1 0 7 9,46

Etkisi Olması 4 1 2 5 3 15 20,27

Ürün Maliyetinde Azalma 
Oldu

1 4 9 7 6 27 36,49

İşletme Gelirinde Artış Oldu 1 3 4 4 6 18 24,32

Diğer 0 0 0 3 4 7 9,46

Toplam 9 9 17 20 19 74 100,00

Yapılan bir çalışmada çeltik üreticilerinin farklı tarım politikalarına gösterdiği arz tepkisini ölçmek üzere, po-
litikasız durum referans alınmıştır. Çalışmada ele alınan politikalara ait katsayıların tamamı istatistiki açıdan 
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anlamlı bulunmuş olup bu durum ele alınan politikaların çeltik arzını etkilediğini göstermektedir. Ayrıca bu 
politikaların katsayılarının pozitif olması da arzı artırıcı yönde etkiye sahip oldukları anlamına gelmektedir. 
Koşulsuz esneklikler dikkate alındığında; fark ödemesi desteği %10 artırıldığında çeltik arzının %2.2, girdi 
desteğinin %10 artması durumunda %4.1 artmasının beklendiği hesaplanmıştır.  Bununla birlikte alternatif 
olarak sunulan hedef fiyat ve tek ödeme sistemi politikalarının uygulanması durumunda çeltik arzının sırasıyla 
%2.4 ve %1.7 artmasının beklendiği sonucuna ulaşılmıştır. Hesaplanan koşullu esnekliklere göre ise; fark 
ödemesi desteği %10 artırıldığında çeltik arzının %0,7, girdi desteğinin %10 artması durumunda %1,3 artma-
sının; bununla birlikte alternatif olarak sunulan hedef fiyat ve tek ödeme sistemi politikalarının uygulanması 
durumunda çeltik arzının sırasıyla %0,8 ve %0,5 artması beklendiği sonucuna varılmıştır (Yavuz ve ark., 2016, 
s.145).

Tarımsal desteklerin çeltik üretiminde gelir ve brüt kar üzerine etkisi

Araştırma sonuçlarına göre incelenen işletmelerde; çeltik üretim alanları bitkisel üretim deseninde %44’lük 
pay ile ilk sırada yer almaktadır. İşletmelerde ortalama çeltik üretim alanı 141,36 da, verim değeri ise 785,18 
20 kg/da olarak hesaplanmıştır. İncelenen işletmelerde çeltiğin brüt karı 1.141,93 TL olarak hesaplanmıştır. 
Yürütülen araştırma sonucunda çeltik üreticisinin desteklerden yararlanması halinde; çeltik üretiminde uygu-
lanan alan bazlı (mazot, gübre ve sertifikalı tohum kullanım desteği) destekler ile fark ödeme desteğinin çeltik 
ürününe ait GSÜD’ni %5,69, brüt kar değerini %11,33 oranında artırabileceği sonucuna varılmıştır.

SONUÇ

Türkiye dünyanın sayılı tarımsal üretim potansiyeline ve ekolojik özelliklerine sahip ülkelerinden biridir. Diğer 
ülkelerde olduğu gibi Türkiye de sahip olduğu milli gelire bağlı olarak, uygulamış olduğu farklı politikalarla, 
tarımsal üretime destek ve yön vermeye çalışmaktadır. Ancak Tarım Kanunu’nda belirtildiği üzere, Türkiye’de 
tarımsal üretime verilen desteklerin milli gelirin %1’i oranında olması hükme bağlanmasına rağmen verilen 
desteğin milli gelire oranı %0,5 düzeyini geçmediği görülmektedir. Türkiye de bazı tarımsal ürünlerde kendine 
yeterli konumda iken bazı ürünlerde talebin arzı geçmesi nedeniyle meydana gelen açık ithalat yoluyla kapa-
tılmaya çalışılmaktadır. Bu ürünlerden biri de pirinçtir. 

Araştırma alanında incelenen işletmelerde fark desteğinden faydalanan işletmelerin oranı %92 iken bu oran 
mazot ve gübre desteğinde %91 olmasına rağmen, sertifikalı tohumluk kullanımında desteklerden faydalanma 
oranı %69 seviyesine düştüğü görülmektedir. Bu durum üreticilerin çeltik üretiminde sertifikalı tohumluk 
kullanımına yeteri derecede önem vermediklerini göstermektedir. Çalışmada çeltik üreticilerinin tarımsal des-
teklere bakış açısı da incelenmeye çalışılmıştır. Yapılan değerlendirmede çeltik üreticilerinin %55’inin mazot 
(40 TL/da) ve gübre desteği (4 TL/da) , sertifikalı tohumluk desteği (8 TL/da) ve fark desteği birim fiyatının 
(0,10 TL/da) yetersiz bulduğunu ortaya koymuştur. 

2018 yılında Türkiye’de çeltik üretimine verilen destekler incelendiğinde fark desteği uygulamasının (0,10 TL/
kg) destekler içinde en önemli kalemi oluşturduğu anlaşılmaktadır. Çeltik üretiminde dekar başına verilen alan 
bazlı desteklerin toplamı (mazot, gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri) 52 TL/da’dır. 
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2014-18 döneminde çeltik ürünü fiyatı %28,65, amonyum sülfat gübresi %62,90, mazot %31,36 ve tohumluk 
ise %58,60 artış göstermiştir. Ancak belirtilen dönemde hiçbir destekleme birim fiyatında bu artış gerçekleş-
memiştir. Aksine destek birim fiyatları genelde sabit bir seyir izlemiştir. Araştırma alanında çeltik üretiminin 
artırılmasında önemli rol oynayan destekleme birim fiyatlarının günümüz şartlarına uygun bir şekilde belirlen-
mesi üreticilerin en büyük beklentilerinden birini oluşturmaktadır. 
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TÜRKİYE AÇISINDAN TÜKETICI GÜVEN ENDEKSİ İLE BIST 100 ENDEKS DEĞERLERİ VE 
MERRYL LYNCH TAHİL FAİZ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK OLARAK 
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Özet: Amaç: Bir ülkede ekonomiye duyulan güven sayesinde ekonomideki karar vericiler piyasaya nakit akışı 
sağlamaktadır. Bu nakit akışı ne kadar istikrarlı olursa piyasalarda o kadar sağlam ve işlerliğini kaybetmemiş 
olur. Piyasaya sağlanacak nakit girişler, tüketicilerin bir ülke piyasasına olan güveniyle doğru orantılıdır. Bu 
çalışma, 2004(2)- 2018(6)  dönemini kapsayan Borsa İstanbul 100 Endeksi Kapanış Aylık ortalama değerleri 
ile Tüketici güven indeksi ve Merryl Lynch türev ürünlerinden; Avrupa, Orta doğu Afrika Gelişmekte olan 
piyasalar kurumsal şirket endeksli tahvil faiz getiri oranları arasındaki ilişkiyi analiz etmek için yapılmıştır. 
Metodoloji: Bu amaçla değişkenler arasında Olağan En Küçük Kareler Yöntemi ve Doğrusal Regresyon mo-
deli uygulanmıştır. Bulgular ve Sonuç:  Tüm parametre tahminleri negatif yönlüdür. Tüketici güven endeksi 
1 birim arttığında, Borsa İstanbul 100 endeksi ortalama olarak 1840,32 puan düşmektedir. Merryl Lynch Tü-
rev ürünlerinden; Avrupa, Orta Doğu Afrika Gelişmekte olan piyasalar kurumsal şirket endeksli tahvil faiz 
getiri oranı 1 birim arttığında, Borsa İstanbul 100 endeksi ortalama olarak 5922,60 puan düşmektedir. Özgün 
Değer: Berenberg Markets Monitor Raporu’na göre, tüm finansal ürünlerle karşılaştırıldığında, gelişmekte 
olan piyasalar tahvil, bono, hisse senedi gibi finansal ürünleri en ucuz olduğu bölgelerken; ABD hisse senet-
leri bu karşılaştırmada en pahalı ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışmada, modelde xu100 ve 
bofaml arasında bulduğumuz negatif yönlü ilişkiyi desteklemektedir. Güçlenen ABD doları ve yüksek ABD 
tahvil getirileri nispeten daha büyük miktarlar ile yatırım yapan büyük yatırımcıları kendine çekecektir. Bu da 
gelişmekte olan ülke piyasalarından var olan yatırımlarının bir kısmını çekerek veya potansiyel olarak Borsa 
İstanbul da işlem gören firmalara yatırım yapacakları miktarlar için yatırım fikirlerini değiştirmelerine neden 
olabilir.

Anahtar Kelimeler: Tüketici Güven Endeksi, Borsa, Türkiye, Doğrusal Regsresyon Modeli, Olağan En küçük 
Kareler Yöntemi

GİRİŞ

Bir ülkede ekonomiye duyulan güven sayesinde ekonomideki karar vericiler piyasaya nakit akışı sağlamakta-
dır. Bu nakit akışı ne kadar istikrarlı olursa piyasalarda o kadar sağlam ve işlerliğini kaybetmemiş olur. Piyasa-
ya sağlanacak nakit girişler, tüketicilerin bir ülke piyasasına olan güveniyle doğru orantılıdır. Bu zamana kadar 
hisse senedi piyasalarında yaşanan artış ve azalışlar birçok değişkenle açıklanmaya çalışılmıştır. Ülkelerdeki 
ekonomik göstergeler ülkelerin gelişmişlik düzeylerini göstermektedir. Yatırımcılar, yatırım kararı vermeden 
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önce piyasada araştırma yaparlar. Aynı zamanda gelecekle ilgili beklentilerinin de ne olduğuna karar verirler. 
Bu beklentiler ekonomide üretici ve tüketici güven endeksleriyle ölçülmektedir. Üreticilerin ve tüketicilerin 
ekonomik faaliyetlerine ilişkin kararlarını ölçen göstergelere üretici ve tüketici güven endeksi denmektedir. 
Bireyler ekonomiye güven duydukları sürece harcama yapmaktadırlar. Ekonomik karar vericilerin psikolojik 
etmenlere bağlı olarak aldığı kararlar işletmelerin gelirlerine ve buna bağlı olarak piyasaları doğrudan etkile-
mektedir.

Ekonomik göstergeler, geleceğe yönelik yatırım yapma konusunda yol göstermektedir. 2012 yılından itibaren 
Türkiye’de hesaplanan ekonomik güven endeksi göstergesinin 100’den büyük olması ekonomideki genel du-
rumun iyi, 100’den küçük olması ise ekonomideki durumun kötü olduğunu göstermektedir.

Bir ülkede hisse senedi piyasalarına nakit akışı sağlamanın en kolay yolu ülke ekonomisine güvenmekten 
geçmektedir. Ülke ekonomisine karşı oluşacak en ufak bir belirsizlik halinde tüketiciler tüketim yapmaktan, 
yatırımcılar ise yatırım kararlarından vazgeçeceklerdir. Nitekim tüketimin ve buna bağlı olarak azalacak olan 
üretimden dolayı ülkelerin makroekonomik göstergelerinde dalgalanmalar yaşanacaktır. Böyle olumsuz bir 
durumun yaşanmaması için ülke ekonomisine olan güvenin artırılması ve ekonomik canlanmanın sağlanması 
gerekmektedir. Böylelikle hem finansal piyasalar hem de ülkenin makroekonomik göstergelerinde iyileşmeler 
yaşanacaktır.

Bu çalışma, 2004(2)- 2018(6)  dönemini kapsayan Borsa İstanbul 100 Endeksi Kapanış Aylık ortalama değer-
leri ile Tüketici güven indeksi ve Merryl Lynch türev ürünlerinden; Avrupa, Orta Doğu Afrika Gelişmekte olan 
piyasalar kurumsal şirket endeksli tahvil faiz getiri oranları arasındaki ilişkiyi analiz etmek için yapılmıştır.

LİTERATÜR TARAMASI

Ulusal ve uluslararası literatür tarandığında tüketici güven endeksi ile borsa getirileri arasındaki ilişkiyi ince-
leyen bir çok çalışmaya rastlanmaktadır. Farklı yıl aralığı ve farklı modellemelerle literatürde bu konuyla ilgili 
birçok çalışma mevcuttur.  Bu amaçla bu konuya ilişkin yerli ve yabancı literatüre aşağıda yer verilmiştir.

Otoo (1999), 1980(6)-1999(6) dönemini kapsayan hisse senetleri ile tüketici güven endeksi arasındaki ilişkiyi 
Regresyon ve Granger Nedensellik testi ile analiz etmiştir. Yapılan çalışma sonucunda hisse senetleri ile tüke-
tici güven endeksi arasında nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.

Kandır (2006), 2002(2)-2005(6) dönemini kapsayan tüketici güven endeksi ve mali sektör hisse senetleri ara-
sındaki ilişkiyi Regresyon modeli ile analiz etmiştir. Yapılan analiz sonucunda, tüketici güven endeksinin mali 
sektör hisse senetlerinin çoğunluğu için önemli bir faktör olduğunu göstermiştir.

Topuz (2011), 2004 (1)-2009(1) dönemini kapsayan hisse senetleri ile tüketici güven endeksi arasındaki ilişki-
yi Granger Nedensellik testi ile analiz etmiştir. Yapılan analiz sonucunda, hisse senetlerinden tüketici güvenine 
doğru tek yönlü bir nedensellik belirlenmiştir. Hsu, Lin ve Wu (2011), 1999-2007 dönemini kapsayan hisse 
senetleri ile tüketici güven endeksi arasındaki ilişkiyi Granger Nedensellik testi ile analiz etmiştir. Yapılan ana-
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liz sonucunda,  hisse senetleri ile tüketici güven endeksi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu tespit 
edilmiştir.

Sum (2014), 1985(2)-2012(5) dönemini kapsayan tüketici güven endeksi ve hisse senetleri arasındaki ilişkiyi 
Regresyon modeli ile analiz etmiştir. Yapılan analiz sonucunda, tüketici güveni hisse senetleri getirisi üzerinde 
güçlü bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

 Usul vd. (2017), 2007(1)- 2017(1) dönemini kapsayan tüketici ve reel kesim güven endeksler ile hisse senedi 
arasındaki ilişkiyi KSS Eşbütünleşme Testi ile analiz etmiştir. Yapılan analiz sonucunda, tüketici ve reel kesim 
güven endekslerinin hisse senedi piyasalarını kısa ve uzun dönemde pozitif etkilediği görülmüştür. Eyüpoğlu 
ve Eyüpoğlu (2017), 2012(1) – 2016(9) dönemini kapsayan ekonomik güven endeksi ile hisse senetler arasın-
daki ilişkiyi Engle-Granger eş bütünleşme testi, hata düzeltme modeli ile analiz etmiştir. Analiz sonucunda, 
ekonomik güven endeksi ile hisse senedi endeksleri arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu göstermiştir. Al-
tuntaş vd. (2017), 2007-2016 dönemini kapsayan hisse senetleri, yatırımcı düşünceleri ve tüketici beklentileri 
arasındaki ilişkiyi VAR Modeli ile analiz etmiştir. Yapılan analiz sonucunda, hisse senedi fiyatlarının tüketici 
beklentileri ve yatırımcı düşüncelerinden etkilendiği görülmüştür. Dilbaz Alacahan ve Ataklı Yavuz, (2017), 
2008(1)-2015(4) dönemini kapsayan dönemde tüketici güven endeksi ile reel döviz kuru arasındaki ilişkiyi eş 
bütünleşme analizi ile analiz etmiştir. Yapılan çalışma sonucunda kısa dönemde reel döviz kurunun tüketici 
güven endeksinin nedeni olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, reel döviz kurunda meydana gelen %1’lik bir 
artış, tüketici güven endeksini %2.02 oranında azaltmaktadır.

Eyüpoğlu ve Eyüpoğlu (2018), 2006(01)-2016(11) dönemini kapsayan tüketici güven endeksi ile Borsa İs-
tanbul Sektör endeksleri arasındaki ilişkiyi Todo ve Yamamoto Nedensellik Testi ile analiz etmiştir.  Yapılan 
analiz sonucunda, tüketici güven endeksi ile çalışmada yer alan tüm endeksler arasında uzun dönemde ilişki 
olduğu belirlenmiştir. Vurur ve Diler (2018),  2012-2017 dönemini kapsayan BİST 100 getiri endeksin ile 
reel kesim güven endeksi arasındaki ilişkiyi ARDL ve Toda-Yamamoto Nedensellik Testi ile analiz etmiştir. 
Yapılan analiz sonucunda, ARDL analizinde değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. 
Toda-Yamamoto nedensellik analizinden elde edilen sonuçlara göre ise BİST 100 getiri endeksinden reel ke-
sim güven endeksine doğru nedensellik tespit edilmiştir. Canöz (2018), 2004-2017 döneminin kapsayan hisse 
senedi ile tüketici güven endeksi arasındaki ilişkiyi Toda-Yamamoto Nedensellik Testi ile analiz etmiştir. Ya-
pılan analiz sonucunda, hisse senedi getirilerinden tüketici güvenine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi 
olduğu tespit edilmiştir.

VERİ SETİ VE EKONOMETRİK MODEL

Çalışmada kullanılan veri seti, Borsa İstanbul 100 Endeksi Kapanış aylık ortalama değerleri Türkiye İstatistik 
Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından 
hesaplanan tüketici güven endeksi ve “Bank Of America” himayesi altında faaliyet gösteren çok uluslu Ame-
rikan yatırım firması Merryl Lynch türev ürünlerinden; Avrupa, Orta Doğu Afrika Gelişmekte olan piyasalar 
kurumsal şirket endeksli tahvil faiz getiri oranıdır. Tahvil faiz getiri oranları Birleşik Devletler “Federal Reser-
ve Bank of St. Louis” Ekonomik araştırmalar departmanından temin edilmiştir.
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Aylık olarak kullanılan veri seti 2004(2)–2018(6)  dönemini kapsayan 173 gözlem içermektedir. 

Ekonometrik model spesifikasyonunda değişken dahil edilerek ve çıkartılarak iterasyon yapılmıştır. Çalışan 
modeller ile sonuçlar belirleyicilik katsayısı, açıklama kuvveti ve doğrusal modelin varsayımlarına uygunluk-
ları açısından değerlendirilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Veri Seti İçin Betimleyici İstatistikler

N 
(Gözlem 
Sayısı)

Minimum Maximum Ortalama 
Değer

Standart 
Sapma

Tge 174 55.66 98.68 75.36 77.71

xu100 174 17317.06 117791.13 59938.63 609188347.47

Bofaml 174 3.75 21.39 6.39 9.19

Geçerli N 174

Kaynak: Bofaml Federal Reserve bank of St. Louis, tge TUİK, xu100 Borsa İstanbul

Tablo 1’de veri seti üzerinde betimleyici istatistikler verilmiştir. Serilerin Minimum ve Maksimum değerleri, 
Ortalama (Mean) değerleri ve standart sapması görülmektedir.

Aşağıda verilen yöntemler analiz için IBM SPSS programında ayrı ayrı etkileri araştırmak amacı ile hesaplan-
mıştır. 

•	 Lineer
•	 Logaritmiik
•	 Inverse
•	 Eksponansiyel

Ayrıca deneme aşamalarında Tüketici güven endeksi tek başına SAS/ ETS 9.3 programı kullanılarak Borsa 
100 indeksi üzerine regres edilmiştir. Sonuçlardan elde edilen determinasyon katsayısının 23,5% ile açıklama 
kuvvetinin düşük olması sebebi ile tercih edilmemiştir. 
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Tablo 2. Parametre Tahminleri 

Değişken Serbestlik 
Derecesi

Tahmin Standart Hata t- Değeri Olasılık 
Değeri

Kesme Terimi 1 164052.00 15474.00 10.6 <.0001

tge**0 1 -612.11 91.73 -6.67 <.0001

tge**1 1 -596.01 389.93 -1.53 0.1283

tge**2 1 -404.29 625.59 -0.65 0.519

tge**3 1 -502.46 999.55 -0.5 0.6159

Tablo 2’de değişken kolonunda verilen değerler tüketici güven endeksinin sırası ile 1, 2 ve 3 dönem gecikmeli 
değerleri kullanılarak çalıştırılan regresyon sonuçlarını ifade etmektedir.

Bu araştırmada için kullanılan polinamial dağıtılmış gecikmeler prosedürü ile elde edilen tahminci dağıtılmış 
gecikmeler ile bağımsız değişken olan tüketici güven endeksi için ortogonal polinomial katsayıları hesaplan-
mıştır. Bu prosedürde tüketici güven endeksi bağımsız değişkeninin dağıtılmış gecikme katsayılarını tanımla-
mak amacı ile eşitlik 3. dereceden bir polinom olarak ifade edilir. 3. derece polinomial denklem kesme terimi, 
bir lineer terim, 2. derece bir terim ve 3. derece bir terim içerir. Bu hesaplamada terimler matris rotasyonunda 
ifade edildiğinde ortogonal olacak şekilde yapılandırılır. Tablo 2’de Polinamial dağıtılmış gecikmeler prosedü-
rü ile elde edilen parametre tahminleri X**0, X**1, X**2, X**3  ortogonal matriste a0, a1, a2 ve  a3 ‘e tekabül 
etmektedir. t istatistiği ve p olasılık değeri (“Approx Pr > jtj”) kullanılarak yapılan testler lineer bir denklem 
veya ikinci dereceden ya da üçüncü dereceden bir polinom kullanılmasının uygun olup olmadığı göstermek-
tedir. 

Sonuç olarak kesme terimi ve tge’nin gecikmesiz değerleri için t testi sonucunda parametre tahminleri istatis-
tiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ancak t cari dönemi ifade etmek üzere (t-1), (t-2) ve (t-3) dönemlerindeki 
gecikmeli değerleri için hesaplanan parametre tahminleri istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu sebep ile 
değişkenler arasındaki ilişkinin açıklanması için lineer bir eşitlik kullanılması uygun görülmüştür.

Model spesifikasyonu için lineer modelin uygunluğuna karar verdiğimiz noktada; Borsa İstanbul 100 endeksi 
ve Tüketici güven endeksi ve Merryl Lynch türev ürünlerinden; Avrupa, Orta Doğu Afrika Gelişmekte olan pi-
yasalar kurumsal şirket endeksli tahvil faiz getiri oranları arasındaki ilişki aşağıdaki model ile ifade edilebilir.

XU100 = β0 + β1TGE  + β2BOFAML + u denkleminde

XU100:      Borsa İstanbul 100 indeksi 

TGE:       Tüketici güven indeksi
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BOFAML:  Bank Of America Merryl Lynch Avrupa, Orta doğu Afrika Gelişmekte olan piyasalar kurumsal 
şirket endeksli tahvil faiz getiri oranları

U    : Şans değişkenini ifade etmektedir.

Doğrusal modelin varsayımları ile ilgili olarak; Şans değişkeninin ortalaması sıfır, varyansı sabit (homojen) ve 
kovaryansları sıfırdır (İşyar, 1999). Doğrusal Modelin spesifikasyonunda Hemoskedastisite varsayımının ihlal 
edilmemesi hedeflenmiştir. 

Yukarıda listelenen yöntemler ile elde edilen sonuçlar, analiz edilen ilişkilerdeki değişkenlere ait veri setine 
göre, hata teriminin yapısı dikkate alınarak mukayese edilmiştir. Hata teriminin yapısına uygun görülen mo-
deller arasında sapmasız, etkin yeterli ve tutarlı tahminciler elde edilmesi hedeflenmektedir. 

AMPİRİK BULGULAR

XU100= β0 + β1TGE  + β2BOFAML + u  şeklinde ifade edilen Lineer doğrusal regresyon modeli ile olağan 
en küçük kareler metodu kullanılarak  IBM SPSS programında yapılan hesaplamaların sonucu üzerinden ça-
lışmaya devam edilmiştir.

Tablo 3. Lineer Regresyon Modeli Determinasyon Katsayısı

Model R R Kare Düzeltilmiş R Kare Standart Tahmini Hata

1 .843a 0.71 0.707 13365.33

Tablo 3‘te model için hesaplanan determinasyon katsayısı “R” kolonu altında %71 olarak hesaplanmıştır. 
Determinasyon katsayısı modelin uygunluğunun istatistiksel ölçüsü olarak değerlendirilmektedir. Değişkenler 
arasındaki adil ve ikna edici bir ilişkinin varlığından söz edilebilir. Determinasyon katsayısının ekonomik 
fenomenler arasındaki gerçek ilişkiye nazaran daha yüksek bulunması bağımsız değişkenler arasında çoklu 
doğrusal bağıntı problemine işaret edebilir. %71 olarak hesaplanan determinasyon katsayısı için bu durum 
beklenmeyebilir ancak buna rağmen bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon incelenmelidir.
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Tablo 4. Varyans Enflasyon Faktörü

Katsayılar

Model Doğrusal Bağıntı İstatistikleri

Tolerans VIF (Varyans Enflasyon Faktörü)

1 Sabit

tge 0.931 1.074

bofaml 0.931 1.074

Bağımlı Değişken :xu100

* için (VIF) kolonu altında verilen Varyans enflasyon faktörü

Bağımsız değişkenler için (VIF) kolonu altında verilen Varyans enflasyon faktörü 5‘in altında bulunmuştur. 
Bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağıntı problemi olmadığına işaret etmektedir.   

 Bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon incelenmiş ve çok düşük olduğu görülmüştür. Buna göre, modelin 
spesifikasyonunda ve değişken seçiminde çoklu doğrusal bağıntı probleminin olmadığı sonucuna varılmıştır.

Tablo 5: Modelin genel anlamlılığı ve F testi

ANOVAa

Model Kareler Toplamı  
Serbestlik 
Derecesi

Ortalama Hata F Anlamlılık 

1 Regresyon 74843507011.657 2 37421753505.829 209.491 .000b

Kalıntı 30546077100.606 171 178632029.828

Toplam 105389584112.264 173

a. Dependent Variable: xu100
b. Predictors: (Constant), bofaml, tge

Fischer testi için Hipotezler aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

H0 = β1=β2= 0

H1 = En az bir tahminci β ≠ 0

Hesaplanan F istatistik değeri 0.5 ten büyük bulunmuştur. Böylelikle H0 Hipotezi red edilebilir. 
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Yukarıda verilen ANOVA tablosu ile modelin genel anlamlılığı Fischer testi ile sınanmıştır ve F istatistiği an-
lamlı ve model istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Tablo 6. Parametre Tahminleri

Model Katsayılar (Standardize 
edilmemiş)

Katsayılar ( 
Standardize 
edilmiş)

t Anlamlılık

B Standart  Hata Beta

1 Kesme 
Terimi

236491.650 9873.993 23.951 .000

tge -1840.323 119.456 -.657 -15.406 .000

bofaml -5922.604 347.401 -.727 -17.048 .000

a. Dependent Variable: xu100
Tablo 6’da olağan en küçük kareler yöntemi ile hesaplanan Kesme Terimi ve Parametre tahminlerine ayrı ayrı 
yer verilmiştir  Pr>|t| için verilen olasılık değerleri tüm parametre tahminlerinin istatistiksel olarak anlamlı bir 
biçimde sıfırdan farklı olduğuna işaret etmektedir.

Tüm parametre tahminleri negatif yönlüdür. Tüketici güven endeksi ve Borsa İstanbul 100 endeksi arasında 
negatif yönlü bir matematiksel ilişki bulunmuştur. Aynı şekilde Merryl Lynch türev ürünlerinden; Avrupa, Orta 
doğu Afrika Gelişmekte olan piyasalar kurumsal şirket endeksli tahvil faiz getiri oranı ile Borsa İstanbul 100 
endeksi arasında negatif yönlü bir matematiksel ilişki bulunmuştur.Tüketici güven endeksi 1 birim arttığında, 
Borsa İstanbul 100 endeksi (xu100) ortalama olarak 1840,32 puan düşmektedir. Merryl Lynch türev ürünle-
rinden; Avrupa, Orta doğu Afrika Gelişmekte olan piyasalar kurumsal şirket endeksli tahvil faiz getiri oranı 
(bofaml) 1 birim arttığında, Borsa İstanbul 100 endeksi (xu100) ortalama olarak 5922,60 puan düşmektedir.

SONUÇ

Berenberg Markets Monitor Raporu’na göre, tüm finansal ürünlerle karşılaştırıldığında, gelişmekte olan pi-
yasalar tahvil, bono, hisse senedi gibi finansal ürünleri en ucuz olduğu bölgelerken; ABD hisse senetleri bu 
karşılaştırmada en pahalı ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışmada, modelde xu100 ve bofaml 
arasında bulduğumuz negatif yönlü ilişkiyi desteklemektedir. Güçlenen ABD doları ve yüksek ABD tahvil 
getirileri nispeten daha büyük miktarlar ile yatırım yapan büyük yatırımcıları kendine çekecektir. Bu da ge-
lişmekte olan ülke piyasalarından var olan yatırımlarının bir kısmını çekerek veya potansiyel olarak Borsa 
İstanbul da işlem gören firmalara yatırım yapacakları miktarlar için yatırım fikirlerini değiştirmelerine neden 
olabilir. Bu iki olası durumda da gelişmekte olan ülkelerin borsalarında yükseliş duraklayacak ya da düşüş 
görülecektir. 
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DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ SOFİSTİKE ÜRÜN ÜRETİMİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Mustafa TORUN11, Meral ÇABAŞ2

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İİBF, Çanakkale / Türkiye
2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale / Türkiye

Öz: Doğrudan yabancı yatırımlar, gelişmiş ülkelerde kullanılan yüksek teknolojinin gelişmekte olan ülkelere 
aktarılmasına olanak sağlamaktadır. Teknoloji transferi, gelişmekte olan ülkelerin uluslararası pazarda rekabet 
gücünü arttırmaktadır. Ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlar beraberinde teknolojinin yanısıra  bilgi, be-
ceri ve yeni pazarlama tekniklerini de taşımaktadırlar. Dolayısıyla ülkede üretimde meydana gelen çeşitlilik ve 
daha önce ihraç edilemeyen teknoloji yoğun ürünlerin ihraç edilmeye başlanması, ülkenin ihracatının sofistike 
değerinin artmasına olanak sağlayacaktır. Gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarının çeşitlilik düzeyini artırıp, 
geleneksel ürünler yerine, gelişmiş ülkelerin ihraç ettikleri teknoloji yoğun ürünler ihraç etmeleri noktasın-
da doğrudan yabancı sermaye yatırımları önem arz etmektedir. Bu çalışmada  Türkiye’de doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarının sofistike ürün üretimi üzerindeki etkisi 1980-2016 dönemi için incelenmiştir. DYSY 
değişkeni ile sofistike ürün değişkenini temsilen ekonomik kompleksite endeksi (ECI) değişkeni arasındaki 
ilişkiyi test edebilmek adına  ilk olarak değişkenlerin durağanlığı ‘’Genişletilmiş Dickey-Fuller” (ADF)  ve 
‘’Phillips ve Perron’’ (PP) birim kök testleriyle sınanmıştır. I(1) derecesinde durağan olan seriler arasındaki 
sahte nedensellik ilişkisini önleyebilmek için uygulanan Johansen eşbütünleşme testi sonuçları değişkenler 
arasında uzun dönemli eşbütünleşmenin varlığını göstermektedir. Bulgulardan elde edilen eşbütünleşme nor-
malize denklemine göre uzun dönemde DYSY ekonomik kompleksite endeksini pozitif etkilemektedir. Belir-
lenen dönemde DYSY’lerdeki %1’lik artış ekonomik kompleksiteyi % 0,08 oranında artırmaktadır. Son olarak 
değişkenlere Granger nedensellik testi uygulanmış ve sonucunda  doğrudan yabancı yatırımlardan sofistike 
ürün üretimine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi   olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Sofistike Ürün, Nedensellik

GİRİŞ
Lall’e (2000) göre ülkelerde üretilen ürünler, ülkenin sahip  olduğu üretim faktörlerinin niteliği hakkında bilgi 
çıkarımına imkan tanımaktadır. Eğer ülke bilgi, beceri ve verimlilik içeren mamül (sofistike) üretebiliyorsa, 
dolayısıyla ülkenin beşeri sermayesinin, fiziksel altyapısının ve kurumsal kalite düzeyinin iyi durumda olduğu 
sonucu çıkmaktadır. Bir başka deyişle, sofistike üretimin gerçekleştirilmesi sözkonusu ülkenin kompleks bir 
üretim (ekonomik kompleksite) yapısına sahip olduğunu gösterir (Yameogo vd., 2014: 398). Bu bilgi, beceri 
ve kompleks içerik bir bütün olarak “yetenek” olarak adlandırılırken her bir ürün farklı  içerikteki yeteneklerin 
birleşiminden oluşur. Sofistike ürünlerin ortaya çıkmasında; üretim faktörlerinin yetenekleri, ve üretim için 
gerekli olan teknoloji düzeyi olmak üzere iki faktör etkilidir (Hausmann ve Hidalgo, 2011: 310). Ülkenin sahip 

11 
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olmuş olduğu bilgi ve beceri düzeyinin çeşitliliği, sözkonusu ülkenin diğerlerine göre  fark yaratabileceğini 
göstermektedir. Bu durum ilgili ülkenin ekonomik kompleksitesinin de artmasına katkı sağlayacaktır (Hidalgo, 
2009).

Hausmann ve Hidalgo’nun yetenekler teorisine göre, bir ülkenin büyüme kapasitesi mevcut yeteneklerini çe-
şitlendirmesine bağlıdır. Çok sayıda ve özgün yetenekler daha yüksek verimlilik düzeyleriyle birleşik yeni 
aktivitelere yönelerek elde edilir. Bu bağlamda konuyla ilgili yapılan ampirik çalışmalara göre daha sofistike 
mallarda uzmanlaşan ülkeler daha hızlı büyümektedir (Poncet ve  Starosta De Waldemar, 2013).

Hausmann vd. (2011) tarafından geliştirilen  ve sofistike ürün üretimi ile ilgili çalışmalarda temel açıklayıcı 
değişken niteliğindeki değişken ECI (Ekonomik Kompleksite Endeksi)  değişkenidir. Bir ülkedeki sanayi sek-
törünün rekabetçi sektörel kompozisyonu esas alınarak hesaplanan bu değişken, özetle ülkedeki üretime dönük 
becerilerin sayısını ve niteliğini temsil etmektedir. Bir başka ifadeyle ülkenin ECI değeri için sofistikasyon 
göstergesidir diyebiliriz.

Azgelişmiş ülkelerin ürettiği düşük teknolojili ürünleri ihraç eden ülkeler  ihracatlarını miktar olarak arttırsalar 
bile sürdürülebilir bir büyüme yakalayamamaktadır (Hausmann vd., 2007). Gelişmekte olan ülkeler  sürdürü-
lebilir bir ekonomik büyüme için ihracatlarını çeşitlendirip, geleneksel ürünler yerine, teknoloji yoğun ürünler 
ihraç etmelidir.  Bu noktada doğrudan yabancı sermaye yatırımları, bu ülkelerin sahip olmadıkları teknolojiyi 
kendi ülkelerine transfer etmelerine imkan tanır. Dolayısıyla   yeterli teknolojiye sahip olmayan gelişmekte 
olan ülkelerin, üretim yapıları gelişerek teknoloji yoğun ihracat yapmalarına olanak sağlanmış olmaktadır. 
Doğrudan  yabancı sermaye  yatırımları geldikleri ülkede yeni teknolojiler, bilgi, beceri ve yeni pazarlama 
teknikleriyle birlikte  ülkenin ihraç ettiği ürünlerin çeşitlilik  kazanmasında önemli katkılar sağlarlar (Can ve 
Kösekahyaoğlu, 2016). Ürün çeşitliliğinin artması ve ülkenin yeni teknoloji yoğun ürünler ihraç etmeye baş-
laması, ülkenin ihracatının sofistike değerinin artmasına imkan tanıyacaktır.
Bu çalışmada ilk olarak sofistike ürün ve doğrudan yabancı yatırımları ile sofistike ürün üretimi arasındaki 
ilişki teorik olarak açıklanmıştır. Devamında değişkenlere ait veri seti ve ekonometrik analizlerde kullanılan 
yöntem açıklanarak analizlerden elde edilen bulgular verilmiştir. Son olarak da elde edilen bulgular ışığında 
analiz sonucu yorumlanmıştır.       

Veri Seti  ve Ekonometrik Yöntem

Bu çalışmada;  Türkiye’de DYSY’nin sofistike ürün üretimi üzerine etkilerini ekonometrik olarak analiz ede-
bilmek için sofistike ürün üretimini temsilen Türkiye’nin Ekonomik Kompleksite Endeksi (ECI) bağımlı değiş-
ken olarak belirlenirken, Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY, US $) bağımsız değişken 
olarak belirlenmiştir. Analiz periyodu 1980-2016 dönemine ait yıllık verilerden oluşmaktadır. Veriler TCMB 
elektronik veri dağıtım sistemi (EVDS),  Dünya Bankası, UNCTAT ve12  veri tabanlarından derlenmiştir. Oluş-
turulan veri setine ait analizde Eviwes 7 ekonometri programından yararlanılmıştır. Analiz sonucunda meyda-
na gelebilecek değişen varyans sorununu ortadan kaldırabilmek için verilerin doğal logaritmaları alınmıştır.

12  http://atlas.cid.harvard.edu  



77

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının sofistike ürün üretimi üzerine etkileri aşağıda oluşturulan 
basit regresyon modeli ile belirlenmeye çalışılmıştır.

Model:  LogECIt = α0 + α1LogDYSY + et                                                                                                           (1)

 Uygulanacak ekonometrik analizlerde kullanacağımız yöntemleri belirlemek adına ve elde edeceğimiz sonuç-
ların güvenilirliği açısından, serilerin durağan olması gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada öncelikle serilerin 
durağanlığı Dickey ve Fuller (1981) tarafından geliştirilen “Genişletilmiş Dickey-Fuller” (ADF) birim kök 
testi ve Phillips ve Perron (1988)’nun geliştirdiği PP birim kök testi  ile ayrı ayrı test edilmiştir. Her iki birim 
kök testinde de serilerin birim kök içerip içermedikleri aşağıdaki hipotezler yardımıyla araştırılmaktadır (Tarı, 
2012: 399).

H0: Seriler durağan değildir (Seriler birim kök içermektedir).

H1: Seriler durağandır (Seriler birim kök içermemektedir).

Serilere uygulanan ADF birim kök testi sonucunda elde edilen bulgular tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları

Değişkenler Test İstatistiği Olasılık Değeri

LOGDYSY 1,331345 0.9511

1. Fark -6,897695 0.0000*

LOGECI -0,509726 0.4882

1. Fark -10,15657 0.0000*

*% 1 anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.

Kaynak: Eviwes 7 Programı kullanılarak elde edilmiştir.

Tablo 1 incelendiğinde değişkenlere uygulanan ADF Birim Kök Testi  sonuçlarına göre, her iki değişkenin de 
düzey değerlerinde birim kök içerdiği yani durağan olmadıkları görülmektedir. Serilerin durağan hale gelebil-
meleri için farkları alınmıştır ve serilerin 1. Farklarda durağan olduğu (birim kök içermediği) görülmektedir. 
Birinci farkı alındığında durağan hale gelen serilere  I(1) seri adı verilir (Göçer, 2015: 246).

Trend içeren serilerin durağanlığının incelenmesinde ADF testinin zayıf kalabildiği değerlendirilmekte (Özcan 
ve Arı, 2013: 110) dolayısıyla çalışmada, Phillips ve Perron (1988)’nun geliştirdiği PP parametrik olmayan 
birim kök testi ile de serilerin durağanlığı sınanmıştır. 

PP birim kök testinden  elde edilen sonuçlar tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. PP Birim Kök Testi Sonuçları                                                

Değişkenler Test İstatistiği Olasılık Değeri

LOGDYSY 1,628047 0.9725

1. Fark -6,897695 0.0000*

LOGECI -1,579572 0.1062

1. Fark -9,822822 0.0000*

*% 1 anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.

Kaynak: Eviwes 7 Programı  kullanılarak elde edilmiştir.

Tablo 2 incelendiğinde sonuçların ADF birim kök testiyle uyumlu olduğu görülmektedir. Seriler düzey değe-
rinde birim kök içermektedir. 1. Farklarında durağanlaşmıştır. Her iki birim kök testi neticesinde serilerin I(1) 
derecesinde durağan olduğu görülmektedir.

Çalışmada seriler düzey değerinde durağan olmayıp her ikisi de birincil farklarında durağanlaştığı için arala-
rındaki uzun dönem ilişkiyi tahmin etmek ve sahte nedensellik ilişkisinin önüne geçebilmek adına Johansen 
Eşbütünleşme Yöntemi kullanılmaktadır. Johansen eşbütünleşme analizinde π matrisinin rankının bilinmesi 
gerekmektedir. Π matrisi,

 π = αβ şeklinde ifade edilir. Bu gösterimde  β eşbütünleşme matrisi  α her bir eşbütünleşme vektörünün para-
metrelerine ilişkin ağırlıkları vermektedir Johansen eşbütünleşme analizinde ;

 r(π) = 0 ise eşbütünleşme yoktur.

 r(π) = 1 ise 1 tane eşbütünleşme ilişkisi vardır.  

r(π) = 2 ise 2 tane eşbütünleşme ilişkisi vardır.

 r(π) = r ise r tane eşbütünleşme ilişkisi vardır.

 1 ≤ r(n) ≤ n-1 ise r(π) = r olacaktır. π matrisinin rankı belirlenmişse değişkenler arasında eşbütünleşme iliş-
kisinin varolup olmadığı bulunur. Johansen (1998) ve Johansen- Juselius (1990), koentegrasyon vektörlerinin 
sayısını ve anlamlı olup olmadıklarını belirlemek amacıyla iki tane test ileri sürmüştür. İz (trace) istatistiği ve 
en büyük özdeğer (max eigenvalue) istatistiği (Yılmaz ve Tezcan, 2007:9). Bu istatistikler şu şekilde hesap-
lanmaktadır:  
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λmax = -T ln(1-λi)                                                                                                                    (2)

 λiz = -T 𝑙𝑛 (1-λi)                                                                                                            (3)

Johansen Eşbütünleşme Testi öncesinde VAR modeli üzerinden hata terimleri arasında ardışık bağımlılık prob-
leminin bulunmamasına ve modelin istikrarlı olmasına bakılarak değişkenlere ait uygun gecikme uzunluğu 
belirlenmiştir ve sonuçlar tablo 3’de gösterilmiştir.

Tablo 3.Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -83.64150 NA  0.615498  5.190394  5.281091  5.220911

1 -25.66232  105.4167  0.023381  1.918929   2.191021*   2.010480*

2 -21.42866  7.184406  0.023138  1.904767  2.358254  2.057352

3 -18.44451  4.702296  0.024814  1.966334  2.601216  2.179952

4 -10.74460   11.19987*   0.020134*   1.742097*  2.558374  2.016749

LR=Logaritmik Olasılık Oranı/TheLikelihoodRatio, FBE= Son Tahmin Hatası/Final PredictionError, 
AIC=Akaike Bilgi Kriteri/Akaike Information Criterion, SC: Schwartz Kriteri, HQ= Hannan-Quinn Kriteri.

Kaynak: Eviwes 7 Pogramı kullanılarak elde edilmiştir.

Tablo 3 incelendiğinde uygun gecikme uzunluğunun LR, FPE ve AIC bilgi kriterlerine göre 4 olarak belirlen-
diği görülmektedir.
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Tablo 4. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları

Hipotez Numaraları             Özdeğer          İz İstatistiği   0.05 Kritik Değer Olasılık Değeri

None *  0.404400  23.28195  20.26184  0.0186*

At most 1  0.207724  7.218201  9.164546  0.1154

Hipotez Numaraları Özdeğer Max-Özdeğer  İstatistiği 0.05 Kritik Değer Olasılık Değeri

None *  0.404400  16.06375  15.89210  0.0470*

At most 1  0.207724  7.218201  9.164546  0.1154

*%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.

Kaynak: Eviwes 7 Pogramı kullanılarak elde edilmiştir.

Johansen Eşbütünleşme Testi sonuçlarına göre iz istatistiğinde boş hipotez olan ‘’eşbütünleşme yok-
tur’’ hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. Boş hipotezin alternatifi olan ‘’en çok bir eşbü-
tünleşme’’ vardır hipotezi de % 5 anlamlılık düzeyinde kabul edilmektedir. En büyük özdeğer istatistiğin-
de de ‘’eşbütünleşme yoktur’’ boş hipotezi %5 seviyesinde reddedilirken ‘’en çok bir eşbütünleşme var-
dır’’ alternatif hipotez %5 anlamlılık seviyesinde kabul edilmektedir. Her iki sonuç dikkate alındığında 
ekonomik kompleksite endeksi (ECI)  ile doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY) arasında uzun dö-
nemde bir eşbütünleşme ilişkisisi olduğu görülmektedir.

Eşbütünleşme vektörü, DYSY değişkeninin katsayısına göre normalize edildiğinde değişkenler arasındaki iliş-
ki;

LOGECI= 0,081715 LOGDYSY+0,02898C                                                                           (4)

şeklinde olmaktadır. Elde edilen eşbütünleşme normalize denklemine göre uzun dönemde DYSY ekonomik 
kompleksite endeksini pozitif etkilemektedir. Belirlenen dönemde DYSY’lerdeki %1’lik artış ekonomik 
kompleksiteyi % 0,08 oranında artırmaktadır.
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Granger’e (1988) göre seriler arasında eşbütünleşme olması en azından bir yönlü nedensellik ilişkisinin var-
lığına işaret etmektedir. Seriler arsındaki nedensellik ilişkisinin olup olmadığını eğer varsa ilişkinin yönünü 
belirleyebilmek adına bir sonraki aşamada Granger Nedensellik Testi uygulanmış ve sonuçlar tablo 5’te göste-
rilmiştir. Test uygulanırken daha önce  VAR  modeli üzerinden belirlenilen gecikme uzunluğu kullanılmıştır.

Tablo 5. Granger Nedensellik Testi Sonuçları

 Yokluk Hipotezi Gözlem  F-İstatistiği Olasılık 

 LOGDYSY ®  LOGECI  33  3.35796 0.0256*

 LOGECI     ® LOGDYSY                                                                
33

 1.39195 0.2666

*%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.

Kaynak: Eviwes 7 Pogramı kullanılarak elde edilmiştir.

 
Granger nedensellik testi; ‘’Granger Nedeni Değildir’’ şeklindeki yokluk hipotezini test eder; F-İstatistiği is-
tatistiksel olarak anlamlı ise yokluk hipotezi reddedilirken değişkenler arasında nedensellik ilişkisinden söz 
edilir. Nedensellik test sonuçlarına göre, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından ekonomik kompleksite 
endeksine doğru bir nedensellik ilişkisinin anlamlı olduğu görülmektedir. Belirlenen dönemde DYSY ekono-
mik kompleksitenin nedenidir diyebiliriz.

SONUÇ
Çalışmada doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının sofistike ürün üretimi üzerine etkilerini incelemek ama-
cıyla DYSY ve sofistike ürün üretimini temsilen ECI değişkenlerinin 1980-2016 dönemine ait yıllık verilerine 
ekonometrik analizler   uygulanmıştır. Seriler arasındaki ilişkinin tahmini için uygulanacak analize karar ver-
mek adına ilk olarak serilerin durağanlığı iki ayrı birim kök testiyle incelenmiştir. ADF ve PP birim kök test 
sonuçlarına göre değişkenlerin düzey değerde birim kök içerdiği yani durağan olmadığı belirlenmiştir. Değiş-
kenlerin 1. Farkları alınarak I(1) derecesinde durağanlaştırılmıştır. I(1) derecesinde durağan seriler arasındaki 
uzun dönemli ilişki eşbütünleşme yöntemiyle ortaya konulduğu için serilere Johansen Eşbütünleşme Testi 
uygulanmış ve sonucunda uzun dönemde değişkenler arasında bir eşbütünleşme olduğu sonucuna varılmıştır. 
Normalize edilmiş eşbütünleşme denklemindeki katsayıdan hareketle DYSY’deki %1’lik artışın ekonomik 
kompleksiteyi % 0,08 oranında artırdığı belirlenmiştir. ECI değişkenini sofistike ürün üretimini temsilen be-
lirlememiz nedeniyle sonuç doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının sofistike ürün üretimini artırdığını işa-
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ret etmektedir. Değişkenler arasındaki eşbütünleşme sonucu beraberinde nedenselliği getirdiğinden sonraki 
aşamada Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Test sonucuna göre DYSY’nin ekonomik kompleksitenin 
nedeni olduğu söylenebilmektedir.
Çalışmada elde edilen veriler ışığında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının uzun dönemde sofistike ürün 
üretimini artırmasına istinaden; ekonomik ve siyasal karar alıcıların doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını 
artırıcı kararlar alarak bu konuda istikrarlı bir politika yürütmeleri önerilebilir.
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Öz:  Birbirlerini etkileyen birimler arasındaki ilişkileri inceleyen ve bu ilişkilerin karar aşamasında kullanılan 
bir analiz yöntemi olan Oyun Teorisi, 19. yy’da ortaya atılmış olmasına rağmen 20. yy’da yaygınlaşarak eko-
nomi alanından uygulanmaya başlanmıştır. Teoride karar birimleri aldıkları kararlar doğrultusunda rakiplerinin 
bu karardan ne derece etkileneceğini bilerek ona göre kendilerine maximum fayda sağlayacak kararı verirler. 
Buradan hareketle, 1944 yılında Neumann ve Margenstern tarafından ortaya atılan oyun teorisi, rekabet prob-
lemi adı altında rekabetçi ve işbirlikçi durumlar yaratarak bunu formüle çevirmişlerdir.  Bu teori üzerine 1954 
yılında John Nash rekabetçi ve işbirlikçi oyunlarda kullanılmak üzere denge kavramını ortaya atarak, Nash 
dengesini oluşturmuştur. 1970’li yıllarda ortaya çıkan bir grup iktisatçı ise, piyasadaki herkesin eşit bilgiye 
sahip olmadığı düşüncesini ortaya atıp ekonominin her zaman dengede olmadığını savunmuşlardır. Bu durum 
ekonomide asimetrik bilgi olarak adlandırılmaktadır. Piyasadaki herkesin eşit bilgiye sahip olmaması berabe-
rinde bankaların verdikleri kredilerde yanlış kararlar almasına ve etkinliğin azalmasına neden olabilmektedir. 
Bankalar, asimetrik bilgi probleminden dolayı kredilerin geri dönmeme riskini almak istemediklerinden dolayı 
çoğu zaman kredi tayınlaması yoluna gitmektedirler. Kredi tayınlamasında var olan kısıtlamaların kaldırılması 
sonucunda kredi talep edenlerin sayısında oluşacak olan ani artışın finansal krizlere neden olacağı savunul-
maktadır. Finansal krizler belirsizlik içeren ekonomik faaliyetlerdir. Bu belirsizlik durumlarında borç verenler 
alacaklarını tahsil edemeyeceğinden dolayı borç vermek istemezler ve piyasadaki rekabet ortamı azalır. Gut-
tentag ve Herring’e göre bu durum ekonomide feci miyopluk (disaster myopia)  olarak adlandırılmaktadır. 
Bankalar kredi talep edenlere faiz oranı karşılığında kredi vermektedir. Ancak, bazı müşteriler kredi ödeme-
lerini zamanında yaparken bazıları ödeyememektedir. Buradan hareketle bankalar kredi faaliyetlerinde oyun 
teorisi mantığını kullanarak Nash dengesini analizini yaparak, geri ödemede sıkıntı çekmeyecek müşterilere 
kredi kullandırırlar. 

Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, Oyun Teorisi, Türkiye

GİRİŞ

Birbirlerini etkileyen birimler arasındaki ilişkileri inceleyen ve bu ilişkilerin karar aşamasında kullanılan bir 
analiz yöntemi olan Oyun Teorisi, 19. yy’da ortaya atılmış olmasına rağmen 20. yy’da yaygınlaşarak ekonomi 
alanından uygulanmaya başlanmıştır. Teoride karar birimleri aldıkları kararlar doğrultusunda rakiplerinin bu 
karardan ne derece etkileneceğini bilerek ona göre kendilerine maximum fayda sağlayacak kararı verirler. 
Oyun teorisinin önemi ve kullanışı işletmeler arasında rekabet olduğundan dolayı zamanla artış göstermiştir. 
Rekabet ortamında karar vericilerin her biri akılcı davranıp kendilerine en yüksek faydayı sağlayan yolu seç-
mektedirler. Eğer karar vericilerin almış oldukları bu kararlar sayısal değerler ile ölçülebiliyorsa karar veri-
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ciler arasında rekabet problemi matematiksel bir yöntem kurulup modellenip çözüme ulaştırılabilir. Buradan 
hareketle, 1944 yılında Neumann ve Margenstern tarafından ortaya atılan oyun teorisi, rekabet problemi adı 
altında rekabetçi ve işbirlikçi durumlar yaratarak bunu formüle çevirmişlerdir.  Bu teori üzerine 1954 yılında 
John Nash rekabetçi ve işbirlikçi oyunlarda kullanılmak üzere denge kavramını ortaya atarak, Nash dengesini 
oluşturmuştur. 1970’li yıllarda ortaya çıkan bir grup iktisatçı ise, piyasadaki herkesin eşit bilgiye sahip olma-
dığı düşüncesini ortaya atıp ekonominin her zaman dengede olmadığını savunmuşlardır. Bu durum ekonomide 
asimetrik bilgi olarak adlandırılmaktadır. Aynı zamanda, iktisadi karar alma süreçlerinde yanlışlara yol açıp 
krizlere neden olabilmektedir. Piyasadaki herkesin eşit bilgiye sahip olmaması beraberinde bankaların ver-
dikleri kredilerde yanlış kararlar almasına ve bankaların etkinliğinin azalmasına neden olabilmektedir. Kredi 
talebinde herhangi bir artış olduğunda krediye konu olan projelerin risk oranı artıyorsa kredi verenlerin arz-
talep dengesini sağlamak için faiz oranlarını arttırması gerekmektedir. Faiz oranı arttıkça düşük riskli projeler 
yüksek faiz oranlarından dolayı kredi kullanamayacakları için piyasayı terk ederler ve piyasada sadece yüksek 
riskli kredi talepleri kalır. Faiz oranlarının her artışında yüksek riskli kredi talepleri artacak, bankalar ise bu 
durumdan kendilerini korumak için faiz oranı ne kadar artarsa artsın kredi taleplerini reddederek kredi tayın-
laması yoluna gideceklerdir. Bankalar, asimetrik bilgi probleminden dolayı kredilerin geri dönmeme riskini 
almak istemediklerinden dolayı çoğu zaman kredi tayınlaması yoluna gitmektedirler. Kredi tayınlamasında 
var olan kısıtlamaların kaldırılması sonucunda kredi talep edenlerin sayısında oluşacak olan ani artışın fi-
nansal krizlere neden olacağı savunulmaktadır. Finansal krizler belirsizlik içeren ekonomik faaliyetlerdir. Bu 
belirsizlik durumlarında borç verenler alacaklarını tahsil edemeyeceğinden dolayı borç vermek istemezler ve 
piyasadaki rekabet ortamı azalır. Guttentag ve Herring’e göre bu durum ekonomide feci miyopluk (disaster 
myopia)  olarak adlandırılmaktadır. Bankalar kredi talep edenlere faiz oranı karşılığında kredi vermektedir. 
Ancak, bazı müşteriler kredi ödemelerini zamanında yaparken bazıları ödeyememektedir. Buradan hareketle 
bankalar kredi faaliyetlerinde oyun teorisi mantığını kullanarak Nash dengesini analizini yaparak, krediyi geri 
ödemede sıkıntı çekmeyecek müşterilere kredi kullandırırlar. 

TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜ

Mali piyasalarda önemli bir yeri olan bankalar, fon fazlası olandan fon açığı olanlara aktarım sağlayan kar 
amacı güden bir mekanizmadır.  Bankacılık sektöründe meydana gelen herhangi bir hareketlilik ülke ekonomi-
lerini olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebilmektedir.  Bankalar, aktarım mekanizması olmalarının dışında 
hükümetlerin uyguladığı para ve maliye politikalarına da katkı sağlamaktadır. Bir ülkede bankacılık sistemi ne 
kadar güçlü ise o ülkenin ekonomik büyümesi de o denli yüksek olacaktır (Yetiz, 2016: 107-114).

1980 yılına kadar Türkiye’de bankacılık sistemi devlet kontrolü ve sınırlı sayıda mali araçlar ile hizmet vermiştir. 
1990-1999 yılları arasında Türkiye’de sermaye hareketlerinin serbest bırakılması ile birlikte sermeye hareketleri 
yükselirken, sermaye çıkışları da Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Aynı yıllarda teknolojide yaşanan 
olumlu gelişmeler ve elektronik banka hizmetlerinin yaygınlaşması ile birlikte bankacılık sistemi gelişmiştir. 
2000’li yıllara gelindiğinde ise kamu bankalarının yapısal uyumu yakalayamaması, iç talebin kontrol altına alı-
namaması gibi nedenlerden dolayı bankacılık sektörü kriz yaşamıştır. Krizin ardından 2002-2007 yılları arasında 
yaşanan gelişmelerle birlikte bankacılık sektörü yeniden yapılandırılmıştır. Türkiye ekonomisi, yapısal düzenle-
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melerle birlikte, işsizlik, yüksek enflasyon, kamu borcu gibi sorunlarda azalma göstermiştir. Aynı zamanda Türki-
ye ekonomisi,  ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı olmuştur. Krizin ardından bankaların denetlenmesi 
ve düzenlenmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na  (BDDK) verilmiştir.  2005 yılında Bankacılık 
Kanunu’nun yasallaşması ile birlikte var olan bankaların şube ve çalışan sayıları artmıştır. 2007 yılında başlayan 
2008 yılında küresel kriz haline gelen Mortgage krizi, bankacılık sektörünün alt yapısının ve denetiminin sağlıklı 
olmasından dolayı Türkiye’yi pek fazla etkilememiştir (Arabacı, 2018: 25-40).

Mortgage krizi ardından küresel piyasalarda meydana gelen belirsizlikler ve ekonomik risklerin fazla olmasına 
rağmen Türkiye ekonomisi yüksek istikrar göstermiştir. Türk bankacılık sektörü her geçen yıl artan şube sayısı 
ve personel sayısı, alt yapısının yüksek teknoloji ile desteklenmesi sonucu mali sektörün büyümesine imkan 
sağlamaktadır (Arıcan, Yücememiş, 2016: 47).

Tablo 1: Türkiye’de 2010-2018 Yılları Arası Banka Sayıları

Kaynak: www.tbb.org.tr

Türkiye’de 2001 krizinin ardından 2002 yılında faaliyet gösteren, 40 mevduat, 14 kalkınma ve yatırım bankası 
toplamda 54 banka hizmet vermekteydi. 2010 yılında, 32’si mevduat, 13’ü yatırım ve kalkınma, 4’ü katılım 
bankası olmak üzere toplamda 49 banka faaliyetteydi. 2018 yılına gelindiğinde ise, 34’ü mevduat, 13’ü yatırım 
ve kalkınma, 5’i katılım bankası olmak üzere toplamda 52 banka faaliyet göstermektedir. Yıllar geçtikçe banka 
sayılarında azalma olsa dahi şube sayıları her geçen yıl artış göstermiştir.

OYUN TEORİSİ BAĞLAMINDA TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Rasyonel beklentiler yaklaşımına göre, ekonomide doğru karar verebilmek için tarafların eşit bilgiye sahip 
olmaları gerekmektedir.  Herkesin piyasa hakkında aynı bilgiye sahip olduğu düşüncesi Klasik İktisatçıların 
temel varsayımlarından bir tanesidir. Klasikler bu düşünceyle piyasanın her zaman dengede olduğunu savun-
muşlardır. 1970’li yıllarda ortaya çıkan bir grup iktisatçı ise, piyasadaki herkesin eşit bilgiye sahip olmadığı 
düşüncesini ortaya atıp ekonominin her zaman dengede olmadığını savunmuşlardır. Piyasadaki alıcı ve satı-
cıların eşit bilgiye sahip olmamaları durumu iktisadi karar alma süreçlerinde de yanlışlara yol açıp krizlere 
neden olabilmektedir (Eğilmez, 2011: 96).
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Akerlof’un ortaya atmış olduğu asimetrik bilgi sonucunda iyi ve kötü müşterilerin ayırt edilememesi sonu-
cunda bankalar her iki müşteriye de kredi verirler. İyi ve kötü her müşteriye yüksek faiz uygulanır fakat kötü 
niyetli müşteriler bu yüksek faizi umursamadan borçlanmaya devam ederler. Bu durum ters seçime sebebi ile 
bankaların likitide problemi sonucunda finansal krizlere neden olmaktadır. Asimetrik bilgi, bankacılık sektö-
ründe ters seçim ve ahlaki tehlike ile birlikte hareket etmektedir. Bankaların müşterilerine kredi kullandırırken 
müşterileri iyi ya da kötü olarak ayırt edememesinden ileri gelmektedir. Ahlaki tehlike ise, müşterinin ban-
kadan krediyi aldıktan sonra sözleşmede belirttiği gibi değil de farklı alanlardan kullanmasından kaynaklan-
maktadır. Eğer kredi alan krediyi doğru yerde kullanıp başarılı olursa kredi alan bu durumda kazanç sağlamış 
olacaktır (Mishkin, 1999 :2; Akerlof, 1970: 490).

Asimetrik bilginin en çok etkilediği sektör hiç şüphesiz bankacılık sektörüdür. Çünkü bankalar kredi kullan-
dıracakları müşteriler hakkında her zaman tam bilgiye sahip değildirler. Piyasadaki herkesin yeterli bilgiye 
sahip olmadığını yani asimetrik bilgi problemini ortaya atan Yeni Keyneslere göre bankaların ahlaki risk ve 
ters seçim sorununun önlenmesinde önemli rol oynadıkları görülmüştür. Ayrıca ortaya atılan teoriler, bilgi kar-
maşıklıkları ve banka başarısızlıklarının, yetersiz yatırım ve ya aşırı yatırım yoluyla mikro ve makro düzeyde 
verimsizlik ve etkisizlik yaratabileceğini göstermektedir. Bankaların temel sorunları arasında, iyi borçluları 
kötü borçlulardan ayırt etmek vardır. Çünkü, kredi talep edenler kendi durumları hakkında bankanın bildiğin-
den daha fazla bilgiye sahiptirler (Karlan, Zinman, 2009: 2; Bekmez, Çalış, 2011:80; Kraft 2006:1).

Oyun teorisi 1950 yılında John Nash tarafından bulunmuş olup Nash Dengesi Teoremi olarak günümüze kadar 
gelmiştir.  Bu teorem, sıfır toplamlı oyunlardan sıfır toplamlı olmayan oyunlara doğru bir gidiş yolu sunmuş-
tur. Oyun teorisi çerçevesinde temel amaç, bankaların kullandırdıkları krediler karşısında krediyi talep edenler 
arasında kime verirse riskini en düşük, kazancını ise en yüksek seviyede tutacağını belirlemeye çalışmasıdır 
(Özer, 2004:9).

Bankalarda iki tip müşteri profili vardır. Birincisi borcuna bağlı müşteriler, diğeri de borcuna bağlı olmayan 
müşterilerdir. Borcuna bağlı olmayan müşteriler ise, asimetrik risk ve spekülatif risk taşıyan müşteri profili 
olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılır. Borcuna bağlı olan müşteri profili, bankadan çekmiş oldukları kredi-
yi geri ödemede güçlük çekmeyip tam ve zamanında ödeyen müşterilerdir.  Borcuna bağlı olmayan müşteri 
profili ise ya çekmiş olduğu krediyi hiç ödemeyen ya da zamanında ödemeyen müşteridir. Bu müşteri profili 
bankalar için maximum risk unsuru oluşturmaktadır.  Borcuna bağlı olmayan müşteri profili olan ahlaki risk 
taşıyan müşteriler aldıkları krediyi geri ödeme gücüne sahip değildirler. Aynı zamanda bu müşteri profilinin 
bankalar açısından riskini artıran bir diğer unsur ise, aldıkları parayı sözleşmede beyan ettikleri işten farklı bir 
işe yatırmalarıdır. Borcuna bağlı olmayan müşteri profilinin bir diğer tipi olan spekülatif risk taşıyan müşteriler 
ise, aldıkları krediyi eğer yatırımları kazanç sağlarsa ödeyecek aksi takdirde borcunu ödeyemeyecek müşteri 
profilini ifade etmektedir. Bankalar tabi ki borcunu sadık olan müşteri profilini tercih ederek kredileri geri 
ödememe riskine karşı kendilerini korumuş olacaktır (Altunöz, 2013: 13).
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SONUÇ

Türk finans sektörünün önemli bir bölümünü oluşturan bankacılık sektörü Türkiye ekonomisi açısından çok 
önemlidir. Türkiye ekonomisi yaşadığı krizler karşısında uyguladığı para ve maliye politikaları ile güçlü duruş 
sergilemeye devam etmektedir. Asimetrik bilginin varlığı ile krizlerle karşılaşılma olasılığı çok yüksektir. Asi-
metrik bilgi, bankacılık sektörü için maliyetlerin yüksek verimliğin az olmasına neden olmaktadır. Bu durum-
da önlenemezse krizlere sebebi ile bankaların iflas etmesine neden olabilmektedir. Asimetrik bilgi beraberinde 
ters seçim ve ahlaki tehlikeyi de beraberinde getirmektedir.

Türkiye açısından oyun teorisi kapsamında asimetrik bilgi problem incelendiğinde bankaların zarara uğra-
maması adına Nash dengesinin ne olduğu belirlenmelidir. Bu bağlamda, bankalar kullandıracakları krediyi 
kime vereceklerine çok iyi karar vermelidirler. Böylelikle oyun teorisi kapsamında bankalar krediyi, ödeme 
kapasitesi olan müşterilere yani sağlam müşterilere verdikleri zaman kazanç sağlamaktadır. Sağlam müşteriler 
dışında kalan diğer müşteri grupları ters seçim ve ahlaki tehlike gibi riskler taşıdığından dolayı bankaların bu 
tür müşteri gruplarına kredi kullandırılmaması gerekmektedir.

Bankalar, asimetrik bilgiden sonucu oluşabilecek riskleri en aza indirgemek için bir takım önlemler almalıdır-
lar. Bunların başında,  kredi talep eden müşterileri daha kredi vermeden çok iyi araştırıp gelirlerini ve krediyi 
geri ödeme kapasitelerini çok iyi bilmelidirler. Ayrıca bankaların kredi borcunu geri ödeyecek ya da ödeye-
meyecek müşterilerini ayırt etmek için bir kontrol merkezi geliştirmelidirler. Böylelikle bankalar risklerini 
minimize edebilirler.
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2010 SONRASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASININ 
ENFLASYON ÜZERİNE ETKİSİ
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Öz: 2010 yılında yaşanan küresel finans krizi  birçok ülkede para politikası düzenlemelerine sebep olmuştur. 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)  da 2010 yılının ortalarından itibaren yeni bir para politikası 
uygulamaya başlamıştır. Uygulanan yeni politika ile enflasyon hedeflemesi rejimi geliştirilmiş ve fiyat istik-
rarının yanında finansal istikrar da dikkate alınmaya başlanmıştır. Dolayısıyla politika araçlarında çeşitlilik 
ihtiyacı nedeniyle, politika faizinin yanı sıra gecelik borç alma ve borç verme faizleri arasında oluşan faiz 
koridorunun ve zorunlu karşılıkların bir arada kullanıldığı bir politika bileşimi geliştirilmiştir. Bu bağlamda 
çalışmada, TCMB’nin 2010 sonrası para politkasının enflasyona etkileri 2014:11-2018:06 dönemine ait ay-
lık veriler için incelenmiştir. Bağımlı değişken olan enflasyou temsilen TÜFE değişkeni ile para politikasını 
temsilen politika faizi  ve zorunlu karşılıklar  değişkenlerine ait veri setinin ilk olarak durağanlığı araştırılmış 
ve uzun dönemde eşbütünleşik olup olmadıkları sınanmıştır. Uzun dönemde aralarında eşbütünleşme ilişkisi 
saptanan değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Granger nedensellik testi ile test edilmiştir. Elde edilen 
bulgulara göre enflasyon oranından zorunlu karşılık oranlarına doğru ve zorunlu karşılık oranlarından politika 
faizine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin varlığı saptanmıştır. Son olarak değişkenlere uygulanan Blok 
Dışsallık Wald testi neticesinde zorunlu karşılık oranları- politika faizi arasında ve TÜFE enflasyon oranları-
zorunlu karşılık oranları arasında içsellik ilişkisi,  TÜFE enflasyon oranı- politika faizi arasında zayıf dışsallık 
ilişkisi tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Eşbütünleşme Analizi, Para Polikası, Politika Faizi

GİRİŞ 

Küresel kriz sonrası  dünyada merkez bankaları yeni politika arayışlarına girmiştir. Konjoktüre uygun olarak 
TCMB de 2010 yılının sonlarından itibaren,  kısa vadeli sermaye girişleri, bozulan cari denge ve hızlı seyreden 
kredi genişlemesinin yol açtığı riskler karşısında yeni bir para politikası  tasarlama yoluna gitmiştir. TCMB 
tasarladığı yeni para politikasında makro finansal riskleri sınırlamak üzere birbirini tamamlayıcı niteliğe sahip 
farklı politika araçlarını kullanmayı hedeflemiştir. Bu doğrultuda kısa vadeli sermaye girişlerini azaltmak ve 
kredi genişlemesini yavaşlatmak üzere iki ara hedefle birlikte, fiyat istikrarından taviz verilmeden finansal 
istikrarın gözetilebilmesi amacıyla, politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ek olarak zorunlu 
karşılıklar ve faiz koridorunun (gecelik borç verme ve borçlanma faizi arasındaki fark) aktif para politikası 
araçları olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Kısa vadeli sermaye girişlerini azaltmak için faiz koridorunun 

13 
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genişletilmesi ve kredi genişlemesini yavaşlatmak için zorunlu karşılık oranlarının artırılması sözkonusudur. 
2010 Kasım ayında uygulanmaya başlayan yeni para politikası ile enflasyon arasındaki ilişki çalışmanın ama-
cını oluşturmaktadır. Literatür incelendiğinde son yıllara kadar  yeterli veri setine ulaşılamadığı için konuyla 
ilgili birkaç ampirik çalışmanın varlığı görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın literatüre ampirik olarak kat-
kıda bulunacağı düşünülmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde para politikası ile enflasyon arasındaki ilişki 
teorik olarak orataya konmuştur. İkinci bölümde belirlenen dönemde Türkiye’de para politikasının gelişimi 
irdelenmiş ve üçüncü bölümde veri seti tanımlanarak uygulanan ekonometrik yönteme yer verilmiştir. Son 
olarak da sonuç kısmında analiz sonucunda elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.

1. Para Politikası ile Enflasyon Arasındaki İlişki

Fiyatlar genel seviyelerindeki sürekli artış ve buna karşılık yerli paranın değerini yitirmesi enflasyon olarak 
kabul edilmiştir (Frisch, 1989:1). Elde edilmesi mümkün olmayan, bir gelir düzeyini ya da bir harcama büyük-
lüğünü devam ettirme çabası da enflasyonun tanımlamaları arasındadır (Enç, 1993:1). 

Ekonomi bir enflasyon süreci içerisine girince, ekonomide kaynaklar, ödemeler dengesi ve rekabet ortamı 
üzerinde olumsuzluklar ve önemli dengesizlikler oluşmaktadır. Bu süreç toplumda kendisini enflasyona uyar-
layamayan kesimler için satın alma gücü ve refah kaybına yol açarak, gelir dağılımını, toplumsal adaleti ve 
refahı olumsuz etkiler. 

Para teorilerine bağlı olarak para politikasının enflasyonu kontrol etmedeki rolü son derece önemlidir. Para 
politikası ve stratejileri, enflasyonun dinamiklerine ve ülke koşullarına göre farklılık içerebilmektedir. Enflas-
yonu kontrol etmeye yönelik ortaya çıkan temel yaklaşımlar arasında, Merkez Bankalarının Bağımsızlığı, Para 
Kurulu, enflasyon hedeflemesi gibi politika yaklaşımları yer almaktadır. Bu yaklaşımlarla birlikte çeşitli para 
politikası araçları yardımıyla enflasyonunun kontrol edilmesi hedeflenmektedir (Oktar, 2011: 4).

TCMB 1211 sayılı Kanunu’nda fiyat istikrarının para politikasının öncelikli hedefi olmasına yönelik bir takım 
değişiklikler yapılarak, 25 Nisan 2001 tarihinde yürürlüğe konulan yeni kanuna göre TCMB’ye para politika-
larının uygulanması ve kullanılacak para politikası araçlarına karar verilmesi konusunda tam yetki verilmiştir 
(TCMB, 2012:16-17).

 Sözkonusu kanun değişikliği ile para politikası karar alma sürecinin de kurumsallaşması hedeflenerek para 
politikası ilke, strateji ve hedeflerinin belirlenmesinden sorumlu Para Politikası Kurulu (PPK) kurulmuştur.

Enflasyon hedeflemesi rejimi; merkez bankasının nihai hedefi olan fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürül-
mesi amacına yönelik olarak para politikasının makul bir dönem için belirlenen sayısal bir enflasyon hedefi ya 
da hedef aralığına dayandırılması ve bunun kamuoyuna açıklanması şeklinde tanımlanabilen para politikası 
uygulamasıdır (Alparslan, 2000:3).
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2.  2010 Yılı Sonrası TCMB Para Politikası Uygulamaları

2010 yılında küresel finansal sistemdeki hararetin düşmesinden sonra, koşulların normalleşmeye başlama-
sı, kriz önlemlerinin geri alınmasını gündeme getirmiştir. TCMB, 14 Nisan 2010 tarihinde yayınladığı çıkış 
stratejisi çerçevesinde yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranlarını iki ayrı kararla Nisan 2010 ve Ağustos 
2010’dan geçerli olmak üzere artırmış ve Eylül 2010’da üçüncü bir karar ile bu oranı kriz öncesindeki düzeye 
yükseltmiştir. Eylül 2010 döneminden Mart 2011 dönemine kadar yapılan zorunlu karşılık düzenlemeleri neti-
cesinde piyasadan 40 milyar Türk lirasına yakın likidite çekilmiştir (Başçı, 2011:13).

TCMB 2011 yılının sonunda  faiz koridoru üzerinde strateji değişikliğine gitmiş ve faiz koridorunun üst sını-
rını belirleyen gecelik borç verme faizi daha aktif olarak kullanılarak  yükseltilmiş ve dönem dönem likiditeyi 
sıkılaştırmıştır. 2012 yılında kredi büyüklüğünün finansal istikrarla uyumlu olarak, makul seviyelere inmesin-
de faiz koridoru ve likidite politikasının aktif olarak kullanılması önemli bir rol oynamış ve faiz koridorunun 
kredi arzına yönelik makroihtiyadi bir araç olarak da değerlendirilebileceğine işaret edilmiştir (Binici ve Di-
ğerleri, 2013: 5).

2013 yılı Ocak ve Şubat aylarında gecelik borç verme ve borç alma faiz oranları ve Mart ayında da  gecelik 
borç verme faiz oranı  indirilmiştir. Diğer gelişmekte olan ülkelerde politika faiz oranlarındaki indirimlerin 
devam etmesi ve Türkiye’ye sermaye akımlarının ivmelenme eğilimi göstermesi sebebiyle, Nisan ayında fi-
nansal istikrara dair riskleri dengelemek amacıyla politika faiz oranı, gecelik borç verme ve borç alma faiz 
oranlarında  düşüş gerçekleştirilmiştir (TCMB, 2013). 

2013 yılı sonundan itibaren  küresel anlamda ve ülke içinde artan belirsizlikler neticesinde Türkiye’nin risk 
primi göstergelerinde ciddi anlamda bir bozulma gözlenmiştir. Döviz kuru hareketleri ve finansal piyasalar-
daki oynaklık artışı enflasyon görünümü ve makro-finansal istikrardaki olumsuz etki nedeniyle PPK, 28 Ocak 
2014 tarihinde gerçekleştirilen güçlü para politikası sıkılaştırması ile enflasyonun kontrol altına alınmasını ve 
finansal istikrarın desteklenmesini amaçlamıştır. TCMB alınan kararlar neticesinde bir hafta vadeli repo faiz 
oranını yüzde 4,5’ten yüzde 10’a çıkarmış ve ek parasal sıkılaştırma uygulamasına son verilmiştir. Yılın ikinci 
çeyreğinde makro ekonomik göstergelerdeki iyileşme nedeniyle TCMB son dönemde ölçülü oranlarda faiz 
indirimlerine giderek  Nisan ayında, geç likidite penceresi borç verme faiz oranı indirmiştir. Mayıs, Haziran 
ve Temmuz aylarında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı düşürülmüştür. PPK, aynı zamanda para politika-
sındaki sıkı duruşunu sürdürmüştür. Ağustos ayında ise faiz koridorunu daha simetrik hale getirmek amacıyla 
gecelik borç verme faizi yüzde 12’den yüzde 11,25’e, piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan 
borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 11,5’ten yüzde 10,75’e indirilmiştir (TCMB, 2014).

TCMB, 2015 yılının ilk çeyreğinde, çekirdek enflasyonda gözlenen olumlu gelişmeleri dikkate alarak ölçülü 
faiz indirimleri yapmıştır ve bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Ocak ayında ve Şubat ayında düşürülmüştür. 
Ayrıca, Şubat ayında gecelik borç alma-verme koridoru, 50 baz puan indirilmiştir. Yılın geri kalanında ise borç 
alma-verme koridoru sabit tutulurken ortalama fonlama faizi kademeli olarak yükseltilmiştir (TCMB, 2015).
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TCMB, para politikası aracı ve makroihtiyati bir araç olarak zorunlu karşılıkları kullanmaya devam etmekte-
dir.. 2016 yılının ikinci yarısında finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla Türk lirası yükümlülüklere uygu-
lanan zorunlu karşılık oranlarında tüm vade dilimleri için toplamda 100 baz puan indirime gidilmiştir. Yabancı 
para cinsinden yükümlülüklere uygulanan zorunlu karşılık oranlarında da 50 baz puan indirim yapılmıştır. 
Finansal kuruluşlar tarafından TCMB nezdinde Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen 
faiz/nema oranlarının belirlenme yöntemi değiştirilmiştir. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren üç ayda bir ödene-
cek faiz/nema oranı TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 400 baz puan eksiği olarak belirlenmiştir 
(TCMB, 2016).

2017 yılının Ocak-Nisan aylarında para politikasını kademeli olarak sıkılaştıran TCMB, sonrasında da sıkı 
para politikası kararı sürdürülmüştür. 2017’nin sonuna gelindiğinde ek tedbirler gerekmiştir. 2017 yılı boyunca 
TCMB fonlamasının büyük oranda tek bir kanaldan yapılmasına bağlı olarak para politikasının öngörülebilir-
liği önemli ölçüde artmıştır. TCMB gecelik borç verme faiz oranı ve Geç Likidite Penceresi (GLP) uygulaması 
kapsamındaki borç verme faiz oranı  yükseltilmiştir.

 2018 yılının Ağustos ayında , finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yöne-
timinde esneklik sağlanması amacıyla zorunlu karşılık oranları  indirilmiştir. Merkez Bankası  Ekim 2018’de  
PPK toplantısında alınan kararla politika faiz oranını yüzde 17,75’ten, yüzde 24’e yükseltmiş ve Aralık ayında 
yapılan toplantıda ise yüzde 24 olan politika faiz oranının sabit tutulduğu kararını açıklamıştır.

3.Veri Seti ve Ekonometrik Yöntem

TCMB’nın 2010 sonrasında uyguladığı para politikasının enflasyona etkisini araştıran bu çalışmada belirlenen 
değişkenler; enflasyonu temsilen Tüketici Fiyat Endeksi (TUFE),  para politikasını temsilen politika faizi (PF) 
ve yine para politikasını temsilen zorunlu karşılık oranları (ZK) şeklindedir. Analiz periyodu 2014:11-2018:6 
yılları arası aylık verilerden oluşmaktadır ve veriler TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden (EVDS) 
elde edilmiştir. Oluşturulan veri setine ait analizde Eviwes 7 ekonometri programından yararlanılmıştır.

TCMB ve enflasyon arasındaki ilişkinin tahmini için kullanılacak yönteme karar verebilmek adına ilk olarak 
serilerin birim kök içermemesi yani durağan olması gerekmektedir. Serilerin durağanlığı Dickey ve Fuller 
(1981) tarafından geliştirilen “Genişletilmiş Dickey-Fuller” (ADF) birim kök testiyle analiz edilmiş ve sonuç-
lar tablo 1’de gösterilmiştir. Çalışmada kullanılan tüm değişkenler logaritmik formdadır.
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Tablo 1. ADF Birim Kök Test Sonuçları

        ADF Birim Kök Testi

Değişkenler Test İstatistiği Olasılık Değeri

LOGTUFE 0.265456 0.7578

1. Fark -7,286167 0.0000*

LOGZK 1,081179 0.9967

1. Fark -1,632308 0.0961**

LOGPF  -0,348644 0.5535

1. Fark -5,098019 0.0000*

*%1 ve ** %10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.
Kaynak: Eviwes 7 Pogramı kullanılarak elde edilmiştir.

Tablo 1 incelendiğinde değişkenlere uygulanan ADF Birim Kök Testi  sonuçlarına göre, tüm değişkenlerin dü-
zey değerlerinde  birim kök taşıdığını belirten sıfır hipotezleri reddedilememektedir dolayısıyla serilerin birim 
kök içerdiği yani durağan olmadıkları görülmektedir. Serilerin durağan hale gelebilmeleri için farkları alınmış-
tır ve tüm serilerin 1. Farklarda durağan olduğu (birim kök içermediği) görülmektedir. Durağanlık dereceleri 
I(1) olarak belirlenen seriler arasında uzun dönemli ilişki eşbütünleşme yöntemiyle ortaya konmaktadır. Çalış-
mada bu ilişkiyi tahmin etmek ve sahte nedensellik ilişkisinin önüne geçebilmek için Johansen Eşbütünleşme 
Yöntemi kullanılmaktadır. Johansen (1998) ve Johansen- Juselius (1990), koentegrasyon vektörlerinin sayısını 
ve anlamlı olup olmadıklarını belirlemek amacıyla iki tane test ileri sürmüştür. İz (trace) istatistiği ve en büyük 
özdeğer (max eigenvalue) istatistiği (Yılmaz, 2007:9). Johansen Eşbütünleşme Testi öncesinde VAR modeli 
üzerinden hata terimleri arasında ardışık bağımlılık probleminin bulunmamasına ve modelin istikrarlı olma-
sına bakılarak değişkenlere ait uygun gecikme uzunluğu belirlenmiştir ve sonuçlar tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2.Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi

 Lag      LogL       LR      FPE      AIC      SC       HQ

0  49.71819      NA  1.94e-05 -2.335909 -2.209244 -2.290111

1  149.3865  179.4029  2.09e-07 -6.869325  -6.362661*  -6.686131*

2  160.4706   18.28875*   1.90e-07*  -6.973529* -6.086868 -6.652940

3  163.6819  4.816970  2.59e-07 -6.684095 -5.417435 -6.226111

4  173.1486  12.78005  2.64e-07 -6.707430 -5.060773 -6.112051

LR=Logaritmik Olasılık Oranı/TheLikelihoodRatio, FBE= Son Tahmin Hatası/Final PredictionError, 
AIC=Akaike Bilgi Kriteri/Akaike Information Criterion, SC: Schwartz Kriteri, HQ= Hannan-Quinn Kriteri. 
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Tablo 2 incelendiğinde uygun gecikme uzunluğunun LR, FPE ve AIC bilgi kriterlerine göre 2 olarak belirlen-
diği görülmektedir.

Tablo 3. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları

Hipotez Numaraları Özdeğer İz İstatistiği 0.05 Kritik 
Değer

Olasılık 
Değeri

None *  0.601643  64.52124  29.79707  0.0000*

At most 1 *  0.442024  26.78461  15.49471  0.0007*

          At most 2  0.067460  2.863587  3.841466  0.0906

Hipotez Numaraları Özdeğer Max-Özdeğer 
İstatistiği

0.05 Kritik 
Değer

Olasılık 
Değeri

None *  0.601643  37.73664  21.13162  0.0001*

At most 1 *  0.442024  23.92102  14.26460  0.0011*

         At most 2  0.067460  2.863587  3.841466  0.0906

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.

Kaynak: Eviwes 7 Pogramı kullanılarak elde edilmiştir.

Johansen Eşbütünleşme Testi sonuçlarına göre iz istatistiğinde boş hipotez olan ‘’eşbütünleşme yoktur’’ hipo-
tezi %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. Boş hipotezin alternatifi olan ‘’en çok bir eşbütünleşme var-
dır’’ hipotezi de % 5 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. En büyük özdeğer istatistiğinde de eşbütünleşme 
yoktur boş hipotezi ve en çok bir eşbütünleşme vardır alternatif hipotezleri %5 anlamlılık seviyesinde redde-
dilmektedir. Her iki sonuç dikkate alındığında TÜFE endeksi ile açıklayıcı değişkenler arasında uzun dönemli 
iki eşbütünleşme  ilişkisinin varlığı kabul edilmektedir. Granger’e (1998) göre seriler arasında eşbütünleşme 
olması en azından bir yönlü nedensellik ilişkisinin varlığına işaret etmektedir. Seriler arsındaki nedensellik 
ilişkisinin olup olmadığını eğer varsa ilişkinin yönünü belirleyebilmek adına bir sonraki aşamada Granger 
Nedensellik Testi uygulanmış ve sonuçlar tablo 4’de gösterilmiştir. Test uygulanırken daha önce  VAR  modeli 
üzerinden belirlenilen gecikme uzunluğu kullanılmıştır.
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Tablo 4. Granger Nedensellik Testi Sonuçları

 Yokluk Hipotezi Gözlem F-İstatistiği Olasılık 

 LOGPF ® LOGTUFE     42  2.05635      0.1423

 LOGTUFE ® LOGPF  1.11838      0.3376

 LOGZK ®LOGTUFE     42  0.51516      0.6016

 LOGTUFE ®LOGZK  2.83202     0.0717*

 LOGZK ® LOGPF     42  2.94901     0.0648*

 LOGPF ®LOGZK  1.64288     0.2072

*%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.

Granger nedensellik testi; ‘’Granger Nedeni Değildir’’ şeklindeki yokluk hipotezini test eder; F-İstatistiği ista-
tistiksel olarak anlamlı ise yokluk hipotezi reddedilirken değişkenler arasında nedensellik ilişkisinden söz edi-
lir. Nedensellik test sonuçlarına göre, uzun dönemde TÜFE enflasyon oranlarından zorunlu karşılık oranlarına 
doğru ve zorunlu karşılık oranlarından politika faizine doğru bir nedensellik ilişkisinin varlığı görülmektedir. 
Bir başka ifadeyle uzun dönemde TÜFE enflasyon oranları zorunlu karşılıkların ve zorunlu karşılıklar da poli-
tika faizinin nedenidir şeklinde yorumlayabiliriz.

Tablo 5. Blok Dışsallık Wald/Blok Granger Nedensellik Testi Sonuçları

Ki-Kare Sd Olasılık

 Bağımlı Değişken: TÜFE Enflasyon Oranı

Politika Faiz Oranları  3.297178 2 0.1923

Zorunlu Karşılık Oranları  0.425893 2 0.8082

                                   Genel  4.363617 4 0.3590

 Bağımlı Değişken: Politika Faiz Oranları

TÜFE Enflasyon Oranları  3.054704 2 0.2171

Zorunlu Karşılık Oranları  6.605649 2  0.0368*

Genel  9.120841 4    0.0581**

 Bağımlı Değişken: Zorunlu Karşılık Oranları

TÜFE Enflasyon Oranları  7.165424 2 0.0278*

Politika Faiz Oranları  4.814944 2    0.0900**

Genel  10.90990 4 0.0276

*% 5  ve **%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.
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Blok Granger Nedensellik test sonuçlarına göre de politika faizinin nedeni zorunlu karşılık oranları iken zorun-
lu karşılık oranlarını da TÜFE enflasyon oranı  ve politika faizi belirlemektedir.  Bu test aynı zamanda ‘’Zayıf 
Dışsaldır’’ şeklindeki yokluk hipotezini test etmektedir. χ2 İstatistiği istatistiksel olarak anlamlı ise yokluk 
hipotezi reddedilirken değişkenler arasında içsellik ilişkisinden söz edilir. Olasılık değerleri dikkate alındığın-
da zorunlu karşılık oranları- politika faizi arasında içsellik ilişkisi, TÜFE enflasyon oranları-zorunlu karşılık 
oranları arasında içsellik ilişkisi ve TÜFE enflasyon oranı- politika faizi arasında zayıf dışsallık ilişkisi vardır. 

BULGULAR

Çalışmada 2010 sonrası TCMB para politikasının enflasyona etkilerini belirlemek amacıyla, TÜFE enflasyon 
oranı, politika faizi ve zorunlu karşılıklar değişkenlerinin  2014:11-2018:6 dönemine ait aylık verileri ekono-
metrik analizler yardımıyla test edilmiştir. Belirlenen değişkenler arasındaki ilişkinin tahmini için ilk olarak 
serilerin durağanlığı incelenmiştir. ADF Birim Kök Testi sonuçlarına göre tüm değişkenlerin düzey değerde 
birim kök içerdiği yani durağan olmadığı sonucuna varılmıştır. Değişkenlerin 1. Farkları alınarak I(1) derece-
sinde durağanlaştırılmıştır. I(1) derecesinde durağan seriler arasındaki uzun dönemli ilişki eşbütünleşme yön-
temiyle ortaya konulduğu için serilere Johansen Eşbütünleşme Testi uygulanmış ve sonucunda uzun dönemde 
değişkenler arasında iki eşbütünleşme olduğu sonucuna varılmıştır. Değişkenler arasındaki eşbütünleşme so-
nucu beraberinde nedenselliği getirdiğinden sonraki aşamada Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Sonuca 
göre uzun dönemde TÜFE enflasyon oranlarından zorunlu karşılık oranlarına doğru ve zorunlu karşılık oranla-
rından politika faizine doğru bir nedensellik ilişkisinin varlığı saptanmıştır. Sonrasında değişkenler arasındaki 
nedensellikle beraber serilerin modelde dışsal mı içsel mi yer aldığını belirlemeye yardımcı Blok Dışsallık 
Wald Testi uygulanmıştır. Elde edilen veriler bize zorunlu karşılık oranları ile politika faizi değişkenlerinin 
karşılıklı birbirinin nedeni olduğunu ayrıca iki değişken arasında içsellik ilişkisinin varlığını göstermektedir. 
TÜFE enflasyon oranlarından zorunlu karşılık oranlarına doğru nedenselliğin yanında içsellik ilişkisi söz ko-
nusudur. TÜFE enflasyon oranı ile politika faizi arasında zayıf dışsallık ilişkisi belirlenmiştir.

SONUÇ

Elde edilen bulgulara göre TCMB 2010 yılı sonundan bu yana uyguladığı yeni para politikasında zorunlu kar-
şılık oranları ve politika faizi değişkenlerini içsel kabul edip birlikte politika aracı olarak kullanmaya devam 
etmelidir. Zorunlu karşılık oranlarını belirlerken de TÜFE enflasyon oranlarını dikkate almalıdır. Ayrıca poli-
tika faizi TÜFE enflasyon oranlarını dışsal olarak etkilediğinden TCMB’nin etkin bir faiz politikası ile fiyat 
istikrarını kontrol altında tutması mümkün olacaktır.
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TARIM KONUSUNDA YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARDA DİDİSİPLİNLER ARASI 
ÇALIŞMA EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

Özge Zeynep YURDABAL OLĞUN1,   Sibel TAN2

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale / Türkiye
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Çanakkale / Türkiye

Öz: Disiplinler arası çalışma; tüm bilimsel araştırmalarda ve projelerde bir sorunun çözümü için farklı bilimsel 
disiplinlerin bir araya gelmesi ve konular arasında bağ kurulmasıdır. Nitekim gelişmiş ülkelerin ekonomileri 
ve üretim faktörleri incelendiğinde “yüksek katma değerli üretim” ve “inovasyon” önemli kavramlar olarak 
ön plana çıkmaktadır. Bu durum da bütün bilim dallarında disiplinler arası yaklaşımı işaret etmektedir. Konu-
ya tarım açısından baktığımızda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tarım; beslenme, istihdama katkısı, 
Milli Gelirdeki payı ve ödemeler dengesindeki rolü göz önüne alındığında önemini sürekli koruyan bir sektör 
konumundadır. Diğer taraftan hızlı nüfus artışı, tüketim eğilimlerindeki değişiklikler ve özellikle de tarımda 
meydana gelen küresel iklim değişikliği mevcut kaynaklarla mevcut ihtiyaçlara cevap vermeyi giderek zorlaş-
tırmaktadır. Ayrıca tarımsal üretim sonrası karşılaşılan pazarlama sorunları, dış ticarette karşılaşılan engeller, 
işletme yönetimi, örgütlenme ve yayım faaliyetleri düşünüldüğünde tarım sektöründe tek başına üretim ve 
verimlilik odaklı çalışmalar yeterli olmayıp, disiplinler arası akademik çalışmalar son derece önemlidir.  Do-
layısıyla tarımla ilgili çalışmaların mühendisliğin bütün alanları, biyoloji, kimya, matematik, istatistik, eko-
nometri, sosyoloji ve antropoloji gibi disiplinlerle işbirliği içinde çalışılması yapılan araştırmalarda kaliteyi 
artıracağı gibi bilimsel bulguların pratikte uygulama şansını yükseltecektir. Bu çalışmada Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesinde görev yapan akademisyenlerin yürüttükleri bilimsel çalışma ve projeler-
de disiplinler arası davranış ve eğilimleri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Disiplinler Arası Çalışma, Çanakkale

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Tarım; dar anlamda bitkisel ve hayvansal üretim olarak tanımlanır. Geniş anlamdaki tanımı ise tarımsal üretim 
dışında tarım ürünlerinin işlenmesi, girdilerin üretimi ve ürünlerin tüketicilere satışı gibi tarımsal üretim ve pa-
zarlama sürecindeki birbirini izleyen tüm faaliyetlerdir.  Bu tanımlardan yola çıkarak tarımsal faaliyeti bitkisel 
üretim, hayvansal üretim, tarım ürünleri ve girdileri teknolojisi olarak üçe ayırmak mümkündür (İnan, 2016).

Ancak günümüzde tarımsal faaliyet sadece üretim odaklı değil işleme ve teknoloji odaklı olarak ele alınma-
lıdır. Özellikle verimlilik artışında mekanik ve kimyasal teknolojilerin yerini yavaş yavaş biyolojik teknoloji 
almaktadır. Tarımın tanımında “tohumu ve toprağı kullanarak” denilmesine rağmen şimdilerde topraksız ve 
hatta tohumsuz bitkisel üretim yapılabilmektedir (Yavuz ve Dilek 2019).
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Tarım ekonomik açıdan değerlendirildiğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya, istihdama, dış ticarete, ödemeler 
dengesine ve tarıma dayalı sanayiye hammadde ve işgücü sağlama açısından da son derece önemli bir sek-
tördür (Tan vd., 2018). Dolayısıyla ekonomik kalkınma ve büyüme açısından tarımın ekonomiye sağladığı bu 
katkı sadece üretim odaklı değil, yüksek Katma Değer sağlayan teknoloji odaklı mamul maddelerin üretimiyle 
sağlanması bir zorunluluktur. Bu durum tarım ve sanayi entegrasyonun ve disiplinler arası çalışmaların önemi-
ni açıkça ortaya koymaktadır. Diğer yandan pazarlarda ve tüketicilerdeki parçalanma, bireyselleşme, tüketim 
kültürünün gelişimi, tüketici istek ve ihtiyaçlarındaki değişim, tüketici eğitim, gelir ve bilinç seviyesindeki 
artış ürün ve hizmetlerde çeşitlendirme ve farklılaşma ile birlikte “pazar yönlülük” ihtiyacını beraberinde ge-
tirmiştir (Özhan, 2002).

Ulusal akademiler, disiplinler arası araştırmayı “ekipler veya bireyler tarafından yapılan araştırma tarzı” olarak 
tanımlar. Çoğu kez herhangi bir soruna bir tek disiplinin çerçevesinden bakmak yetersiz olabilir.  Disiplinler 
arası araştırmalar bilgiye farklı bakış açıları sunar (Çobanoğlu, 2015).  Disiplinler arası çalışma, işbirliğine yö-
nelik problem çözmeyi, karmaşık araştırma sorunlarını, araç ve yöntem bilimlerini ödünç almayı ve disiplinler 
ile kavramlar arası çapraz tohumlamayı içerir (Gür, 2003). Disiplinler arası yaklaşım, bilimin çözüm getirme 
potansiyelini kısıtlayan bilimsel disiplinler arasındaki sınırları ortadan kaldırmayı amaçlar (Müller and Mer-
bach, 1984). Bugün gelişmiş ekonomiler bilgiyi bir üretim faktörü olarak değerlendirerek düşük katma değerli 
üretimden yüksek katma değerli üretime geçme aşamasındadırlar. Yüksek katma değerin gerçekleştirilebildiği 
alanlar ileri teknolojilerin uygulandığı alanlardır. 

Bu bağlamda küreselleşen dünyada tarımda birçok değişiklikler ve yeniliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin 
güncel bilim dalları olan moleküler biyoloji ve biyoteknoloji ve nanoteknolojiyle tarım sektöründe yeni ilaçlar, 
gübreler, daha besleyici ve hastalık direnci yüksek bitkiler veya hayvanlar, tohum ıslahı gibi alanlarda yapılan 
teknolojik ve bilimsel çalışmalar hızla artmaktadır. Ayrıca nanoteknoloji ile yüksek sıcaklıklara dayalı motor 
yağları, hafif malzemeli tarımsal alet ve makineler, daha uygun koşullarda hayvan barınaklarının inşası yapıl-
maktadır  (Akbaş ve Özarslan, 2007).

Konuya ekonomik açıdan bakmak da bu bağlamda faydalı olacaktır. Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin 
temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır. Bu çerçevede değerlendiril-
diğinde tarım ekonomistleri hem tarımın tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvancılık ve tarım ürünlerini değer-
lendirme gibi teknik konularını, hem de ekonominin planlama, yönetim, finansman, muhasebe, işletmecilik, 
pazarlama, tarım politikası, tarım hukuku, köy sosyolojisi, tarımsal yayım gibi konularını bilmek durumun-
dadır. Ayrıca tarım sektörünü geliştirmek, çiftçilerin yaşam düzeyini iyileştirmek ve tüketicileri aşırı fiyat 
artışından korumak, tarımsal ürünler dış satımını artırmak amacıyla devletin uyguladığı plan ve programlar ile 
ilgilenmektedir. Tarım Ekonomisi bilimi matematik, ekoloji, tarih, coğrafya, siyaset, sosyoloji, hukuk, davra-
nış bilimleri, psikoloji, fizik, kimya, teknoloji, bilişim ve hatta son zamanlarda ülkelerin kalkınmalarında çok 
önemli yer tutan biyoteknoloji, nanoteknoloji bilimleriyle ilişkilenmektedir.

Kısaca özetlenecek olursa 11. Kalkınma Planı’nda da belirtildiği gibi artan gıda talebi, iklim değişikliği, şehir-
leşme, toprak ve su kaynakları ile tarımsal ürünler ve üretici üzerinde baskı oluştururken; değişen iklime uy-
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gun bitki ve hayvan türlerinin geliştirilmesi, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması önem kazanmakta, daha 
az kaynakla gıda talebinin karşılanabilmesi için nitelikli işgücü ve teknolojiye ihtiyaç artmaktadır (Anonim, 
2019).  Buda bilim dalları birbirleri ile iç içe ve birbirlerini destekleyecek şekilde çalışması ile mümkün olup, 
kaliteli akademik çalışmaların diğer bilim dallarından izole bir şekilde çalışması mümkün değildir.

AMAÇ ve KAPSAM 

Bu çalışmanın amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin Ziraat Fakültesinde çalışan akademisyenle-
rin disiplinler arası çalışma eğilimlerinin incelenmesidir. Araştırmadan elde edilen sonuçların tarım ve diğer 
bilimsel disiplinler arasındaki işbirliğine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesinde çalışan ve tarımla ilgili bilimsel araştırmalar yapan akademisyenler ve bu akademis-
yenlerin disiplinler arası çalışma eğilimleri bu araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır.

YÖNTEM

Araştırmada birincil ve ikincil nitelikteki verilerden yararlanılmıştır.  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesin-
deki Ziraat Fakültesinde görev yapan 57 akademisyen ile yüz yüze yapılan anketler birincil veriler, konuyla 
ilgili çeşitli kurum ve kuruluşların yapmış oldukları yayınlar ile diğer araştırmacılar tarafından yapılmış olan 
araştırma sonuçları ikincil veriler olarak kullanılmıştır.

Araştırmada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesinde çalışan akademisyenlerin ekonomi di-
siplini ile çalışma eğilimlerini ortaya koymak amacıyla temel tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Tarım ala-
nında çalışma yapan akademisyenlerin disiplinler arası çalışma eğilimlerinin ortaya konması amacıyla likert 
ölçekli sorulardan yararlanılmıştır.

BULGULAR

Genel Bulgular

Anket sorularına cevap vererek araştırmaya katılan araştırmacıların %66.7’si erkek, %33.3’ü kadındın olup 
ortalama yaş 45.37’dir. Akademisyenlerin yaş aralıkları 25 ile 66 yaş arasında değişmektedir.

Çizelge 1. Akademisyenlerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları

Cinsiyet Sayı Yüzde (%) 

Kadın 19 33,3

Erkek 38 66,7

TOPLAM 57 100,0
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Araştırma kapsamına dahil olan akademisyenlerin unvanlarına göre dağılımları Çizelge 2.’de verilmiştir. Aka-
demisyenlerin  %41.1’i Profesör, %28.6’sı Doktor Öğretim Üyesi, %14.3’ü Doçent, %7.1’i Araştırma Görev-
lisi, %5.4’ü Öğretim Görevlisi ve %3.6’sı ise Doktor Araştırma Görevlisidir.

Çizelge 2. Akademisyenlerin Unvanlarına Göre Dağılımları

Unvan Sayı Yüzde (%) 

Profesör 23 41,1

Dr. Öğretim Üyesi 16 28,6

Doçent 8 14,3

Araştırma Görevlisi 4 7,1

Öğretim Görevlisi 3 5,4

Doktor Araştırma Görevlisi 2 3,6

TOPLAM 56 100,0

Çizelge 3.’de de görüldüğü gibi araştırmada yer alan akademisyenlerin %47,4’ü 20 yıldan fazla mesleki tecrü-
beye sahipken, %21,1’i 15-20 yıl arası, 10,5’i 5-10 yıl arası, %8,8’i 1-5 yıl arası, %7,0’ı 10-15 yıl arası %5,3’ü 
ise bir yıldan az mesleki tecrübeye sahiptir.

Çizelge 3. Akademisyenlerin Mesleki Tecrübelerine Göre Dağılımları

Mesleki Tecrübe Sayı Yüzde (%) 

<1 3 5,3

1-5 Yıl 5 8,8

5-10 Yıl 6 10,5

10-15 Yıl 4 7

15-20 Yıl 12 21,1

>20 27 47,4

TOPLAM 57 100,0

Araştırmaya katkı sağlayan akademisyenlerin belirttikleri yabancı dil düzeyleri çizelge 4.’de gösterilmiştir. Bu 
çizelgeden akademisyenlerin %54,4’ü orta düzeyde, %43,9’u ileri düzeyde, %1,8’i ise başlangıç düzeyinde 
yabancı dile sahip olduklarını ifade etmişlerdir. 
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Çizelge 4. Akademisyenlerin Yabancı Dil Düzeyi 

Yabancı Dil Düzeyi Sayı Yüzde (%) 

Başlangıç 1 1,8

Orta 31 54,4

İleri 25 43,9

TOPLAM 57 100,0

Anketlere katılan akademisyenlerin yurt dışı tecrübe durumları çizelge 5.’de verilmiştir. Akademisyenlerin 
%64,3’ünün yurtdışı tecrübesi bulunurken %35,7 sinin yurtdışı tecrübesi yoktur. 

Çizelge 5. Akademisyenlerin Yurt Dışı Tecrübe Durumları

Yurtdışı Tecrübe Sayı Yüzde (%) 

Evet 36 64,3

Hayır 20 35,7

TOPLAM 56 100

Yurtdışı tecrübesi olan akademisyenler eğitim için en çok sırasıyla İtalya, İspanya, İsrail, Japonya ve Polonya’ya 
giderken, çalışma için ise ABD, Almanya, İtalya, Kazakistan ve Yunanistan’a gitmişlerdir. Kurs için ise en çok 
ABD, İsrail, ÇEK Cumhuriyeti ve Macaristan da bulunmuşlardır.

Disiplinler Arası çalışma Eğilimleri İle İlgili Bulgular

Araştırmaya katılan akademisyenlerin %73,7’si disiplinler arası bir çalışmanın içinde bulunmuşken %26,3’ 
bulunmamıştır. Disiplinler arası bir çalışma yapmış olan akademisyenlerin çalışma konuları incelendiğinde ise 
%22,5 ile hayvancılık ilk sırada yer alırken, onu %17,5 ile Tarım Ekonomisi izlemiştir. Buna karşılık  %2,5 ile 
Coğrafik işaretler, Çeşit Geliştirme ve Ekoloji konuları son sırada yer almıştır. Araştırma yapılan diğer konular 
ise sırasıyla %12,5 ile Toprak ve Sulama, %10 Bahçe Bitkileri, %7,5 ile Enerji Kullanımı ve %5,0 ile Organik 
Kimya ve Gıda konuları olmuştur (Çizelge 6.).
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Çizelge 6. Disiplinler Arası Çalışma Durumu ve Konuları

Disiplinler arası çalışma Sayı Yüzde (%) 

Evet 42 73,7

Hayır 15 26,3

Toplam 57 100

Çalışma Konusu Sayı Yüzde (%) 

Hayvancılık 9 22,5

Tarım Ekonomisi 7 17,5

Toprak 5 12,5

Sulama 5 12,5

Bahçe Bitkileri 4 10

Enerji Kullanımı 3 7,5

Organik Kimya 2 5,0

Gıda 2 5,0

Coğrafi işaretler 1 2,5

Çeşit geliştirme 1 2,5

Ekoloji 1 2,5

TOPLAM 40 100

Araştırmaya katılan akademisyenler araştırma projelerinde bölgede birlikte çalışabilecekleri üçüncü şahısları 
önem derecelerine göre sıralarken ilk sırayı “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü” almıştır. Elimizdeki verilere göre 
sırasıyla Diğer Üniversiteler, Ziraat Odaları, Uluslararası Kuruluşlar, Kooperatifler ve STK’lar, Özel Sektör, 
Diğer ÇOMÜ Birimleri, Çanakkale Ticaret Borsası, Belediyeler, Çanakkale Sanayi ve Ticaret Odası, Çanak-
kale Organize Sanayi Bölgesi ve en son sırada ise Kaymakamlıklar yer almıştır.

Çizelgeden’de görüldüğü gibi ankete cevap veren akademisyenlerin çoğunluğu disiplinler arası çalışmalarda 
kurumlar arası işbirliğine yatkındır. Ancak ildeki Sanayi ve Ticaret odası, Organize sanayi Bölgesinde faaliyet 
gösteren işletmelerle işbirliğinin daha düşük olması tarım sanayi arasındaki entegrasyonun güçlenmesi açısın-
dan olumsuz bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Nitekim 10. ve 11. Kalkınma Planlarında Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü ve dünya ihracatından aldığı 
payı artırmak için imalat sanayiinde dönüşümün gerçekleşmesinin şart olduğu vurgulanmıştır. Bu bağlamda 
yüksek katma değerli yapıya geçmek ve yüksek teknoloji sektörlerinin payını artırmak temel amaç olarak ele 
alınmıştır. Dolaysıyla tarım ve sanayi arasındaki entegrasyonun güçlenmesi bilimsel araştırma ve verilerde 
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desteklenmedikçe başarılı olmayacaktır. Bu da akademik anlamda hazırlanan her türlü araştırmada sanayi ku-
ruluşlarından alınan veriler ile ve onların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak, bilginin ticarileşmesi 
ve ekonomik değere dönüşmesi açısından son derece önemlidir.

 Çizelge 7. Disiplinler Arası Çalışmalarda Tercih Edilen Kurum ve Kuruluşlar 

Üçüncü Şahıslar Skor Yüzde (%) Önem 
Sırası

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 252 9,3 1

Diğer Üniversiteler 251 9,3 2

Ziraat Odaları 248 9,2 3

Uluslararası Kuruluşlar 246 9,1 4

Kooperatifler ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 245 9,1 5

Özel Sektör 244 9,0 6

Diğer ÇOMÜ Birimleri 243 9,0 7

Çanakkale Ticaret Borsası 206 7,6 8

Belediyeler 202 7,5 9

Çanakkale Sanayi ve Ticaret Odası 197 7,3 10

Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi 192 7,1 11

Kaymakamlıklar 179 6,6 12

TOPLAM 2705 100,0  

Araştırma anketine katkı sağlayan akademisyenlerden disiplinler arası çalışma kavramından ne anladıkları 
üzerine verdikleri cevaplarla elde ettiğimiz verilere göre “Mevcut disiplinlerin tek başına çözemediği sorunla-
rın farklı disiplinlerle işbirliği yapılarak çözülmesi” bilgisi en çok desteklenen seçenek olmuştur. Sonrasında 
“Sorunların farklı bir bilgi düzleminde ele alınması ve tanımlanması” 2., “Yüksek katma değerli bilginin üre-
tilmesi” 3. “Bir sorunsaldan yola çıkarak konular arasında bağ kurmak” 4. “Teorik bilimsel sonuçların pratiğe 
aktarılmasında kolaylık sağlanması” 5. “Bilgi ve onu tanımlayıcı öğeleri açık fikirlilikle ortaya koymak” 6. 
“Kaynakların rasyonel kullanımı” 7. “Pozitif bilimlerle beşeri bilimler arasında ilişki kurmak” 8. “Çeşitli ku-
rumların elinde olan verilerin analiz edilmesi” 9. en son önem derecesine sahip olan ise “Sorunsalın çözümün-
de beşeri bilimlerin katkısının artırılması” bilgisi olmuştur (Çizelge 8.).
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Çizelge 8. Disiplinler Arası Çalışma Kavramından Ne Anlaşıldığı

Ne anladığı Skor Yüzde (%) Önem 
Sırası

Tek başına çözülemeyen sorunların farklı disiplinlerle 
çözülmesi

271 11,3 1

Sorunların farklı bir bilgi düzleminde ele alınması 259 10,8 2

Yüksek katma değerli bilginin üretilmesi 255 10,7 3

Bir sorunsaldan yola çıkarak konular arasında bağ 
kurmak

249 10,4 4

Teorik bilimsel sonuçların pratiğe aktarılmasında 
kolaylık sağlanması

239 10,0 5

Bilgi ve onu tanımlayıcı öğeleri açık fikirlilikle ortaya 
koymak

229 9,6 6

Kaynakların rasyonel kullanımı 226 9,5 7

Pozitif bilimlerle beşeri bilimler arasında ilişki kurmak 225 9,4 8

Çeşitli kurumların elinde olan verilerin analiz edilmesi 222 9,3 9

Sorunsalın çözümünde beşeri bilimlerin katkısının 
artırılması

215 9,0 10

TOPLAM 2390 100,0  

Araştırma kapsamında yapılan anketlere katılarak destek olan akademisyenlerin disiplinler arası çalışmalarda 
en çok ilişkili olduğu disiplinler çizielge 9. da verilmiştir. Tarım sektörünün diğer disiplinlerle ilişki durumu 
araştırıldığında akademisyenlerden elde edilen veriler incelendiğinde akademisyenler 1. Sırada Ekoloji disip-
linini önemli görürken bunu 2. Sırada Biyoteknoloji, 3. Sırada Genel Mühendislik Bilimleri, 4. Sırada Mate-
matik, 5. Sırada Bilişim ve Teknoloji, 6. Sırada Kimya, 7. Sırada Nanoteknoloji, 8. Sırada Coğrafya, 9. Sırada 
Sosyoloji, 10. Sırada Siyaset, 11. Sırada Fizik, ve Hukuk disiplinleri, 12. Sırada Davranış Bilimleri, 13. Sırada 
Psikoloji ve 14. Sırada,  tarih ise akademisyenlerin önemli gördükleri son bilim dalı olarak sıralanmıştır. 
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Çizelge 9. Tarımın Diğer Disiplinlerle İlişki Durumu

Diğer Disiplinler Skor Yüzde (%) Önem 
Sırası

Ekoloji 278 7,9 1

Biyoteknoloji 268 7,6 2

Genel Mühendislik Bilimleri 259 7,4 3

Matematik 258 7,3 4

Bilişim ve Teknoloji 254 7,2 5

Kimya 245 7,0 6

Nanoteknoloji 241 6,9 7

Coğrafya 239 6,8 8

Sosyoloji 229 6,5 9

Siyaset 216 6,1 10

Fizik 214 6,1 11

Hukuk 214 6,1 11

Davranış Bilimleri 206 5,9 12

Psikoloji 203 5,8 13

Tarih 192 5,5 14

TOPLAM 3516 100,0  

Ankete katılan akademisyenlerin disiplinler arası çalışma yaparken karşılaşılan güçlükler çizelge 10. da sıra-
lanmıştır. Çizelgeye göre akademisyenlerin disiplinler arası çalışma yaparken karşılaştıkları zorluklar incelen-
diğinde “Kavramsal bütünleşmenin sağlanmasındaki zorluk” bilgisi 1. Sırada yer almıştır. “Sabit fikirliliğin 
kırılmasındaki güçlükler” 2. Sırada, “Yeterli kaynak, zaman ve uzman bulmanın zorluğu” ve “Bütünsel bir ça-
lışma yapma alışkanlığının olmaması” bilgileri 3. Sırada, “Çeşitli alanlarda çıkar çatışmaları” 4. Sırada, “Yeni 
ve farklı olan bilgiye karşı oluşan önyargı” 5. Sırada, “Yeni konulara, terminolojiye ve ilişkilere ayıracağı 
zamanın artması” 6. Sırada, “Birlikte çalışma gerekliliğinin zorluğu”7. Sırada, “Meslek Taassubu” 8. Sırada, 
“Karmaşık problemlere çözüm aramanın zorluğu” 9. Sırada yer alırken, “Başarısızlık riskiyle karşılaşma kor-
kusu” bilgisi 10. Son sırada yer almıştır.
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Çizelge 10. Disiplinler Arası Çalışmalarda Karşılaşılan Zorluklar

Disiplinler arası çalışmanın zorlukları Skor Yüzde (%) Önem Sırası

Kavramsal bütünleşmenin sağlanmasındaki zorluk 211 9,9 1

Sabit fikirliliğin kırılmasındaki güçlükler 206 9,7 2

Yeterli kaynak, zaman ve uzman bulmanın zorluğu 205 9,6 3

Bütünsel bir çalışma yapma alışkanlığının olmaması 205 9,6 3

Çeşitli alanlarda çıkar çatışmaları 197 9,2 4

Yeni ve farklı olan bilgiye karşı oluşan önyargı 196 9,2 5

Yeni konulara ve terminolojiye uyum süresi 194 9,1 6

Birlikte çalışmanın kısıtlayıcılığı 189 8,9 7

Meslek Taassubu 187 8,8 8

Karmaşık problemlere karşı farklı yaklaşımlar 185 8,7 9

Başarısızlık riskiyle karşılaşma korkusu 158 7,4 10

TOPLAM 2133 100,0  

SONUÇ VE ÖNERİLER

Tarımın sosyal ve ekonomik yönden çok önemli olduğu ülkemizde üretim odaklı politika ve yaklaşımlar yerine 
teknoloji, inovasyon ve AR-GE odaklı yaklaşımlar yaygınlaşmıştır. Nitekim tarımın gelişmiş olduğu ülkelerde 
yüksek katma değerli tarımsal ürünlerin ekonomiye katkısı çok daha yüksektir. Dolayısıyla ülke ekonomisinde 
tarımın nicel olarak büyüklüğü yansıra nitel olarak etkisinin artırılması günümüz tarım politikalarının temel 
amacıdır. Bu amaca ulaşmadaki en önemli araçlardan biri disiplinler arası çalışmalardır. 

Bu araştırmada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 57 öğretim elamanı ile anket yapa-
rak tarımla ilgili yapılan bilimsel araştırmalarda akademisyenlerin disiplinler arası yaklaşım ve eğilimlerinin 
incelenmesi hedeflenmiştir. Anket sonuçları frekans tabloları ve skor analizleri ile yorumlanmıştır.

Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre araştırmacıların %66.7’si erkek, %33.3’ü kadındın olup 
ortalama yaşı 45.37’dir. Akademisyenlerin yaş aralıkları 25 ile 66 yaş arasında değişmektedir. Akademisyen-
lerin  %41.1’i Profesör, %28.6’sı Doktor Öğretim Üyesi, %14.3’ü Doçent, %7.1’i Araştırma Görevlisi, %5.4’ü 
Öğretim Görevlisi ve %3.6’sı ise Doktor Araştırma Görevlisidir. Araştırmaya katılan akademisyenlerin yakla-
şık %50’sinin 20 yıldan fazla mesleki tecrübesi olduğu belirlenmiştir. Akademisyenlerin büyük çoğunluğunun 
yabancı dil düzeyi orta ve ileri olup, yine büyük çoğunluğunun yurt dışı tecrübesi vardır.

Araştırma bulgularından akademisyenlerin %70’den fazlasının disiplinler arası çalışma tecrübesi olduğu, hay-
vancılık ve tarım ekonomisi alanında disiplinler arası çalışmaların yoğunlaştığı görülmektedir. Araştırmacılar 
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3. Kurum olarak İl Tarım Orman Müdürlüğü ve diğer üniversitelerle işbirliği yaptıklarını ifade etmiştir. Di-
siplinler arası çalışmalarda kavramsal olarak tek başına çözülemeyen sorunların farklı disiplinlerle işbirliği 
yapılarak çözülmesi yaygın olarak benimsenen düşüncedir. Araştırmacıların en çok disiplinler arası çalışma 
yaptıkları alanlar ekoloji, biyoteknoloji ve mühendisliklerin çeşitli alanları olarak ifade edilirken, sosyoloji, 
psikoloji ve diğer davranış bilimleri son sıralarda yer almaktadır. 

Bu bulgulardan yola çıkarak Ziraat Fakültesi öğretim elamanlarının kendi fakültelerinde bölümler arasında 
akademik işbirliğini geliştirmesi öncelikle sunulabilecek öneridir. Diğer taraftan tarımla ilgili tüm kurum ve 
kuruluşlar, STK’lar ve özelikle de sanayi ve özel sektörle işbirliği yapılmalı ve paydaşların ihtiyaçları doğrul-
tusunda bilgi üretilmelidir. Bulgulardan elde edilecek sonuçlar kapsamında yapılabilecek bir diğer öneri ise 
pozitif bilimler kadar beşeri bilimlerle de işbirliğinin geliştirilmesidir. Bu şekilde bir yaklaşım araştırmaların 
hedef kitlesine ulaşması daha kolaylaşacaktır.
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İNSANİ GELİŞMİŞLİK BAKIMINDAN TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİNE YAKINSIYOR MU? 

Burak GÜRİŞ1, Gülşah SEDEFOĞLU2

1İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İstanbul / Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul / Türkiye

Öz:  Bu çalışmanın amacı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) tarafından 1990 yılından bu yana 
düzenli olarak hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi’ni (İGE) kullanarak Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üye 
ülkelerine yakınsayıp yakınsamadığının analiz edilmesidir.  İGE, ekonomik büyüme ile birlikte bir ülkenin ge-
lişmişlik düzeyi hakkında da bilgi vermek amacıyla hesaplanmaktadır. Endeks, uzun ve sağlıklı yaşam, eğitim 
ve iyi bir yaşam standardına sahip olma gibi ölçütlerle insani gelişmişlik düzeyini ölçmektedir. Bu kapsamda, 
1990-2017 yılları Türkiye ve AB verileri kullanılarak yakınsama analizi için oluşturulan serinin doğrusallık 
sınaması yapılmıştır. Doğrusallık testlerinden Harvey vd. (2008) test sonucu serinin doğrusal olmadığı bilgi-
sini vermektedir. Sonucu desteklemek adına McLeod-Li (1983), Keenan (1985) ve Hansen (1999) yardımcı 
testlerine başvurulmuştur.  Yardımcı testlerden ulaşılan sonuçlar, serinin doğrusal olmayan bir yapıda olduğu-
nun sinyalini vermektedir. Bu bilgiler sonucunda, yakınsama hipotezini test etmek amacıyla doğrusal olmayan 
zaman serisi modellerinden Yumuşak Geçişli Eşik Değerli Otoregresif Model (STAR)’i kullanan Kapetanios 
vd. (2003), Sollis (2009) ve Kruse (2011) testleri ile analiz gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, doğrusal birim 
kök testlerinden yapısal kırılmaları dikkate alan Zivot ve Andrews (1992) ve Lee ve Strazicich (2003) testleri 
de karşılaştırma olması açısından doğrusal olmayan birim kök testleriyle birlikte yakınsama hipotezinin testin-
de kullanılmıştır. Doğrusal olmayan birim kök testlerine ait bulgular yakınsama hipotezinin geçerli olmadığını 
ve dolayısıyla insani gelişmişlik bakımından Türkiye’nin AB üye ülkelerine yakınsamadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İnsani Gelişmişlik, Yakınsama, Birim Kök Analizi

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

1990 yılından beri İnsani Gelişme Raporları (İGR) serisinde yer alan İnsani Gelişme Endeksi (İGE), sağlık, 
eğitim ve yaşam standardı ile insani gelişmişliği ölçen çok boyutlu bir endekstir. İGE’de üç boyut altında dört 
gösterge tanımlanmaktadır. Bu göstergeler, beklenen yaşam süresi, ortalama okullaşma, beklenen okullaşma 
ve kişi başına Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) şeklinde sıralanmaktadır. Sağlıklı yaşam, doğumda beklenen 
yaşam süresi ile ölçülmekte iken eğitim, ortalama okullaşma ve beklenen okullaşma aracılığıyla ölçülmektedir. 
Yaşam standardının göstergesi olarak Satın Alma Gücü Paritesine (SGP) göre uyarlanan kişi başına GSMH 
kullanılmaktadır. İGR’de, İGE ile ilişkili olarak 3 farklı endeks daha yayınlanmaktadır. Bunlardan ilki, 2010 
yılından bu yana yayınlanan Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE)’dir. ÇBYE’de, yoksulluk tanımlama-
larının geçmişten günümüze geçirdiği değişim, daha kapsayıcı bir hal alması, dikkate alınarak yoksulluk çok 
boyutlu olarak hesaplanmaktadır. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (TCEE) de 2010 yılından bu yana 
yayınlanan endekslerden biridir ve eşitsizliği, üreme sağlığı, güçlendirme ve işgücü piyasası olarak üç farklı 
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boyut ile hesaplamaktadır. Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE)’de diğer iki endeks gibi 
2010 yılında hesaplanmaya başlanmıştır. EUİGE, İGE’de yer alan göstergelerin toplumdaki dağılımını da he-
saba katarak her bir göstergedeki eşitsizlikleri İGE için hesaplanan ortalamadan düşmektedir. 2014 yılı itibari 
ile yayınlanan Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi (CDGE), İGE’nin cinsiyete göre dağılımını göstermektedir14. 
Bu çalışmada İGE dikkate alınarak 1990-2017 döneminde Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yakın-
sayıp yakınsamadığı test edilmektedir. Çalışmaya dâhil olan 28 AB ülkesi, çok yüksek insani gelişmişlik gös-
termekte olup, 2018 yılı İGR’de 64. sırada yer alarak yüksek insani gelişmişlik gösteren Türkiye’nin önünde 
yer almaktadır. 

Solow modelinin 1956 yılında formüle edilmesi ile birlikte teorik çerçeveye oturtulan ve ilk olarak Abramo-
vitz (1986) tarafından tanımlanan yakınsama hipotezinin zaman serisi ekonometrik yöntemleri kullanılarak 
araştırıldığı ilk çalışmalara, Bernard ve Durlauf (1996), Carlino ve Mills (1993), Evans (1996), Evans ve 
Karras (1996a), Evans ve Karras (1996b), Li ve Papell (1999) örnek verilebilir. İGE’nin yakınsama analizinde 
kullanıldığı çalışmalara Mazumdar (2002), Sutcliffe (2004), Noorbakhsh (2006), Konya ve Guisan (2008) ve 
Taban (2013) örnek gösterilebilir. Bu çalışmada, diğer çalışmalardan farklı olarak, Türkiye ve AB ülkeleri İGE 
değerleri kullanılarak yakınsama hipotezinin testi yapılırken doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök testleri 
bir arada kullanılmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak Harvey vd. (2008) doğrusallık testi ve McLeod-Li (1983), 
Keenan (1985) ve Hansen (1999) yardımcı testlerinden yararlanılmaktadır. Yakınsama hipotezi test edilirken 
karşılaştırma yapmak amacıyla doğrusal birim kök testlerinden Zivot ve Andrews (1992) ve Lee ve Strazicich 
(2003) birim kök testleri; doğrusal olmayan birim kök testlerinden Kapetanios vd. (2003), Sollis (2009) ve 
Kruse (2011) testleri kullanılmaktadır.

Çalışmanın devamında ilk olarak amaç ve kapsam açıklanıp, ardından ekonometrik yöntem tanımlanmaktadır. 
Ekonometrik çıktılar, bulgular bölümünde sunulup, sonuç bölümü ile çalışma sonlandırılmaktadır. 

AMAÇ VE KAPSAM

Bu çalışmanın amacı, 1990-2017 yıllarına ait İnsani Gelişme Endeksi (İGE) verilerini kullanarak “İnsani Ge-
lişmişlik Bakımından Türkiye Avrupa Birliğine Yakınsıyor Mu?” sorusuna yanıt aramaktır. Bu amaç doğrul-
tusunda literatürde geniş bir kullanım alanı bulan zaman serisi yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Çalışmada 
ayrıca doğrusal olmayan ve doğrusal zaman serisi birim kök testlerinin hem teorik hem de uygulamalı olarak 
karşılaştırılmasının yapılması amaçlanmaktadır. AB-28 ülkeleri ve Türkiye’ye ait veri, Birleşmiş Milletler 
Gelişme Programı (BMKP) tarafından yayınlanan veri setinden elde edilmektedir15. Ulaşılan verilerde düzen-
leme yapılırken her bir yıl için Türkiye’nin İGE değeri, AB’ye üye 28 Avrupa ülkesinin ortalama değerlerine 
oranlanıp, doğal logaritması alınmıştır.

14  http://hdr.undp.org/en/2018-update 
15  http://hdr.undp.org/en/data 
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YÖNTEM

Bu bölümde doğrusal birim kök testlerinden Zivot ve Andrews (1992) ve Lee ve Strazicich (2003) testleri 
açıklandıktan sonra Kapetanios vd. (2003), Sollis (2009) ve Kruse (2011) doğrusal olmayan birim kök testleri 
tanımlanmaktadır.

Zivot ve Andrews (1992) testinde, Perron (1989) testinde kırılmaların dışsal olarak belirlendiği varsayım eleş-
tirilmekte ve kırılma noktası içsel olarak tahmin edilmektedir. Tek kırılmalı bir test olan Zivot ve Andrews 
(1992) testinde modeller aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır. Tanımlanan modellerden Model A düzeyde, 
Model B eğimde ve Model C hem düzeyde hem de eğimde kırılmaya izin vermektedir (Zivot ve Andrews, 
1992:254). 

Model A

     (1)

Model B

      (2)

Model C

    (3)

t = 1,2,…T zamanı, TB kırılma zamanı olmak üzere,  iken  nispi kırılma yansı-
masını ifade etmektedir. DU, ortalamadaki kırılmayı ve DT, trenddeki kırılmayı ifade eden kukla değişkenler 
olmak üzere DU, t > TB ise 1 diğer durumlarda 0 değerini almaktadır. DT ise t > TB iken t – TB ve diğer 
durumlarda 0 değerini almaktadır. Zivot ve Andrews (1992) birim kök testinde, kırılma zamanı olarak seçilen 
TB’de  ‘ya ait t-istatistiği minimum değere sahiptir. Birim kökün varlığı test edilirken  katsayısına ait t test 
istatistiği kullanılmaktadır. Test istatistik değeri, mutlak değerce Zivot ve Andrews (1992) kritik değerinden 
büyük ise yapısal kırılma olmadan birim kök vardır diyen temel hipotez reddedilmektedir. Bu da serinin trend 
fonksiyonunda meydana gelen bir kırılma ile trend durağan olduğu anlamına gelmektedir.

Lee ve Strazicich (2003, 2004), Zivot ve Andrews (1992) testinde öne sürülen temel hipotezin “yapısal kırılma 
olmadan birim kökün varlığı” şeklinde ifade edilmemesi gerektiğini ortaya koymuştur. Test sonuçlarının yo-
rumlanmasında önem arz eden bu durum sonucunda, temel hipotezin reddedilmesi incelenen serinin kırılmalar 
ile fark durağan iken yapısal kırılmalı trend durağan olduğunun kabul edilmesine sebep olabilir. Bu sorunun 
ortadan kaldırılmasını sağlayan Lee ve Strazicich (2003) testinde temel hipotez, “yapısal kırılmalı birim kökün 
varlığı” şeklinde değerlendirilmektedir. Lagrange çarpanına (LM) dayanan ve seride iki kırılmaya izin veren 
Lee ve Strazicich (2003) testinde aşağıdaki veri yaratma süreci takip edilmektedir (Lee ve Strazicich, 2003: 
1082-1083).
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            (4)

Burada   dışsal değişkenleri gösteriyorken,   özelliklerine sahip saf hata terimidir. Düzey-

de iki kırılmaya izin veren Model AA’da   ve i = 1, 2 olmak üzere kukla değişken , 

 ise 1 ve diğer durumlarda 0 değerini almaktadır. Model CC’de  

ve i = 1, 2 olmak üzere kukla değişken ,  ise  ve diğer durumlarda 0 değerini al-
maktadır. Test sonucu değerlendirilirken kritik değerler iki kırılmalı LM birim kök testi için Lee ve Strazicich 
(2003)’den elde edilmektedir (Yavuz, 2015: 319). LM birim kök test istatistiği, 

                      (5)

regresyonu yardımıyla elde edilmektedir. Burada ,   şeklindedir. Bi-

rim kök temel hipotezi  ile tanımlanmakta ve t testi yardımıyla sınanmaktadır.

Kapetanios vd. (2003) çalışmalarında ADF tipi birim kök sürecini geliştirip, birim kök temel hipotezine karşın 
doğrusal olmayan durağan üstel yumuşak geçişli otoregresif (ESTAR) süreci test etmeyi sağlayan yeni bir test 
geliştirmişlerdir.  

      (6)

burada   ve  geçiş fonksiyonudur. Çalışmada denklem  varsa-
yımı altında aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

                  (7)

 kısıtı altında birim kök temel hipotezini ( )  durağan ESTAR sürecine ( )  karşı test 
etmek için Kapetanios vd. (2003) Taylor açılımını kullanmaktadır. Test için kullanılacak olan modeli genel 
formda aşağıdaki şekilde göstermek mümkündür.

        (8)

Bu denklemde  ve  hipotezleri  ve  hipotezlerine denktir. Temel 

hipotezin testi için kullanılacak istatistik  parametresinin t istatistiği olacaktır. 

Sollis (2009) çalışmasında simetrik ya da asimetrik doğrusal olmayan düzeltmelere izin veren yeni bir test pro-
sedürü önermiştir. Sollis (2009) tarafından ileri sürülen asimetrik üstel yumuşak geçişli otoregresif (AESTAR) 
modele dayanan test prosedürü için model aşağıdaki gibi gösterilebilir.

      (9)
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Burada birim kök temel hipotezi . Temel hipotezin reddi durumunda, simetriklik temel hi-

potezi, , asimetrikliğe, , karşı standart hipotez testi ile sınanabilir. Bu test istatistiği F 
dağılımına uyum gösterir.

Kruse (2011) çalışmasında Kapetanios vd. (2003) çalışmalarındaki c = 0 varsayımını ortadan kaldırmıştır. Tay-
lor açılımının kullanılmasının önerildiği birim kök testi denklemi aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.

                  (10)

Buradan hareketle birim kök temel hipotezini  ( ) durağan ESTAR sürece (

) karşı test etmek için Kruse (2011)  testini önermiştir. 

BULGULAR

Yakınsama analizi için oluşturulan yeni serinin doğrusallık sınamasına ait sonuçlar Tablo 1’de yer almaktadır. 
Harvey vd. (2008) testi sonuçlarına göre doğrusallık hipotezi %5 anlam düzeyi ile reddedilmektedir. Bu test 
sonucu doğrusal olmayan birim kök testlerinin kullanılması için yeterli olmakla birlikte güvenilirliği arttırmak 
adına yardımcı testlere de yer verilmiştir. Yardımcı testler değerlendirildiğinde McLeod-Li (1983) testine ait 
olasılık değeri 0.01, 0.05 ve 0.10’dan küçük olduğundan sıfır hipotezi reddedilmekte ve serinin doğrusal olma-
dığı yönünde şüphelenmemize yol açmaktadır. Benzer şekilde Keenan (1985) olasılık değeri 0.10 ve Hansen 
(1999) testi olasılık değeri 0.05 ve 0.10’dan küçük olduğundan sıfır hipotezi reddedilmekte olup, seride doğ-
rusal olmama durumundan şüphelenilebilir. Bu sonuçlar ışığında yakınsama hipotezinin testi için doğrusal ol-
mayan birim kök testlerinin kullanımı uygun olmaktadır. Karşılaştırma yapmak amacıyla Tablo 2’de doğrusal 
birim kök testlerinden Zivot ve Andrews (1992) ve Lee ve Strazicich (2003) test sonuçlarına da yer verilmiştir.

Tablo 1. Doğrusallık Testleri

Testler Kritik/Olasılık Değerleri

Harvey vd. (2008) 7.70**

McLeod-Li (1983) 0.0000***

Keenan (1985) 0.065*

Hansen (1999) 0.0178**

Not: Harvey vd. (2008) testi kritik değerleri %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyleri için sırasıyla 9.21, 5.99, 
4.60’dır. Harvey vd. (2008) testi haricindeki testlerin olasılık değerlerine yer verilmiştir.

Tablo 2’de sunulan yapısal kırılmalı doğrusal birim kök testleri sonuçlarını incelediğimizde, Lee ve Strazicich 
(2003) testinde düzeyde kırılmaya izin veren Model A test sonuçlarına göre seride kırılma ile birim kök vardır 
sıfır hipotezi %1 anlam düzeyi ile reddedilmektedir. Zivot ve Andrews (1992) testinde düzeyde tek kırılmaya 
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izin veren Model A’ya ait test sonucuna göre, seride yapısal kırılma olmadan birim kök vardır diyen sıfır hi-
potezi reddedilmekte olup, seri 2010 yılında meydana gelen kırılma ile durağandır. Doğrusal birim kök testi 
sonuçları, İGE serisinin durağan olduğu ve yakınsama hipotezinin geçerli olduğu yönündedir.

Tablo 2. Yapısal Kırılmalı Doğrusal Birim Kök Testi Sonuçları

Lee-Strazicich (2003) Birim Kök Testi Zivot-Andrews (1992) Birim Kök Testi

Model A Model A

Test İstatistiği   -4.1083*** Test İstatistiği -4.7750*

İlk Kırılma Tarihi 2008 Kırılma Tarihi 2010

İkinci Kırılma Tarihi 2010 Gecikme Uzunluğu 1

Gecikme Uzunluğu 4

Kritik Değerler Kritik Değerler

%1 -4.0730 %1 -5.34

%5 -3.5630 %5 -4.93

%10 -3.2960 %10 -4.58

 Not: ***, **, ve * sembolleri sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam düzeylerinde durağanlığı göstermektedir.

Doğrusal olmayan birim kök testlerinden Kapetanios vd. (2003), Sollis (2009) ve Kruse (2011) testlerine ait 
sonuçlar Tablo 3’de sunulmaktadır. Her üç testin sonuçları, test istatistik değerleri kritik değerler ile kıyaslan-
dığında birim kök sıfır hipotezinin reddedilemediği bulgusunu vermektedir. Bu durumda, doğrusal olmayan 
birim kök testleri sonucunda yakınsama hipotezinin geçerli olmadığı, bir diğer ifade ile Türkiye’nin 1990-
2017 döneminde AB üye ülkelerine yakınsayamadığı görülmektedir.

Tablo 3. Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi Sonuçları

Ortalamadan Arındırılmış Modeller

Kapetanios vd. (2003) Sollis (2009) Kruse (2011)

Test İstatistiği -0.4109 0.4668 1.1483

Gecikme 1 1 1

Akaike -7.2816 -7.2375 -7.2464

Kritik Değerler

%1 −3.48 6.891 13.75

%5 −2.93 4.886 10.17

%10 −2.66 4.009 8.6
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Not: ***, **, ve * sembolleri sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam düzeylerinde durağanlığı göstermektedir.

SONUÇ

İnsani gelişmişlikten söz edildiğinde yalnızca ekonomik gelişmeyi dikkate almanın yeterli olmayacağı dü-
şüncesi ile sağlık, eğitim ve yaşam standardı boyutlarını bir arada değerlendiren İGE, ekonomik büyüme ile 
birlikte bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında da bilgi vermek amacıyla oluşturulmuş çok boyutlu bir en-
dekstir. İGE hesaplamaları sonucunda ülkeler dört farklı kategori altında değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, 
2018 İGR’de yayınlanan, 2017 yılında çok yüksek insani gelişmişlik kategorisinde bulunan 28 AB ülkesine ve 
Türkiye’ye ait veriler kullanılarak Türkiye’nin 1990-2017 yıllarında AB ülkelerine yakınsayıp yakınsamadığı 
test edilmiştir. Yakınsama hipotezinin testinde oluşturulan serinin, Harvey vd. (2008) testi sonucunda doğrusal 
olmayan bir yapıda olduğu bulunmuştur. Yardımcı testlerden McLeod-Li (1983), Keenan (1985) ve Hansen 
(1999) sonuçları da serinin doğrusal olmayan bir yapıda olduğunun sinyalini vermiştir. Doğrusal birim kök 
testleri Zivot ve Andrews (1992) ve Lee ve Strazicich (2003), 1990-2017 yılında yakınsama hipotezinin geçerli 
olduğu sonucunu verse de seri doğrusal olmayan bir yapıda olduğundan, doğrusal olmayan birim kök testleri-
nin kullanılması sonuçların güvenilirliği açısından önem arz etmektedir. Doğrusal olmayan birim kök testleri, 
Kapetanios vd. (2003), Sollis (2009) ve Kruse (2011), belirtilen dönemde yakınsama hipotezinin geçerli olma-
dığını, bir başka ifade ile Türkiye’nin AB ülkelerine yakınsayamadığını göstermektedir. Sonuç olarak, Türkiye 
her ne kadar insani gelişmişlikte ilerleme katetse de çok yüksek insani gelişmişlik gösteren AB ülkelerine 
yakınsaması için İGE göstergelerine verilen önemi arttırması gerekmektedir. Sonuçlar aynı zamanda seri doğ-
rusal olmayan bir yapıda iken doğrusal birim kök testlerinin kullanılmasının yanlı olacağını da göstermektedir.
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TEK MAKİNE ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇÖZÜMÜ

Melda HAŞILOĞLU1, Zehra KAMIŞLI ÖZTÜRK2

1-2Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir / Türkiye 

Öz: Tek makine çizelgeleme problemi, kombinatoryal problemler sınıfında yer alan temel çizelgeleme konu-
larındandır. En büyük gecikmenin en küçüklenmesinin amaçlandığı tek makine çizelgeleme problemlerinin 
çözümünde en erken teslim süresi kuralı en iyi çözümü veren ve en sık kullanılan yöntemlerdendir. Son yıl-
larda yapılan çalışmalarda bu tür optimizasyon problemleri, genetik algoritma kullanılarak da çözülmektedir. 
Ancak bu tür problemlerde, genetik algoritmanın çözüm performansında etkili olan operatör ve parametrelerin 
belirlenmesi önemli araştırma konularındandır. Bu çalışmada tek makine çizelgeleme problemlerinin genetik 
algoritma ile çözümünde uygun çaprazlama ve mutasyon operatörü değerlendirilmiş ve yapılan deneyler so-
nucunda öneriler geliştirilmiştir. Yine bu süreçte iki farklı iş sayısı için problem verileri türetilmiş ve önerilen 
operatörlerle popülasyon boyutu ve iterasyon sayıları değiştirilerek algoritma çözdürülmüş ve sonuçları kar-
şılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tek Makine Çizelgeleme, Genetik Algoritmalar

GİRİŞ

Çizelgeleme problemleri kombinatoryal problemler sınıfındadır. Çözüm yaklaşımları problemin yapısına ve 
atölye şekline bağlı olarak değişir. Tek makine çizelgeleme problemi çizelgeleme problemleri sınıfındaki en 
temel problemlerden biridir. N tane iş tek makinede işlenmek üzere tek işlemden geçer. Her bir işin işlem sü-
resi ve termin süreleri bellidir. En büyük gecikmenin en küçüklenmesi için, en erken teslim tarihi (earliest due 
date) kuralı bu problemin çözümünde en sık kullanılan yöntemlerdendir. 

Teslim tarihi ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar 1960’lı yıllara kadar uzanmaktadır (Aktürk 
ve Gülseçen, 2017). Devam eden yıllarda en erken teslim tarihi çalışmalarına ait optimizasyon problemleri, 
farklı uygulamalar kullanılarak çözümlenmiştir. Örneğin Dauzere-Peres (1995) çalışmasında toplam geciken 
iş sayısını en küçüklemeyi amaçlayan tek makine çizelgeleme problemini ele almıştır. Problemin çözümü için 
karma tam sayılı doğrusal programlama ve geliştirdikleri bir sezgisel kullanılmıştır ve sonuçlar karşılaştırıl-
mıştır.

Dauzere-Peres ve Sevaux  (2003) ise çalışmalarında tek makine çizelgeleme probleminde ağırlıklı geciken 
iş sayısını en küçüklenmesi amaçlanmıştır. Problemlerinin çözümünde lagrange gevşetme yöntemi, genetik 
algoritma ve genetik algoritma- yerel arama hibriti kullanmıştır.

Konu ile ilgili ulusal çapta çalışmalar da yapılmıştır. Örneğin Eren (2008) çalışmasında en büyük gecikmenin 
en küçüklenmesini amaçlayan zamana-bağımlı öğrenme etkili tek makineli çizelgeleme probleminin çözü-
münde doğrusal olmayan programlama kullanmıştır.  
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Bu tür problemlerin sezgisel algoritma ile birlikte yapıldığı uygulamalar ise son 10 yılda artmış durumdadır. 
Wan ve Yen (2009) çalışmalarında en küçük geciken iş sayısı kısıtı altında ağırlıklı toplam erken bitirmeyi 
amaçlayan tek makine çizelgeleme problemi alınmıştır. Problemin çözümünde geliştirdikleri sezgisel algorit-
ma ve dal sınır algoritması kullanılmıştır ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

Diğer yandan Souissi vd. (2016) çalışmalarında tek makine çizelgeleme problemi için son işin tamamlanma 
zamanını (Cmax) en küçüklemeyi amaçlamıştır. Problemin modellenmesi için karma tam sayılı programlama 
modeli önerilmiştir. Çözümünde sezgisel yöntemler ile dal ve sınır algoritması kullanılmıştır. 

Bu çalışmada ise tek makine çizelgeleme probleminin genetik algoritma ile çözümüne yönelik deneysel bir 
uygulama yapılmıştır. Genetik algoritmanın temelleri, Michigan Üniversitesi’nde John Holland, iş arkadaş-
ları ve öğrencileri tarafından atılmıştır. Yapılan çalışmalar ve genetik algoritmanın gelişimi Holland’ın 1975 
yılında yazdığı “Adaptation in Natural and Artificial Systems” adlı kitapta toplanmıştır (Goldberg, 1989). Ge-
netik Algoritma, doğal seçilim ve genetiğe dayalı popülasyon arama temelli bir sezgisel algoritmadır. Birçok 
kombinatoriyel optimizasyon problemi üzerinde başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Genetik algoritmalar ve 
metasezgiseller kısa sürede en iyiye yakın sonuç veren ve çeşitli çizelgeleme problemlerinde de araştırmacılar 
tarafından tercih edilen algoritmalardır. Örneğin, Kamışlı Öztürk ve Sağır (2019) çok amaçlı ders çizelgele-
me probleminin çözümünde, Teymourifar vd. (2018) atölye çizelgeleme probleminde dinamik olarak uygun 
işlerin makinalara atanması için gerekli önceliklerin belirlenmesinde genetik algoritma yaklaşımlı yöntemler 
önermiştir.

Genetik algoritmanın performansını üç temel operatörü olan seçim, çaprazlama ve mutasyon ve bunların oran-
ları önemli ölçüde etkilemektedir (Engin ve Fığlalı, 2002). Bu çalışmada ele alınan problem yapısı işlerin 
sürelerinin ve parametrelerinin bilindiği deterministik çizelgeleme problemine uymaktadır. İşler tek bir işleme 
gerek duymaktadır ve tek makine çizelgeleme problemidir (n/1/ / Tenb). Problem, genetik algoritma kullanıla-
rak çözümlenmiş ve algoritmanın performansını yükselten en iyi sonuca ulaşmasını sağlayan genetik algorit-
ma operatörleri test edilmiştir. 

AMAÇ

Bu çalışmada, tek makine çizelgeleme probleminde genetik algoritmanın çözüm performansında etkili olan 
operatör ve parametrelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Bir iş teslim zamanından sonra biterse o iş gecikmiş olur. Amaç, en büyük gecikme süresinin en küçüklenme-
sidir. Problem teoride

(n/1/ / Tenb) 

şeklinde gösterilir. Burada n, tek makinede işlem görecek iş adetini tanımlamaktadır. Tüm işler aynı makine-
de işlem göreceğinden, hazırlık maliyeti söz konusu değildir. Aynı zamanda,  ele alınan veri setlerinde her iş 
“0 anında hazır” olarak kabul edilmiştir. Tek makine çizelgeleme probleminin karma tamsayılı matematiksel 
modeli aşağıda verilmiştir.
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Kümeler:

N={1,2,...,n} iş kümesi

İndisler:

 iş indisi

 sıra indisi

Parametreler:

n: iş sayısı

: j işinin işlem süresi

: j işinin teslim zamanı

M: çok büyük bir pozitif sayı

Karar değişkenleri:

: k. sıradaki işin tamamlanma zamanı

: k. sıradaki işin gecikme süresi

: En büyük gecikme süresi

Amaç fonksiyonu: 

Enk Z =    
 

(1)

Kısıtlar:

   
 

(2)
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

Amaç (1); en büyük gecikmenin en küçüklenmesidir. Kısıt grupları (2) ve (3) sırasıyla bir işin yalnızca bir 
sıraya atanmasını ve her sıraya yalnızca bir işin atanmasını sağlamaktadır. Kısıt (4) birinci sıradaki işin ta-
mamlanma zamanını birinci sıraya atanan işin işlem süresi olarak hesaplar. Problem tanımında da bahsedildiği 
gibi, tüm işler sıfır anında hazırdır ve herhangi bir hazırlık zamanı gerektirmemektedir. Kısıt grubu (5) de k. 
(k>1) sıradaki işin tamamlanma zamanını belirler. (6) nolu kısıt grubu ile k. sıradaki işin gecikmesi belirlenir. 
Kısıt (7) en büyük gecikmenin en fazla  kadar olmasını garantiler. (8) ve (9) nolu kısıt grupları da karar 
değişkenlerine ait işaret kısıtlarını vermektedir.

3. Genetik Algoritmalar

John Holland tarafından ortaya atılan genetik algoritmaların temel kavramları birçok kombinatoryal problemi 
çözmek için başarıyla uygulanmıştır Genetik algoritmalar (GA) türlerin genetik davranışlarını taklit etmeye 
çalışır. Diğer bilinen meta sezgisellerden farkı (tabu arama, tavlama benzetimi gibi) popülasyon temelli bir 
algoritma olmasıdır. (Dauzere-Peres ve Sevaux)

GA ve tipik tek çözüm tabanlı optimizasyon teknikleri arasındaki ana farklar aşağıdaki gibidir: 

•	 GA parametrelerin kendisiyle değil, kodlanmış parametreler ile çalışır.
•	 GA tek bir noktadan değil, popülasyondan arama yapar.
•	 GA türev veya diğer yardımcı bilgileri değil, nesnel işlev bilgisini kullanır.
•	 GA deterministik kuralları değil stokastik geçiş kurallarını kullanır. (Kapanoğlu, Koç ve Erdoğmuş-2007)

Her bir çözüm kromozom denen değişkenlerle adlandırılır. Kromozomların anlamlı en küçük alt parçalarına 
gen denir. Her bir çözümün değeri uyum değeri ile ifade edilir. Uyum değeri amaç fonksiyonu değerine karşı-
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lık gelmektedir. Popülasyon çözüm listesi olarak adlandırılabilir (Dauzere-Peres ve Sevaux-2003). Çalışmada 
uyum değeri en büyük gecikme olarak alınmıştır.

•	 Popülasyondaki kromozom sayısı popülasyon büyüklüğü olarak adlandırılır ve kullanıcıya bağlı bir 
GA parametresidir. Genetik algoritmanın üç temel operatörü vardır. Bunlar seçim, çaprazlama ve mutasyon-
dur. Seçim, mevcut bir popülasyondan kromozomların uyum değerlerine göre rastgele seçilmesiyle yeni bir 
popülasyonun üretildiği bir işlemdir. Çaprazlama operatörü iki kromozom arasındaki bilgi alışverişidir. Kro-
mozom parçalarının değiş tokuşuna dayanır. Mutasyon genlerin seyrek olarak değiştirilmesidir. Migration ise 
mutasyon operatörünün altında yer alır ve yeni rassal çözümün eklenmesi şeklinde uygulanır. (Kapanoğlu, 
Koç ve Erdoğmuş-2007)

4. Test Problemlerinin Türetilmesi ve Genetik Algoritmanın Tasarımı

Test problemleri, Saraç ve Özçelik (2011)’ten yararlanılarak türetilmiştir. İşlem süreleri ( ) [1,100] aralığında 
düzgün dağılıma uygun olarak türetilmiştir. Teslim zamanları ( ) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmış-
tır:

dj = pj + u(n-1)

burada;

, işlem sürelerinin ortalamasıdır.

u, [0,1] aralığında bir rassal sayıdır. 

n, iş sayılarıdır. n=40 60 olmak üzere veriler türetilmiştir. 

Algoritma

Tek makine çizelgeleme problemi için belirlenen genetik algoritma aşağıda verilmiştir:

Algoritma 1 Temel artımlı genetik algoritma

1: Başlangıç popülasyon oluştur. (Popülasyon büyüklüğü kadar)

2: while durdurma koşulu sağlanana kadar do

3:Popülasyondaki tüm kromozomların (bireylerin) uyum değerlerini hesapla

4:Elitizm ve turnuva seçimiyle seçim sonrası popülasyonu oluştur.  

5: İki birey seç 

6: İki bireyi çaprazla
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7:Çaprazlanan bireyleri popülasyonda yerlerine koy.

8:Çaprazlama sonrası popülasyondan belirli olasılıklar altında bireyleri mutasyona uğrat. 

9:Mutasyon sonrası popülasyondaki bireylere belirli olasılık altında göç operatörü uygula

9: end while

10: Sonuçları göster. 

Popülasyon büyüklüğü (N) iş sayısının katları şeklinde belirlenmiştir.

N= n , nx2, nx4

Uyum değeri

Belirli bir kromozom için (işlerin permütasyonu) uyum değeri hesabı işlerin gecikmesine eşittir ve şu şekilde 
hesaplanır: Herhangi bir hazırlık süreleri yoktur ve bir iş kendinden önceki iş bitmişse o anda başlayabilmek-
tedir. Her bir kromozom bir çözümü oluşturur ve yan yana dizilmiş genler işlerin sırasını gösterir. İşin tamam-
lanma zamanı hesaplandıktan sonra teslim zamanıyla karşılaştırılır eğer tamamlanma zamanı teslim tarihinden 
büyükse gecikme kabul edilir. Kromozomdaki tüm genler için bu gecikmeler bir kümeye eklenir ve en sonunda 
en büyük gecikme (Tenb) o kromozomun uyum değerini verir.

Seçim

Seçim operatörü, GA’nın temel operatörlerinden ilkidir. Kromozomlarda üreme işleminin gerçekleştirilmesi 
kromozomların uyum değerlerine göre yapılır. Bu seçimi yapmak için rulet seçimi, turnuva seçimi, elitizm gibi 
bazı yöntemler kullanılır (Kaya, 2006). Bu çalışmada elitizm ve turnuva seçiminden yararlanılmıştır.  Elitizm 
oranı belirlenir ve o oran kadar en iyi uyum değerine sahip kromozomlar bir sonraki popülasyonda (seçim 
sonrası popülayon) yerini korur.  Çalışmada elitizm oranı %5 olarak belirlenmiştir.

Kalan kromozomlar ise turnuva seçimi ile seçim sonrası popülasyondaki yerini alır. Turnuvaya katılacak kro-
mozomların sayısı, turnuva büyüklüğü olarak adlandırılır. Bu çalışmada turnuva büyüklüğü 2 olarak alınmıştır. 

1 ve N arasında rassal 2 tam sayı türetilir ve bunlar turnuvaya katılacak kromozomları temsil eder. Kromozom-
ların uyum değerleri kıyaslanır ve en iyi olan kromozom bir sonraki popülasyonda yerini garanti eder. Bu işlem 
(popülasyon sayısı (N) – elit oranı) kadar tekrar edilir. Tüm popülasyon dolunca durur.

Çaprazlama

Çalışmada, sıra çaprazlaması operatörü kullanılmıştır. Kullanılan çaprazlama operatöründe tek nokta çapraz-
lama yapılmaktadır. Algoritmanın iyileştirilmesi amacıyla problem sağdan ve soldan çaprazlamayla çözülmüş 
ve sonuçlar kıyaslanmıştır. Kullanılan çaprazlama oranı ise %80’dir.

Çaprazlama operatörünün adımları aşağıdaki gibidir:
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1: Ebeveynden rastgele bir nokta seçilir.

2: Seçilen parça korunarak yavruya aktarılır.

3: Kromozomun geri kalanı, ikinci ebeveynin bilgileri okunarak doldurulur. (Dauzere-Peres ve Sevaux-2003)

Soldan sıra çaprazlamanın örneği Şekil 3’te verilmiştir.

KR1 2 1 3 4 5

KR2 5 1 3 2 4

Çaprazlama noktası:2

Yavru1 2 1 5 3 4

Yavru2 5 1 2 3 4

Şekil 1. Soldan Çaprazlama Operatörü

Şekil 4’te bir sağdan sıra çaprazlamanın örneği verilmiştir.

KR1 2 1 3 4 5

KR2 5 1 3 2 4

Çaprazlama noktası: 2

Yavru1 1 2 3 4 5

Yavru2 2 1 5 3 4

Şekil 2. Sağdan Çaprazlama Operatörü

Mutasyon ve Göç (Migration) 

Bu çalışmada geliştirilen algoritmada swap, insert, 2-opt ve 3-opt olmak üzere 4 farklı mutasyon operatörü 
problem üzerinde denenmiştir. Mutasyon oranı %10 olarak belirlenmiştir. 

Bu çalışmada uyum değerleri kötü olan kromozomların yerine yeni rassal çözümler üretip eklenmesi işlemi 
olan göç operatörü kullanılmıştır. Uyum değeri, yerine geçtiği kromozomun uyum değerinden daha kötü bile 
olsa çeşitliliği arttırdığı için kabul edilebilir. Erken yakınsamayı önler ve yüksek kaliteli çözümler üretebilir 
(Sivanandam, Deepa). Göç oranı %5 olarak belirlenmiştir.
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5. Deneysel Bulgular

Bu bölümde geliştirilen genetik algoritmanın iş sayıları(n) n= 40, 60 için toplam 18 test problemi üzerindeki 
performansı ölçülmüştür. Amaç 40 ve 60 iş için en iyi uyum değerini veren problem türünün, mutasyon ve çap-
razlama operatörünün belirlenmesidir. Algoritmalar Python programlama dilinde kodlanmıştır. Problem türleri 
Tablo 1’de verilmiştir. İlk 9 problem 40 iş için türetilen test verilerine ait iken son 9 problem ise 60 iş için türe-
tilen test verilerine aittir. Algoritma her bir operatör çeşidi problem türleri için çalıştırılmıştır. İki iş sayısı için 
türetilen test verilerinin aranan amaç fonksiyonu olan işlerin en büyük gecikmesinin en küçüklenmesi (Tenb) 
en erken teslim süresi (ETS) kuralı ile bulunmuş ve 40 iş için elde edilen uyum değeri 361, 60 iş için elde edi-
len uyum değeri 494’tür. Çalışmada tasarlanan genetik algoritmanın performansı ETS’ye göre belirlenmiştir.

Tablo 1. Problem Türleri

Problemler İş 
sayısı

Pop. 
Boyutu

İterasyon 
Sys.

P1 40 40 200

P2 40 40 400

P3 40 40 800

P4 40 80 200

P5 40 80 400

P6 40 80 800

P7 40 160 200

P8 40 160 400

P9 40 160 800

P10 60 60 300

P11 60 60 600

P12 60 60 1200

P13 60 120 300

P14 60 120 600

P15 60 120 1200

P16 60 240 300

P17 60 240 600

P18 60 240 1200
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Her bir problemin çözümünde iki çaprazlama operatörü ve dört mutasyon operatörü kullanılmıştır ve algorit-
malar onar kez çalıştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Algoritma uyum değerinde hiçbir iyileşme sağlanmadığında ilk kötü uyum değerinden sonra Nx5, Nx10 ve 
Nx20 iterasyon daha çalışıp durmaktadır. Buradaki amaç algoritmanın yerel en iyiye takılma olasılığını en aza 
indirmektir. Bu durumu örneklemek adına seçilen P3 ve P12 problemleri için uyum değeri-iterasyon sayısı 
grafiği verilmiştir. 

P3’ün gösterildiği Şekil 3’teki grafikte 102. iterasyon sonunda uyum değeri 706’dan 738’e çıkarak kötüleşme 
gerçekleşmiştir ancak algoritma 800 iterasyon daha çalışmıştır ve uyum değeri 364 sn’e kadar düşmüştür. 

P12’nin gösterildiği Şekil 4’teki grafikte 41. iterasyon sonunda uyum değeri 1499’dan 1501’e çıkarak kötüleş-
me gerçekleşmiştir ancak algoritma 1200 iterasyon daha çalışmıştır ve uyum değeri 569 sn’e kadar düşmüştür. 

Şekil 3. P3 İçin Uyum Değeri-İterasyon Sayısı Grafiği
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Şekil 4. P12 İçin Uyum Değeri-İterasyon Sayısı Grafiği

Tablo 2’de soldan tek nokta sıra çaprazlama kullanılarak 40 iş için test problemi çıktıları verilmiştir. Koyu 
renkle belirtilen min değerleri en iyi uyum değerlerini göstermektedir. Tablodan görüleceği üzere mutasyon 
operatörü olarak insert seçildiğinde P3, P6, P8 ve P9 en iyi sonuca ulaşmaktadır. Genetik algoritma rassal 
sayılara ve başlangıç çözüme bağlı bir algoritmadır ve bu nedenle de her zaman en iyiyi garanti etmez ancak 
P9’un değişim katsayısı sıfırdır yani 10 tekrarın hepsinde de en iyi sonuca ulaşılmıştır, standart sapma sıfırdır. 
En iyi uyum değerini bulurken CPU kullanım süresi ise 37,73’ tür. Bunun yanında P8’ in sonuçları incelendi-
ğinde P3, P5 ve P6’ ya göre değişim katsayısının daha küçük olduğu görülmektedir buradan P8’in herhangi bir 
çalıştırmada en iyi sonuçtan uzaklaşma riski daha azdır.
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Tablo 2.  Soldan Tek Nokta Sıra Çaprazlama Kullanılarak 40 İş İçin Test Problemi Çıktıları

Mutasyon 
Yöntemi

P1 P2 P3

µ σ D min
Min
CPU

CPU
ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
ort

insert 657,7 112,20 17,06 500 2,70 2,88 498,4 53,41 10,72 430 6,69 5,87 409,2 39,05 9,54 361 9,47 10,21

swap 817 128,25 15,70 541 3,17 3,50 689,1 77,62 11,26 592 4,85 5,79 577,9 81,31 14,07 426 13,33 12,98

2-opt 867,3 89,58 10,33 667 2,45 3,04 826,9 81,21 9,82 670 5,86 5,11 769,9 92,96 12,07 598 11,35 10,43

3-opt 891,7 63,23 7,09 778 2,64 2,65 807,1 119,17 14,77 546 5,72 5,67 753,6 135,97 18,04 527 9,79 9,88

Mutasyon 
Yöntemi

P4 P5 P6

µ σ D min
Min
CPU

CPU
ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
ort

insert 548 48,52 8,85 443 5,91 5,32 408,2 33,72 8,26 361 12,81 10,57 381,1 29,81 7,82 361 19,76 20,66

swap 690,2 62,98 9,12 588 5,99 6,18 635,0 89,20 14,05 465 15,21 11,22 558,4 62,72 11,23 439 21,58 20,47

2-opt 756,66 109,32 14,45 560 33,24 8,03 769,5 87,24 11,34 629 15,86 11,41 692 138,61 20,03 526 20,78 21,23

3-opt 851,44 67,16 7,89 728 4,75 5,02 737,7 103,70 14,06 565 9,89 10,03 649,4 91,56 14,10 543 18,96 19,51

Mutasyon 
Yöntemi

P7 P8 P9

µ σ D min
Min
CPU

CPU
ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
ort

insert 443 27,63 6,24 405 10,70 9,30 363,9 7,75 2,13 361 19,01 19,97 361 0 0 361 37,73 39,48

swap 626,8 64,94 10,36 501 9,49 10,45 538,8 69,76 12,95 459 23,37 22,27 475 46,37 9,76 405 39,71 40,05

2-opt 811,9 84,85 10,45 663 10,23 10,83 665,4 93,53 14,06 527 19,21 19,65 615,2 93,69 15,23 490 37,54 39,08

3-opt 749,7 47,12 6,28 675 9,80 9,73 668,9 85,32 12,76 536 19,34 19,34 559,4 38,90 6,95 491 38,67 38,46

Tablo 3’te sağdan tek nokta sıra çaprazlama kullanılarak 40 iş için test problemi çıktıları verilmiştir. Tablodan 
da görüleceği gibi mutasyon operatörü olarak insert kullanıldığında P3, P4, P5, P6, P7, P8 ve P9 en iyi sonuca 
ulaşmaktadır. Mutasyon operatörü olarak swap kullanıldığında ise P3, P5, P6, P7, P8 ve P9 en iyi sonuca ulaş-
maktadır. Insert kullanıldığında P6, P8 ve P9 problemlerinin değişim katsayıları sıfırdır. Swap kullanıldığında 
ise P9’un değişim katsayısı sıfırdır. Sağdan çaprazlamanın kullanıldığı algoritmada sonuçlar karşılaştırıldı-
ğında P6 ve insert ile oluşturulan algoritmanın hem minimum uyum değerini sıfır sapmayla yakalaması hem 
de minimumu bulan CPU süresinin diğerlerine kıyasla daha az olmasından kaynaklı performansının daha iyi 
olduğu söylenebilir.
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Tablo 3. Sağdan Tek Nokta Sıra Çaprazlama Kullanılarak 40 İş İçin Test Problemi Çıktıları

Mutasyon 
Yöntemi

P1 P2 P3

µ σ D min
Min
CPU

CPU
Ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
Ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
Ort

insert 530,8 76,31 14,38 404 2,34 2,01 414,8 26,52 6,39 386 3,91 3,91 380,2 15,95 4,19 361 8,23 9,17

swap 525,1 71,38 13,59 425 2,12 2,14 438 19,66 4,49 398 5,15 4,66 391,3 39,73 10,15 361 8,70 8,62

2-opt 125,1291 14,53 686,00 3264 1,85 5,04 694,9 122,83 17,68 464 2,28 7,92 681,2 98,00 14,39 558 7,10 8,49

3-opt 773,6 150,72 19,48 558 9,88 4,81 715,9 82,35 11,50 593 3,65 3,85 660,1 102,24 15,49 507 16,36 8,28

Mutasyon 
Yöntemi

P4 P5 P6

µ σ D min
Min
CPU

CPU
Ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
Ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
Ort

insert 413,4 28,56 6,91 361 4,58 4,48 372,5 18,38 4,93 361 7,38 8,41 361 0,00 0,00 361 14,77 15,87

swap 441,1 38,97 8,83 397 4,98 5,66 389,6 25,37 6,51 361 7,69 7,93 367,8 11,97 3,26 361 14,27 14,99

2-opt 692,4 86,94 12,56 561 4,73 4,36 599,8 78,00 13,00 493 9,89 8,31 616,7 90,03 14,60 457 14,53 14,94

3-opt 643,60 92,66 14,40 540 4,04 4,15 678,4 98,32 14,49 517 16,03 8,75 578 102,45 17,73 461 14,35 14,82

Mutasyon 
Yöntemi

P7 P8 P9

µ σ D min
Min
CPU

CPU
Ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
Ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
Ort

insert 379,3 16,73 4,41 361 7,90 8,51 361 0 0 361 17,21 17,93 361 0 0 361 29,85 33,43

swap 379,1 20,63 5,44 361 7,89 8,46 368,3 13,22 3,59 361 14,51 15,29 361 0 0 361 27,74 30,38

2-opt 603,6 79,18 13,12 506 7,13 8,92 538,3 84,67 15,73 409 14,55 14,74 515,6 65,23 12,65 405 28,46 28,72

3-opt 554,1 66,53 12,01 490 7,05 8,04 520,5 70,38 13,52 402 16,65 15,56 433,5 60,33 13,92 361 42,07 33,63

Tablo 4’te sağdan tek nokta sıra çaprazlama kullanılarak 60 iş için test problemi çıktıları verilmiştir. Tablodan 
da görüleceği gibi mutasyon operatörü olarak insert kullanıldığında P12, P14, P15, P16, P17 ve P18  en iyi 
sonuca ulaşmaktadır. Mutasyon operatörü olarak swap kullanıldığında P12, P13, P14, P15, P16, P17 ve P18 
en iyi sonuca ulaşmaktadır. İnsert kullanıldığında P15,P17 ve P18 problemlerinin değişim kat sayıları sıfırdır. 
Swap kullanıldığında ise P15 ve P18’in değişim katsayıları sıfırdır. Tasarlanan bu algoritmada sonuçlar kı-
yaslandığında mutasyon operatörü olarak insert’in kullanıldığı P17 probleminin en iyi uyum değerine en kısa 
sürede ulaştığı tablodan görülmektedir. 
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Tablo 4. Sağdan Tek Nokta Sıra Çaprazlama Kullanılarak 60 İş İçin Test Problemi Çıktıları

Mutasyon 
Yöntemi

P10 P11 P12

µ σ D min
Min
CPU

CPU
Ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
Ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
Ort

insert 658,5 32,09 4,87 603 5,81 6,07 554,1 41,06 7,41 504 11,86 12,29 495,1 2,47 0,50 494 22,99 24,01
swap 685,3 81,79 11,94 604 8,00 6,44 516,2 20,48 3,97 498 11,40 11,81 505,9 18,19 3,60 494 22,71 23,71
2-opt 1324 153,98 11,63 1062 14,90 8,56 1193,7 107,33 8,99 959 12,19 14,35 1090 97,17 8,92 874 26,82 26,68
3-opt 1236,6 119,72 9,68 1031 6,20 6,75 1127 96,04 8,52 992 30,39 15,92 1019 169,17 16,60 739 31,47 26,73

Mutasyon 
Yöntemi

P13 P14 P15

µ σ D min
Min
CPU

CPU
Ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
Ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
Ort

insert 561,2 37,92 6,76 497 13,33 12,60 494,6 1,20 0,24 494 23,28 24,68 494 0,00 0,00 494 47,38 49,40
swap 539 39,36 7,30 494 12,87 12,48 500,0 10,90 2,18 494 23,45 24,30 494 0,00 0,00 494 45,86 47,84
2-opt 1111,7 99,67 8,97 899 26,35 15,95 1156,7 200,00 17,29 820 26,49 26,94 950,8 115,51 12,15 783 46,08 49,59
3-opt 1103,20 106,84 9,68 907 13,40 14,19 971,7 125,57 12,92 767 30,83 25,71 782 78,88 10,09 650 48,45 49,82

Mutasyon 
Yöntemi

P16 P17 P18

µ σ D min
Min
CPU

CPU
Ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
Ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
Ort

insert 507,3 17,24 3,40 494 18,53 19,59 494 0,00 0,00 494 36,11 38,46 494 0 0 494 76,43 77,16
swap 524,1 27,83 5,31 494 17,25 16,81 495 2,19 0,44 494 33,12 34,04 494 0,00 0,00 494 66,42 67,04
2-opt 1015,7 91,68 9,03 915 18,20 19,76 993,8 65,74 6,61 920 35,92 36,47 823,8 139,25 16,90 630 72,25 77,36
3-opt 997,8 89,78 9,00 875 19,56 20,48 878,6 147,15 16,75 667 36,16 37,18 852,3 121,62 14,27 683 81,20 76,61

Tablo 5’te soldan tek nokta sıra çaprazlama kullanılarak 60 iş için test problemi çıktıları verilmiştir. Tablodan 
da görüleceği gibi mutasyon operatörü olarak insert kullanıldığında P15 ve P18  en iyi sonuca ulaşmaktadır. 
P18’in değişim katsayısı sıfırdır. 60 iş için soldan tek nokta sıra çaprazlamanın kullanıldığı sonuçlar kıyaslan-
dığında P18 ve insert ile oluşturulan algoritmada performansın daha iyi olduğu söylenebilir. 
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Tablo 5. Soldan Tek Nokta Sıra Çaprazlama Kullanılarak 60 İş İçin Test Problemi Çıktıları

Mutasyon 
Yöntemi

P10 P11 P12

µ σ D min
Min
CPU

CPU
Ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
Ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
Ort

insert 981,2 93,21 9,49 878 7,43 7,48 554,1 62,18 8,24 629 16,493 16,11 561,4 31,79 0,06 510 32,75 31,79
swap 1235,5 122,01 9,88 1007 8,44 8,37 1092,9 113,26 10,36 858 16,52 17,15 928,4 53,52 5,77 842 33,72 33,66
2-opt 1375,8 102,44 7,45 1123 7,61 5,45 1276,8 93,13 7,29 1122 16,11 16,66 1130,4 113,06 10,00 968 32,22 33,16
3-opt 1428,2 93,37 6,54 1260 7,96 7,52 1212,2 69,24 5,71 1081 14,50 14,93 1098 94,66 8,62 960 34,63 32,63

Mutasyon 
Yöntemi

P13 P14 P15

µ σ D min
Min
CPU

CPU
Ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
Ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
Ort

insert 827,5 93,69 0,11 703 14,60 14,67 612,1 52,53 0,09 528 33,67 32,14 519,7 30,45 0,06 494 58,50 62,82
swap 1143,4 126,96 11,10 959 15,45 16,30 960,2 119,97 12,49 804 32,22 32,55 880,6 80,31 9,12 796 64,72 65,36
2-opt 1286,5 147,45 11,46 1045 26,30 17,56 1209,5 136,90 11,32 1002 31,84 31,81 1021 162,68 15,93 752 63,84 63,87
3-opt 1230,30 163,71 13,31 1003 17,55 17,53 1229,8 133,02 10,82 965 35,16 33,10 1007,6 120,37 11,95 877 58,55 59,95

Mutasyon 
Yöntemi

P16 P17 P18

µ σ D min
Min
CPU

CPU
Ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
Ort µ σ D min

Min
CPU

CPU
Ort

insert 697,4 36,24 0,05 657 23,69 24,02 561,8 37,47 0,07 496 47,98 48,35 494 0 0 494 85,60 87,57
swap 1076,1 104,14 9,68 901 25,66 25,11 845 74,93 8,87 734 49,44 47,81 840 83,43 9,93 734 96,80 97,43
2-opt 1201,5 124,58 10,37 972 27,07 23,15 1049,5 162,22 15,46 851 41,56 45,04 993 152,32 15,34 788 84,25 83,49
3-opt 1273,9 119,66 9,39 1099 24,74 24,75 1107,2 91,25 8,24 847 45,68 47,01 901,1 135,44 15,03 716 96,00 94,11

40 iş için soldan tek nokta sıra çaprazlama uygulandığında 9 problem çeşidinden yalnızca mutasyon operatörü 
olarak insert kullanıldığında 5’inin en iyi sonucu yakalayabildiğini ancak sıfır sapmayla en iyi sonucu yakala-
yan problem türünün P9 problemi olduğu görülmektedir. P9 problemi popülasyon büyüklüğü nx4 ve iterasyon 
sayısı nx20 olan 160-800 şeklinde tasarlanan problemdir. En iyi uyum değerine 37,73 sn’de ulaşmıştır. 

40 iş için sağdan tek nokta sıra çaprazlama uygulandığında 9 problem çeşidinden mutasyon operatörü olarak 
insert kullanıldığında 7’sinin en iyi sonucu yakalayabildiği görülürken, mutasyon operatörü olarak swap kul-
lanıldığında 6’sının en iyi sonucu yakalayabildiği görülmektedir. Sapmanın sıfır olduğu P6, P8 ve P9 prob-
lemleri içinden P6 probleminde insert kullanılırsa en iyi sonuca diğerlerine kıyasla daha kısa sürede ulaştığı 
görülmektedir.

40 işin kullanıldığı çalışmada ele alınan tek makine çizelgeleme probleminde çaprazlama operatörü olarak 
sağdan tek nokta sıra çaprazlama ve mutasyon operatörü olarak insert kullanıldığında algoritma daha iyi ça-
lışmaktadır. 

60 iş için sağdan tek nokta sıra çaprazlama uygulandığında 9 problem çeşidinden mutasyon operatörü olarak 
insert kullanıldığında 6 tanesinin en iyi sonucu yakaladığı görülmektedir. Bu 6 en iyi sonucu veren problem-
lerden P15, P17 ve P18 sıfır sapmayla çalışmaktadır. P17 en iyi sonucu 36,11 saniyede bulmaktadır. Mutasyon 
operatörü olarak swap kullanıldığında 7 tanesinin en iyi sonucu yakaladığı görülmektedir. Bu 7 problemden 
P15 ve P18 sıfır sapmayla çalışmaktadır, P15 en iyi sonuca 45,86 saniyede ulaşmaktadır. 
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60 iş için soldan tek nokta sıra çaprazlama uygulandığında 9 problem çeşidinden yalnızca mutasyon operatörü 
olarak insert kullanıldığında P15 ve P18 problemlerinin en iyi sonuca ulaştığı görülmektedir. Bu iki problem 
arasından ise P18 en iyi sonuca 85,6 saniyede sıfır sapmayla ulaşmaktadır.

60 işin kullanıldığı çalışmada ele alınan tek makine çizelgeleme probleminde çaprazlama operatörü olarak 
sağdan tek nokta sıra çaprazlama ve mutasyon operatörü olarak insert kullanıldığında algoritma daha iyi ça-
lışmaktadır.

SONUÇ

Yapılan deney sonucunda 40 iş ve 60 iş olmak üzere iki farklı test verileri için sağdan tek nokta sıra çaprazla-
ma ve mutasyon operatörü olarak insert kullanılan algoritmada en iyi sonuçtan uzaklaşma riskinin daha düşük 
olduğu bulunmuştur. Buradan bu ikili ile kurulan algoritmalarda performansın daha yüksek olduğu sonucu çı-
karılabilir. Problem türleri olarak kıyaslandığında ise iterasyon sayısındaki artışın algoritmanın performansını 
iyi yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Bunun yanında mutasyon operatörü olarak 2-opt ve 3-opt kullanıldığı zaman çalışmada ele alınan problemin 
test verilerinin en iyi sonucuna ulaşılamamıştır. Bu nedenle 2-opt ve 3-opt bu problemin çözümünde kulla-
nıldığında önerilen genetik algoritmanın performansını düşürdüğü kabul edilebilir. Buna bağlı olarak bu iki 
mutasyon operatörünün çalışmadaki problem için uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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ÇANAKKALE’DE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİNDE KOOPERATİFLEŞME VE MARKALAŞMA

Özge EKİNCİ1,    Sibel TAN2

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale / Türkiye
2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,  Çanakkale / Türkiye

Öz: Türkiye’de tarım, Milli Gelirdeki, istihdamdaki, dış ticaretteki payı, tarıma dayalı sanayiye hammadde 
sağlaması ve en önemlisi de temel besin maddelerimizi ürettiğimiz bir sektör olması nedeniyle ekonomik 
sektörler içindeki önemini sürekli korumaktadır. Zeytin dikim alanı, üretim ve verim açısından dünya ülkeleri 
arasında ilk dört sırada yer aldığımız bir üründür. Ayrıca tarıma dayalı sanayi faaliyetleri arasında yer alan sof-
ralık zeytin ve zeytinyağı sektörü gerek sağlıklı beslenme gerekse ekonomiye katma değer yaratma açısından 
son derece önemlidir. Özellikle insanların geçmişten günümüze sağlıklı beslenme isteği ve buna bağlı olarak 
tüketici bilincindeki değişimler zeytinyağı sektörünü çok daha önemli bir konuma getirmiştir. Dolayısıyla 
küreselleşme sürecinde dünya ülkeleri arasında ortaya çıkan rekabet ortamında dünya pazarlarından pay ala-
bilmemizin ön şartı markalaşmadan geçmektedir. Markalaşma; tüketici algısını uyandırarak, işletmenin tanı-
nırlılığını, işletmenin pazarda tutunmasını diğer rakiplerinin pazara girmesini önlemenin yanında, işletmenin 
sermaye unsuru oluşturmasında önemli katkı sağlamaktadır. Nitekim markasız dökme usulle gerçekleştirilen 
ihracatın, aynı kalite ve standartlarda şişeleyerek ambalajlamasını sağlayan dış ülkeler küresel rekabette ve 
piyasada söz sahibi olabilmektedirler. Diğer taraftan, markalaşmada tarımsal amaçlı kooperatiflerin rolü son 
derece önemlidir. Kooperatiflerin sağladığı imkanlarla üreticilerin maliyetlerini azaltması ve tüketicilerin daha 
az miktarda ücret ödeyerek ürünlere ulaşmasına olanak sağlar. Böylece başta bulunduğu bölge olmak üzere 
tüm ülke ekonomisine katkı sağlar. Bu çalışmada Çanakkale’de markalaşma sürecini tamamlayan S.S. Pıtıreli 
Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin markalaşma süreci ve markalaşmanın sağladığı avantajlar mülakat 
yöntemi ile ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Anahtar Kelimler: Zeytinyağı, Markalaşma, Kooperatif, Çanakkale, Türkiye

GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVE

Uluslararası Zeytin Konseyinin 2017/2018 verilerine göre dünya genelindeki zeytin yetiştiriciliğinin %90’lık 
bir kısmı Akdeniz Havzası, geriye kalan kısmı ise Latin Amerika ülkelerinde yapılmaktadır. Dünya zeytinyağı 
üretimi son beş yılın ortalaması yaklaşık 2,95 milyon tondur. Önemli zeytinyağı üretici ülkeler sırasıyla, İspan-
ya, İtalya, Yunanistan, Portekiz, Türkiye, Tunus ve Suriye’dir. Dünya zeytinyağı üretiminde ülkeler arasında 
İspanya 2017/2018 yılı üretimde 1 milyon 260 bin ton ile başı çekmektedir. Türkiye ise 2017/2018 yılı üretim 
döneminde 263 bin ton üretimi ile dünya ülkeleri arasında ilk dördün içerisindedir (Anonim, 2019). Türkiye 
İstatistik Kurumu verilerine göre; 2017/18 sezonunda Türkiye’de zeytin dikim alanı 6.544.561 da’dır. 2007/08 
sezonunda 7.743.709 dekar olan zeytin dikili alanlarımız sürekli artmış olup kullanılabilir tarım alanlarının 
%2,3’üne ulaşmıştır. Türkiye’ de 2017/18 sezonunda yağlık zeytinyağı üretiminin %3,4’ü Çanakkale’den kar-
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şılanmakta olup, 2017/18 sezonunda 152.230 ton yağlık zeytin üretimi ile Türkiye bitkisel üretim sıralamasın-
da onuncu sırada yer almaktadır (Anonim,  2019a).

Zeytin ve zeytinyağı tarım ekonomisi açısından önemli bir sektör olup, nüfusun beslenmesi, tarıma dayalı sa-
nayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılaması, potansiyel yapısı ile ihracattan yaptığı katkı, istihdam sağ-
laması vb. nedeniyle ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde önemli fonksiyonlar üstlenmektedir (Özışık 
ve Öztürk, 2011). 

Sektörün tüm bu önemli vasıflarının yanında; üretimden tüketime, ihracattan pazarlamaya, hatta örgütlenme-
ye, destekleme politikalarına kadar bir takım sorunlar da mevcuttur. Üretilen zeytinyağının markalaşmadan 
dökme olarak ihraç edilmesi ve buna bağlı olarak düşük gelir sağlanması bu sorunların başında gelmektedir.

Dünya pazarında Türkiye, zeytinyağını üreten fakat düşük katma değerle pazarlayan ülke konumundadır. Çün-
kü uzun yıllardan beri zeytinyağının %70’ini dökme ve varilli geri kalan %30’nu ise ambalajlı ve markalı 
olarak ihracat edilmektedir (Tunalıoğlu, 2010).

Türkiye dünyanın önde gelen zeytin üreticilerinden olmasına rağmen, dünya zeytinyağı pazarında hak ettiği 
pozisyona ulaşamamaktadır. Pazar payının arttırılması için aşılması gereken engellerin başında Avrupa Birliği 
(AB) ülkelerine ihracatta yaşanan sorunlar gelmektedir. Özellikle AB  kutulu zeytinyağında, yüksek gümrük 
vergileri uygulamaktadır. Bu durumda Türkiye’nin ağırlıklı olarak dökme zeytinyağı ihraç etmesine sebep 
olmaktadır. Bu sebeple asıl katma değer yaratan kutulu zeytinyağı ihracatı istenilen seviyeye gelememektedir. 
Bu yüzden zeytinyağı sektörünün, pazarda oluşturduğu rekabet ortamında dikkat edilmesi gereken unsur mar-
kadır. Farklılaştırarak piyasada üstünlük sağlamanın yollarından biri olarak görülen marka, ülkemiz zeytinyağı 
sektörü açısından tam olarak kullanılamamaktadır (İpek, 2010).

Özetlenecek olursa markalaşma bilinci olmayan üreticilerimiz, markasız (dökme) usulle gerçekleştirilen zey-
tinyağı satışıyla ülkemize katma değer sağlayamamaktadır. Markasız satışını sunduğumuz zeytinyağı piyasa-
sında dünyada söz sahibi olunamamaktadır. Dökme olarak ihraç edilen aynı kalite ve standartlarda zeytinyağı-
nın şişelenerek ve ambalajlanarak satışı sağlamaktır. Küresel rekabette güçlenip, üretimi kayıt altına alma ve 
uluslararası tanınırlık sağlanması konun önemini ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan markalaşmanın ve piyasada fiyat oluşturmada kooperatiflerin etkisi ve katkısı büyüktür. Ko-
operatiflerin sağladığı imkanlarla üreticilerin maliyetlerini azaltması ve tüketicilerin daha az miktarda ücret 
ödeyerek ürünlere ulaşmasına olanak sağlar. Böylece bulunduğu yerin, ilçenin, ülkenin kalkınmasını sağlar 
(Everest ve ark.,2018).

Dolayısıyla kuramsal çerçevemiz marka, markalaşma, tarımda markalaşma, markalaşma süreci, belgeleri, stra-
tejileri ve avantajlarını tanımlamakla kurulacaktır.

Marka: Müşteri ve tüketicilerden gelen, onların düşünsel alanında algılanan, duygusal ve işlevsel getirilere 
dayanan, ayrıcalıklı bir konum yaratan, tüm izlenimlerin içselleştirilmiş bir özetidir (Parmak, 2011).
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Markalaşma: Piyasaya yeni çıkan bir ürünün tanınma, isim yapma ve sunulduğu pazar tarafından kabul edilme 
sürecidir. Başka bir tanımla markalaşma bir şeyin bilinme ve tanınma aşamasıdır (Soner ve Ark., 2014). 

Tarımda markalaşma: Yerelde coğrafi etiket tescili alınmış ürünlere yönelik firmaların kendi markalarını oluş-
turma çabasıdır Zeytinyağında markalaşma ise üretilen zeytinyağının güvencesiyle markalaşan firmaların ka-
lite ve markalarını buluşturma sürecidir (Özdoğan, 2018). 

Markalaşma süreci:  Türk Patent ve Marka Kurumuna (TPMK) Marka Tescil Başvurusu ile başlar. Kurumun 
6-7 aylık inceleme sürecinden sonra, markanın yayınlanması 3 ay sürer. Marka hakkında varsa itiraz süreci 
tamamlanır. Son harç ödemesi yapıldıktan sonra marka tescil edilir (Anonim, 2019b).

Markalaşma stratejisi: İyi bir yönetim kadrosu, iyi bir yönetim, çarpıcı bir isim, iyi bir tanıtım etkin bir pazar-
lama ağı, izlenebilirlik, AR-GE ve inovasyon markalaşma sürecinde izlenecek stratejinin adımlarıdır. 

Markalaşmanın avantajları: Markalaşmanın avantajlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

1. Marka işletmenin en önemli sermaye unsurunu oluşturur,
2. Marka fiyat esnekliğini arttırdığından firmanın uzun dönemde karını yükseltir,
3. Tanınırlığı artırır,
4. İmaj ve prestij sağlar,
5. İşletmelerin büyümesini kolaylaştırır.
6. Yeni pazarlara girmeyi kolaylaştırır,
7. Tüketici algısını yönlendirir,
8. Marka sadakatini ve dolayısıyla satışları arttırır,
9. Ürün farklılaştırma, marka genişletme gibi stratejilerin uygulanması ile ek fayda ve kar fırsatları sağlar 

(Ünlü, 2005).

AMAÇ ve KAPSAM 

Bu çalışmanın amacı; Çanakkale’de zeytinyağı üretim faaliyeti gösteren markalaşmış S.S. Pıtıreli Köyü Ta-
rımsal Kalkınma Kooperatifi’ni ele alarak bu kooperatifin markalaşma süreçlerini, markalaşma stratejilerini, 
markalaşmanın sağladığı yararlar incelemektir. Yapılan çalışma ile diğer kooperatif veya işletmelerde marka 
bilinci uyandırmak amaçlanmıştır. Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı markalaşma sürecini tamamlamış 
S.S. Pıtıreli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanından mülakat yöntemi ile alınan bilgiler çalışmanın 
kapsamını oluşturmaktadır. Kooperatif başkanıyla yapılan yüz yüze gerçekleştirilen mülakattan elde edilen 
sonuçlar öncelikle, kooperatifin yapısını ve kooperatif markalaşmasının sağladığı faydalanma düzeyleri ince-
lenmiştir.

MATERYAL VE YÖNTEM

Çalışmanın ana materyalini Çanakkale ilinde zeytinyağı üretiminde markalaşma sürecini tamamlayan S.S. 
Pıtıreli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin Başkanı Tuncay GÜNGÖR ile yüz yüze yapılan görüşme-
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lerden elde edilen bilgiler oluşturmaktadır. Ayrıca konu ile ilgili daha önce yapılmış olan ulusal ve uluslararası 
çalışmalar, başta TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ve UZK (Uluslararası Zeytin Konseyi) olmak üzere diğer 
ulusal ve uluslararası kitap, makale, tez çalışmaları ikincil veriler olarak kullanılmıştır.

Çalışmada mülakat yöntemi kullanılmıştır. Mülakat; sözlü iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir. Bireylerin 
çeşitli konularda bilgi, düşünce, tutum, davranışlarını ve bunların olası nedenlerini belirlemek için kullanılan 
yöntemlerden biridir. Yanlış anlaşılmaların daha az olması ve ek açıklamalarla bu olasılığın yok edilmesi, 
daha rahat olması gibi gerekçelerle çoğunlukla tercih edilmektedir. Mülakatlarda, görüşmeci ile mülakatı ya-
pılan kişi arasında kimse bulunmamaktadır böylelikle kişiye özel bilgiler ancak bireysel mülakatlardan elde 
edilmektedir. Buna karşılık, yanlılığa açık olması, pahalı ve zaman alıcı bir teknik olması bu yöntemin zayıf 
yönleridir. Mülakat tek başına veri toplama aracı olabileceği gibi, diğer veri toplama teknikleriyle birlikte de 
kullanılabilmektedir (Oğuz ve Karakayacı, 2017).

BULGULAR

Mülakat yöntemi ile S.S. Pıtıreli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin Başkanına 20 soru sorulmuş, soru-
lar ve cevaplar sırasıyla aşağıda verilmiştir.

Soru 1. Kooperatifin kuruluş amacını ve tarihçesi hakkında bilgi verir misiniz? S.S. Pıtıreli Köyü Ta-
rımsal Kalkınma Kooperatifi, 1972 yılında kurulmuştur. “Birlikten kuvvet doğar. Bir elin nesi var iki elin sesi 
var.” atasözlerinden yola çıkarak ortaklarımızın tek tek altından kalkamayacağı sorunların çözümü hedeflen-
mektedir. Buna bağlı olarak evrensel kooperatifçilik ilkelerini gözeterek gelişimci ve yenilikçi bir anlayışla 
ortaklarımızın ürünlerini en iyi şartlarda değerlendirmek temel amacımızdır. 

Soru 2. Kooperatif kurulduktan sonra köyün  sosyo-ekonomik yapısında değişiklik oldu mu? Örnek-
lerle anlatır mısınız? Ortaklarımızın en kısa zamanda zeytini işlenerek maliyetler minimuma indirilmiştir. 
Öncelikle traktör, balya bağlama, mısır dikme ve çapalama makine ve ekipmanlar kooperatif bünyesinde satın 
alınarak ortakların kullanımına sunulmuştur. Markalaşma sürecinde direk köyün ismi kullanıldığı için, köyün 
ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasına önemli katkı sağlamıştır.

Soru 3. Kooperatifin kuruluşunda kaç ortağınız vardı? Peki şimdi kaç ortağınız var ve kadın ortağınız 
var mı? Kooperatifin kuruluşu 16 ortakla olurken,  şimdi toplam 230 ortağımız vardır. Ortaklarımızın 19’u 
kadındır.

Soru 4. Hammadde ve Pazar ağınızı açıklar mısınız? Hammadde ağımızı Çanakkale Bayramiç ilçesinde 
bulunan Pıtıreli köyünden sağlamaktayız. Pazar ağımızı ise Çanakkale başta olmak üzere, İstanbul ve Ankara 
oluşturmaktadır.

Soru 5. Yıllar itibariyle zeytinyağı işleme kapasiteniz nedir?  S.S. Pıtıreli Köyü Tarımsal Kalkınma Koo-
peratifinde,  2009 yılı itibariyle 1250 ton zeytin işlenerek, 291 ton zeytinyağı elde edilmiştir. Kooperatif 2010 
yılında 1180 ton işlemeye 249 ton, 2011 yılında ise 985 ton zeytin işlemeyle 210 ton, 2012 yılında ise,  2176 
ton zeytin işlemeyle 394 ton, 2013 de 607 ton zeytin işleyerek 142 ton, 2014 yılında 851 ton zeytin işleyerek 
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180 ton, 2015 yılında 772 ton 165 ton, 2016 yılında 604 ton zeytin işlememizle 155 ton, 2017 yılında ise 2345 
ton zeytin işlememizle 497 ton zeytinyağı üretimi gerçekleşmiştir. Yıllar itibariyle dalgalanmalar söz konusu 
bunun sebebi zeytinin var yılı yok yılı olmasından kaynaklanmaktadır.

Soru 6. Rekabet gücü açısından kooperatifinizi nerede görüyorsunuz, açıklar mısınız? Pıtıreli bu konuda 
ilk ve öncüdür. Çanakkale civarında markalaşma sürecini tamamlayan iki kooperatiften biridir. Dolayısıyla 
rekabet şansı yüksektir. 

Soru 7. Kurumsal, ekonomik ve politik açıdan kooperatifiniz sürdürülebilir mi? Evet kooperatifimiz risk 
ve fırsatların farkına vararak, çevrenin korunması ve ortaklarımızın istekleri doğrultusunda daha çok hizmet 
vererek daha çok büyümeyi markamızla dökme yağ satımından kurtulup ekonomimize daha çok katkı sağla-
yarak pazar payımızı artırmayı hedeflemektedir. Zeytinyağı 2017 yılında fark ödemesi (prim) destekleri litre 
başına 80 kuruştur. Devletin sağladığı bu fonlar ve TKDK’nın AB sürecinde sağladığı fonlar ile sağladıkları 
tesislerle politik açıdan sürdürülebilirdir. 

Soru 8. Ekonomik, teknik ve sosyal beklentileriniz nelerdir? Hedeflerinize nasıl ve hangi araçlarla ula-
şacaksınız? Devletin kooperatiflere ayıracağı hibe desteği ile yeni teknolojilerle kooperatifimizi bütünleştir-
mek ve ortaklarımızın istekleri doğrultusunda büyümek. Devletin markalı ürünlerin ihracattaki önünü açarak 
ihracat payımızı arttırıp ülke dışında kalitemizi göstermek beklentilerimiz arasındadır.

Soru 9. Kooperatifinizi ve ürününüzü diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? Kooperatifimiz, koopera-
tifçiliğin asıl amacına uyarak üyelerin ve ortakların karı yatırıma çevirerek ortakların isteklerini yerine getir-
mektedir. Dolayısıyla kooperatifimiz  köyümüzü ve çiftçimizi kalkındırmak için önemli destek sağlamaktadır. 
Ürünümüzün farkı ise iyi tarım uygulaması kapsamında olan kooperatifimiz kalitesini tescilleyerek markalaş-
mış bir ürünle buluşturmasıdır. 

Soru 10. ARGE-İnovasyon için üniversite ile iletişim içerisinde misiniz? Çevreye uyumlu ürün tasarımı 
açısından zeytinin en büyük sorunlarından olan kara suyu nasıl değerlendireceğimiz konusunda AR-GE çalış-
malarımız devam etmektedir. Bu kapsamda üniversite ile işbirliği yapmış bulunmaktayız. Ayrıca inovasyon 
çalışmaları kapsamında yeni ürün ve daha yeni pazarlama kanalları oluşturma açısından üniversite ile iletişim 
kurmayı düşünüyoruz. 

Soru 11. Markalaşma sebebiniz nedir? Kaliteli zeytinyağı ürettiğimiz iddiasını tescillendirip pazar ağıyla 
tüketicilere sunmak ve merdiven altın yetiştiricilikten sıyrılıp ekonomiye katkı sağlamak için markalaşma yo-
luna gitmek markalaşma sebebimizdir. 

Soru 12. Kooperatif başkanı olarak kalite ve markalaşma size neyi ifade ediyor? Kaliteli üretimin önemi 
açısından 1-10 arasında bir puan verip nedenini açıklar mısınız? (1-3 arası kötü, 4-6 orta, 7-10 arası iyi) 
Öncelikle bir firmanın markalaşma ile kooperatif markalaşması açısından büyük farklılık vardır. Bir koopera-
tifin markalaşması tüketiciye güven bağlamında öne çıkaran bir faktör olarak görmekteyiz. Biz kendimize 8 
puan veriyoruz. Çünkü pazarlama ve paketleme konusunda eksiklerimiz vardır.
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Soru 13. Markalaşma sürecinizin aşamalarını anlatır mısınız? Öncelikle 2012 yılında yönetimin ve genel 
kurulun huzurunda markalaşma tescili başvurusu için bir logo ve isim belirleyip Çanakkale Ticaret ve Sanayi 
Odasına başvuru yapılmıştır. Marka ismi ve logo ismiyle ilgili bir ön araştırma sürecinden sonra marka baş-
vurusunda bulunulmuş, 9-10 ay kadar bir süre sonrasında itiraz sürecinin bitiminde marka tescil belgesi için 
para yatırılmıştır. Daha sonra 2 ay geçtikten sonra ve toplamda yaklaşık 1 yıl içinde markamız tescillenmiştir. 

Soru 14. Markalaşma sürecinde karşılaştığınız zorluklar nelerdir? Marka yaratmak gerçekten çok enge-
beli, keskin dönüşler gerektiren, uçsuz bucaksız bir yoldur. Uzun vadeli bir strateji gerektiren ve bu stratejiyi 
gerektiği gibi uygulayabilen ortakların olması gerektirmektedir. Ayrıca maliyetli bir süreçtir. Başarılı bir şekil-
de marka oluşturmanın en önemli kısmı markanın kendini nereye konumlandırdığını belirleyip, bu kimlik ve 
konumlandırmanın etkin bir şekilde doğru mesajlarla ifade edilmesidir. Biz bu süreçte ortaklarımızla elimiz-
den gelini yaparak bu engebeyi aşmış bulunmaktayız. 

Soru 15. Markalaşmanın kooperatifinize faydası nedir? Ürünlerimizi bir marka altında pazarlıyor olmamız 
en önemli faydasıdır. Ayrıca ürün menşei belirlemede bir katkısı bulunmaktadır. Ürünlerimizi pazara sunduğu-
muzda tüketiciler kooperatifimize duyduğu güvenle gönül rahatlığıyla satın zeytinyağımızı satın almaktadır. 
Bu güven kooperatifimizin kar marjını yükseltmektedir. Şimdilik elde edilen kar marjı ortaklara verilmeyip 
yatırım için kooperatife aktarılmaktadır. 

Soru 16. Markalaştıktan sonraki pazar payınız ile markalaşmadan önceki pazar payınızı değerlendirir 
misiniz? Markalaşmadan önce hedef kitlemiz farklı firmalardı dökme usulüyle ihale usulü satıp katkı bünye-
mize katkı sağlayamıyorduk. Fakat markalaştıktan sonra ürünümüzü verdiğimiz firmaya büyük bir rakip olup, 
üretim miktarlarımızı arttırarak pazarda tutunmayı başardık.

Soru 17. Markanızı tanıtmak ve marka bilinirliğinizi arttırmak için uyguladığınız faaliyetler(reklam, 
fuar, halkla ilişkiler, duyuru, kişisel satış, vb.) nelerdir? En kaliteli pazarlama kanalınız hangisidir? 
Neden? Fuarlar, sosyal medya ve web sitesi aracılığıyla markamızı duyurmaya çalışmaktayız. En kaliteli pa-
zarlama aracımız fuarlar e sosyal medyadır. Tüketici ve ürünlerimizi fuarda ve sosyal medyadan güvenli bir 
şekilde zeytinyağımızı tüketici ile buluşturmaktayız.

Soru 18. Kooperatif ortaklarınızın markalaşma konusundaki tutum ve davranışları ne yönde oldu?   
Ortaklarımız köyümüzün ve kooperatifimizin tanıtımı için olumlu davranışlar sergilemişlerdir. Bize verdikleri 
destekler sayesinde markalaşmaya karar verilmiş ve süreç tamamlanmıştır. Ortaklarımız ayrıca markamızı 
koruma adına üretimdeki tüm kalite kriterlerine uymaktadırlar. Markamıza zarar verecek tüm davranışlardan 
kaçınmak temel hedefimizdir.

Soru 19. Markalaşmış zeytinyağınızın pazar açısını genişleterek ihracat yapmayı düşündünüz mü? Dü-
şündüyseniz ne gibi çalışmalarda bulundunuz? Bu yönde fikir ve çalışmamız mevcuttur. Ama bu sezon 
iklimsel farkların yöre bazında yağı ve kalitesini olumsuz etkilemesi neticesinde ihracat etmeye uygun zeytin-
yağı tedarik edilemediği için ertelemek zorunda kalınmıştır. 
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Soru 20. Yaklaşık cironuz nedir? Markalaşma ve cironuz arasında nasıl bir ilişkiniz oldu? Geçen sezon 
yaklaşık 3 milyon TL ciromuz olmuştur. Daha önce de belirttiğimiz gibi markalaşma kooperatifimizin kar 
oranını giderek artırmıştır. Bu artış şimdilik kar payı olarak ortaklara dağıtılmayıp yatırım yapma şeklinde 
değerlendirilmektedir.   

SONUÇ VE ÖNERİLER

Türkiye zeytin üretiminde dünyada önde gelen ülkelerden biri olmasına rağmen zeytinyağı üretim, pazarlama 
ve dış ticaretinde henüz istenilen yere gelinememiştir. Bu durum Avrupa Birliği’nin ihracat politikalarından 
kaynaklanmakta olup, zeytinyağının dökme olarak ihraç edilmesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla dökme 
olarak ihraç edilen zeytinyağından elde edilecek katma değer ülkemizde kalmayıp dış ülkelere gitmektedir. 
Bu sorunun çözümünde farklılık ve markalaşma tek çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Marka zeytinyağı 
üreticilerinin rekabet şansını ve pazar payını artıracak en önemli unsurdur.

Bu çalışmada Çanakkale İli Bayramiç İlçesinde Zeytinyağı üretim faaliyeti yapan ve markalaşma sürecini ta-
mamlamış olan S.S. Pıtıreli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin markalaşma konusundaki görüş ve mar-
kalaşma sürecindeki tecrübelerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Mülakat tekniği ile kooperatif başkanından 
alınan bilgiler ışığında öncelikle kooperatif ortaklarının destek ve yaklaşımının bu süreci kolaylaştırdığı tespit 
edilmiştir. Markalaşmanın tüketici güveni ve tanınırlık açısından önemli bir unsur olduğu vurgulanan bir başka 
konudur. 

Çalışmadan elde edilen bilgiler kapsamında markalaşma süreci başarıyla tamamlanmış olmasına rağmen pazar 
payında ve dış ticarette henüz beklenen gelişmeler olmamıştır. Dolaysıyla markalaşma sürecinin başarılı ola-
bilmesi için iyi tanıtım ve pazarlama kadrolarının ve farkındalık çalışmalarının yapılması gerekir. 
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BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ HACMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: 
TÜRKİYE UYGULAMASI16

Hüseyin GÜVENOĞLU1, Musa BAYIR2

1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Balıkesir / Türkiye
2Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Balıkesir / Türkiye

Öz: Bir ülkenin üretim gücünü gösteren ekonomik büyüme, günümüzde tüm dünya ekonomilerinin temel he-
deflerinden biridir ve en önemli makroekonomik göstergeler arasında yer almaktadır. Üretim gücü yüksek olan 
ekonomiler dünya ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Ekonomiler için son derece önemli olan ekonomik 
büyümenin sağlanması ve sürdürülmesi yanında ekonomik büyümeyi etkileyen faktörlerin tespit edilmesi de 
önem taşımaktadır. Ekonomik büyümeyi etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bankacılık sektörü de bu 
faktörler arasında yer almaktadır. Bankacılık sektörü para otoritelerinin uygulamış oldukları politikaların reel 
ekonomiye aktarılmasına aracılık etmektedir. Ayrıca finansal sistem içerisinde önemli bir paya sahip olan ban-
kacılık sektörü ekonomik birimlerin hem finansman ihtiyacını karşılama hem de tasarruflarını değerlendirme 
olanağı sağlama gibi rolleri üstlenerek reel ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır. 
Bankacılık sektörü günümüzde hem reel hem de finansal ekonominin gelişmesinde ve derinleşmesinde önemli 
bir yere sahiptir. Bu nedenle bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler yakından takip edilmektedir. Özellikle 
2008 küresel finansal krizi sonrasında bankacılık sektörü kredi hacminde meydana gelen gelişmelerin makroe-
konomik göstergeler üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunun ortaya konulması önem kazanmıştır. Bu çalışmada, 
kredi hacminin Türkiye’de ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 2008-2019 dönemine ait veriler kullanılarak 
Johansen eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi yöntemiyle araştırılmıştır. Analiz sonucunda değiş-
kenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre ise, kredi hac-
minden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kredi Hacmi, Ekonomik Büyüme, Johansen Eşbütünleşme Testi, Granger Nedensellik 
Testi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Ekonomik büyüme genel olarak bir ekonomide bir yıl içerisinde meydana gelen üretim artışı veya gelir artışı 
olarak ifade edilebilmektedir. Ülkeler için son derece önemli olan ekonomik büyüme aynı zamanda önemli 
bir makroekonomik gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik büyümenin sağlanması ve sürdürül-
mesi ülkelerin temel hedefleri arasında gösterilmektedir. Nitekim resmi otoritelerin politikaları içerisinde de 
ekonomik büyümeye ilişkin hedefler son derece önem arz etmektedir. Ekonomik büyümenin ekonomiler için 
son derece önemli olduğu bir ortamda ekonomik büyümeyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi de önem ta-

16  Bu çalışma Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. 
Proje No: BAP-19-1009-092
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şımaktadır. Literatür incelendiğinde, ekonomik büyümeyi etkileyen birçok ekonomik faktör bulunmaktadır.  
Bu faktörlerden biri de finansal sistem içerisinde büyük bir paya sahip olan bankacılık sektörüdür. Bankalar 
para politikaları ile parasal kontrol için bir aracı kurum olması yanında, ekonomilerin şekil almasında, güç-
lenmesinde ve ekonomide uzun dönemli istikrarın sağlanmasında önemli rol oynayan kurumlar olarak görül-
mektedir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde finansal sistem genel olarak bankacılık sektörüne 
dayanmaktadır. Günümüzde teknolojide yaşanan hızlı gelişmelere bağlı olarak, iletişim ağları ekonomideki pi-
yasalara neredeyse sınırsız erişim imkânı bulmuş ve bankacılık sektörü de sürekli bir değişim ve gelişim süreci 
içerisine girmiştir. Bankacılık sektörü toplamış olduğu fonları ve tasarrufları reel kesime aktararak yapılacak 
olan yatırımlar için gerekli finansman ihtiyacının karşılanmasına aracılık ederek, ülke ekonomisinde sermaye 
stokunun ve üretimin artmasına dolayısıyla da ekonomik büyümenin sağlanmasına katkı sağlamaktadır (Tur-
gut ve Ertay, 2016: 115).

Banka kredileri ekonomik birimlerin karar alma sürecini etkileyerek ekonomik faaliyetlerin şekil almasında 
önemli bir finansman kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bankalar açmış oldukları tüketici kredileri ile tü-
keticilerin yapacakları tüketim harcamaları için finansman imkânı sunmaktadırlar. Tüketiciler harcamaları için 
gerekli finansman ihtiyacını temin ettikleri sürece harcamalarına devam edecek ve böylece piyasalarda toplam 
talep canlı kalacaktır. Bu durum yatırımcıların kar beklentilerinin yükselmesine neden olacaktır. Dolayısıyla 
da ekonomide yatırım ve üretim düzeyi yükselecek ve buna bağlı olarak da ekonomik büyüme gerçekleşe-
cektir. Diğer yandan bankalar açacakları ticari krediler ve yatırım kredileri ile girişimcilerin ve yatırımcıların 
yapacakları ekonomik faaliyetler için finansman imkânı sağlamaktadırlar. Böylelikle ekonomide yatırım ve 
üretim düzeyi yükselirken ekonomik büyüme meydana gelecektir. Sonuç olarak bankalar ekonomik birimlere 
sağlayacakları kredi imkânları ile ekonomide faaliyetlerin hız kazanmasına ve dolayısıyla da ekonomik büyü-
menin gerçekleşmesine katkı sağlamaktadırlar (Karahan vd., 2018: 27).

Literatürde banka kredileri ve ekonomik büyüme ilişkisi talep görüşlü ve arz görüşlü hipotezler kapsamında 
incelenmektedir. Talep görüşlü hipotezde; ekonomik büyüme sonucunda bankacılık kesimi enstrümanlarına ve 
hizmetlerine talep artmaktadır. Bu hipotezde ekonomik büyümenin bankacılık kesiminin açmış olduğu kredi 
arzını artıracağı beklentisi öne sürülmektedir. Arz görüşlü hipotezde ise, bankaların vereceği kredi hacminde 
meydana gelen artışlar ekonomik büyümenin itici gücü olan modern sektörlerde gelişme sağlayarak ekono-
mik büyümeyi artıracaktır. Bu hipotez doğrultusunda finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi artıracağı ifade 
edilmektedir (Branch vd., 2015: 3). Literatürdeki bazı çalışmalarda ise, banka kredileriyle ekonomik büyüme 
arasında karşılıklı bir etkileşim olduğuna vurgu yapıldığı görülmektedir (Turgut ve Ertay, 2016: 115). 

Banka kredileriyle ekonomik büyüme ilişkisi literatürde çok sayıda çalışmada ele alınmıştır. Bu çalışmaların 
temeli Schumpeter (1911)’in çalışmasına dayanmaktadır. Schumpeter (1911), çalışmasında bankaların topla-
mış oldukları fonları yatırımların gerçekleştirilmesi için gerekli olan finansmanın karşılanmasında kullandırıp 
ekonomide canlılık oluşturulmasına, ekonomik faaliyetlerin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine ve ekonomik 
büyümenin gerçekleştirilmesine vurgu yapmıştır (Becsi ve Wang, 1997: 51; Levine ve Zervos, 1998: 537).  
Banka kredileri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelendiği uluslararası ampirik çalışmalardan ba-
zıları şunlardır: Levine ve Zervos (1998), çalışmalarında 48 ülkede banka kredilerinin ekonomik büyümeyi 
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pozitif etkilediğini ve bu etkinin güçlü olduğunu tespit etmişlerdir. Thangavelu ve James (2004), çalışmala-
rında Avustralya’da banka kredilerinden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik bulmuşlardır. 
Furqani ve Mulyany (2009), çalışmalarında Malezya’da İslami bankalarının açmış olduğu kredilerin sermaye 
birikimini ve ekonomik büyümeyi anlamlı ve pozitif etkilediğini tespit etmişlerdir. Akpansung ve Babalola 
(2011), çalışmalarında Nijerya’da özel sektöre verilen kredilerin ekonomik büyümeyi olumlu etkilediğini tes-
pit etmişlerdir. Rahimzadeh (2012), Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da banka kredilerinin üretim düzeyini pozitif 
ve istatistiki olarak anlamlı etkilediğine yönelik bulgulara ulaşmıştır. Korkmaz (2015), çalışmasında 10 Avrupa 
ülkesinde banka kredilerinin ekonomik büyümeyi tetiklediğine yönelik bulgulara ulaşmıştır. Türkiye’ye yöne-
lik banka kredileri ve ekonomik büyüme ilişkisinin ele alındığı çalışmalardan bazıları şunlardır: Güven (2002), 
çalışmasında banka kredilerindeki artışın ekonomik büyümeyi tetiklediği bulgusuna ulaşmıştır. Öztürkler ve 
Çermikli (2007), çalışmalarında banka kredileriyle ekonomik büyüme arasında çift taraflı bir nedensellik iliş-
kisi olduğunu tespit etmişlerdir. Ceylan ve Durkaya (2010), çalışmalarında ekonomik büyümeden kredilere 
doğru bir nedensellik ilişkisi bulmuşlardır. Turgut ve Ertay (2016), çalışmalarında banka kredilerinden ekono-
mik büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir. Kamacı vd. (2017), çalışmalarında kredi hac-
mindeki artışın ekonomik büyümeyi artırdığına ve ekonomik büyümeden kredi hacmine doğru bir nedensellik 
olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Karahan vd. (2018), çalışmalarında banka kredi hacmindeki genişlemelerle 
ekonomik büyüme arasında çift taraflı bir nedensellik ilişkisi bulmuşlardır. Baş ve Kara (2018), çalışmalarında 
kredi büyümesinin ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etkisinin olduğuna yönelik bulgulara ulaşmışlardır.

AMAÇ

Finansal piyasalarda ve reel ekonomide önemli bir konuma sahip olan bankacılık sektörünün hem reel hem 
de finansal ekonominin gelişmesinde ve derinleşmesinde önemli bir rolü vardır. Bu nedenle bankacılık sek-
töründe meydana gelen değişimlerin makroekonomik göstergeler üzerinde nasıl bir etki göstereceği önem arz 
etmektedir. Bu çalışmada da Türkiye ekonomisi için kredi hacminde meydana gelen artışın ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisinin ampirik olarak araştırılması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde kredi hacmindeki artışın ekonomik büyümeye etkisi 2008:01-2019:05 
dönemine ait aylık verilerle analiz edilmiştir. Çalışmada toplam kredi hacmi (TKH) değişkeni olarak bankacı-
lık sektörüne açılan toplam kredi hacmi; ekonomik büyüme değişkeni olarak da sanayi üretim endeksi (SUE) 
kullanılmıştır. Toplam kredi hacmi verisi TÜFE (2003) ile reelleştirildikten sonra logaritması alınmış ve daha 
sonra mevsimsellikten arındırılarak analize dahil edilmiştir. Sanayi üretim endeksi verisi de logaritması alın-
dıktan sonra mevsimsellikten arındırılarak analize dâhil edilmiştir. Değişkenlere ilişkin veriler TCMB’nin veri 
tabanından elde edilmiştir.

YÖNTEM

Türkiye’de kredi hacmiyle ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin araştırıldığı bu çalışmada birim kök testle-
rinden, eşbütünleşme testinden ve nedensellik testinden yararlanılmıştır. Analize geçilmeden önce ilk olarak 
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serilere Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) ile Phillips ve Perron (PP) birim kök testleriyle durağanlık sına-
ması yapılmıştır. İkinci olarak, Johansen Eşbütünleşme testi yapılarak serilerin eşbütünleşik olup olmadıkları 
belirlenmiştir. Üçüncü olarak da seriler arasında nedensellik ilişkisinin olup olmadığının tespit edilmesi için 
Granger Nedensellik testi yapılmıştır.

BULGULAR

Çalışmada analize geçmeden önce serilere ADF ve PP birim kök testleriyle durağanlık sınaması yapılmıştır. 
Tablo 1’de değişkenlere ilişkin ADF ve PP birim kök testi sonuçlarına yer verilmiştir. TKH ve SUE serilerinin 
sabitli ve sabitli-trendli modelde düzey halde iken durağan olmadığı görülmektedir. Değişkenlerin birinci farkı 
alındığında ise sabitli ve sabitli-trendli modelde %1 anlamlılık düzeyinde durağanlaştığı tespit edilmiştir.

Tablo 1. Birim Kök Test Sonuçları

Değişkenler

ADF 

Düzey 1.Fark

Sabit Sabit-Trend Sabit Sabit-Trend

TKH -2.383129 (0)

[0.1484]

0.600506 (0)

[0.9995]

-10.00040 (0)

[0.0000]*

-10.35701 (0)

[0.0000]*

SUE -0.360733 (1)

[0.9113]

-2.876454 (0)

[0.1735]

-9.024978 (1)

[0.0000]*

-8.997795 (1)

[0.0000]*

Değişkenler

PP 

Düzey 1.Fark

Sabit Sabit-Trend Sabit Sabit-Trend

TKH -2.033058 (6)

[0.2725]

0.199065 (5)

[0.9979]

-10.28999 (6)

[0.0000]*

-10.48905 (5)

[0.0000]*

SUE -0.394623 (4)

[0.9057]

-2.939904 (5)

[0.1535]

-12.93631 (4)

[0.0000]*

-12.89922 (4)

[0.0000]*

Not: t-istatistik değerlerinin yanındaki ( ) içerisindeki değerler ADF testinde Schwarz Bilgi Kriterine göre, 
PP testinde ise Newey-West tahmincisine göre hesaplanan gecikme uzunluklarını göstermektedir. t-İstatistik 
değerlerinin altındaki köşeli parantez [ ] içindeki değerler olasılık değerlerini, * sembolü değişkenin %1 düze-
yinde anlamlı olduğunu göstermektedir. 
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Değişkenler birinci farkının alınmasıyla aynı düzeyde durağanlaşmıştır. Bu durum, yapılacak olan Johansen 
eşbütünleşme testi için gerekli şartın sağlandığını göstermektedir. Johansen (1988) tarafından geliştirilen eş-
bütünleşme yönteminin denklem sistemi (1) numaralı denklemdeki gibidir. 

           (1)                    

(1) numaralı denklemde yer alan  ve  değişkenleri düzey halde iken durağan değildir. (1) numaralı denk-
lemdeki değişkenler birinci farkları alınıp yeniden düzenlendiğinde durağan hale gelmekte ve (2) numaralı 
denklem elde edilmektedir.

                                                                                (2) 

(2) nolu denklemde   ve ’dir.  şeklinde gösterilebilmektedir.   α ve 
 (kxr) boyutlu ve rankı (r) olan iki matrisi, (ɼ) eşbütünleşik ilişki sayısını (rankı), ( ) uzun dönem eşbütün-

leşme katsayısını, (α) uyarlama hızını ifade etmektedir (Göçer, 2013: 229).  

Johansen eşbütünleşme analizinde kaç tane eşbütünleşik vektörün olduğunu tespit etmek için İz (trace) ve 
maksimum özdeğer (max‐eigenvalue) istatistikleri kullanılmaktadır (Karahan vd., 2018: 31).  

                                                                                             (3)

                                                                                                   (4)       

İz istatistiği (3) numaralı denklemdeki formülle hesaplanmaktadır. Burada  hipotezine  karşı 
alternatif   hipotezi  sınanmaktadır. Maksimum Öz değer istatistiği ise (4) numaralı denklemdeki 
formülle hesaplanmaktadır. Burada  hipotezine  karşı alternatif   hipotezi  sı-
nanmaktadır. 

Johansen eşbütünleşme testine ilişkin sonuçlar tablo 2’de gösterilmiştir. İz istatistiği ve maksimum özdeğer 
istatistiği değerleri %5 anlamlılık düzeyinde kritik değerlerden büyüktür. Bu veriler en fazla bir tane eşbütün-
leşme vektör ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlara göre kredi hacmi ile ekonomik büyümenin 
eşbütünleşik olduklarını söyleyebiliriz. 

Tablo 2. Johansen Eşbütünleşme Test Sonuçları 

Hipotezler İz İstatistiği Kritik 
Değer

(%5)

Olasılık 
Değeri

Max-
Özdeğer 
İstatistiği

Kritik 
Değer 

(%5)

Olasılık 
Değeri

None 130.4862 18.39771 0.0001 87.56967 17.14769 0.0000

At most 1 42.91654 3.841466 0.0000 42.91654 3.841466 0.0000
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Çalışmada son olarak seriler arasındaki nedensellik ilişkisinin tespit edilmesi için Granger’in (1969) geliştir-
diği nedensellik testi uygulanmıştır. Bu teste ilişkin denklemler aşağıda gösterilmiştir (Mucuk ve Demirsel, 
2009: 368). 

                                                                                   (5)

                                                                                                 (6)

(5) ve (6) numaralı denklemlerde bağımsız değişkenlere ilişkin gecikmeli değerlerin katsayılarının sıfıra eşit 
olup olmadığı analiz edilmektedir . (5) numaralı denk-
lemde F testi kullanıldığında hipotez reddedilirse (Y), (X)’in Granger nedenidir. (6) nolu denklemde ise F testi 
kullanıldığında hipotez reddedilirse (X), (Y)’nin Granger nedenidir (Barışık ve Kesikoğlu, 2006: 69).

Granger nedensellik testine ilişkin sonuçlar tablo 3’te verilmiştir. Tablo 3’teki bulgular kredi hacminden eko-
nomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğunu göstermektedir.

Tablo 3. Granger Nedensellik Test Sonuçları

Hipotezler F-İstatistiği Olasılık

TKH, SUE’nin Granger Nedeni Değildir

SUE, TKH’nin Granger Nedeni Değildir

5.92104

2.57024

0.0163*

0,1113

Not: * sembolü değişkenin % 5 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir.

SONUÇ

Bankacılık sektörü, mevduat sahiplerinden toplamış olduğu fonları ve tasarrufları reel kesime aktararak yapı-
lacak olan yatırımlar için gerekli finansman ihtiyacının karşılanmasına aracılık etmektedir. Bankacılık kesimi 
yapmış olduğu bu aracılık işlemi ile ekonomik faaliyetlerin aksamadan istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine ve 
ekonomide canlılık oluşmasına katkı sağlamaktadır.  Bu durumun ekonomide yatırımları ve üretimi artırarak 
ekonomik büyümenin gerçekleşmesine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Çalışmada Türkiye ekonomisinde kredi hacmindeki artışın ekonomik büyümeye etkisi 2008:01-2019:05 dö-
nemi için aylık verilerle analiz edilmiştir. Analizde Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik testleri 
kullanılmıştır. Analizin sonucunda kredi hacmi ile ekonomik büyümenin eşbütünleşik olduğu tespit edilmiş-
tir. Ayrıca kredi hacminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. Bu sonuçlar bankaların açmış oldukları kredilerin ekonomik büyümenin belirleyicileri arasında 
olabileceğine işaret etmektedir. 
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SERVET ETKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ANALİZ17

Musa BAYIR1, Hüseyin GÜVENOĞLU2

1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Balıkesir / Türkiye
2 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Balıkesir / Türkiye

Öz: Servet etkisi iktisat literatüründe önemli bir yer tutmaktadır. Buna göre, bireyler tüketim harcamaları ile 
ilgili kararlar alırken yalnızca gelirlerini değil, sahip oldukları serveti de göz önünde bulundurmaktadır. Bu 
noktadan hareketle, hane halkının sahip olduğu servette yaşanan değişim tüketim harcamalarını etkilemekte-
dir. Tüketim harcamalarında meydana gelen değişim ise toplam talebi ve dolayısıyla enflasyonu ve üretimi 
etkilemektedir. Bu nedenle servet etkisi uygulanan politikaların reel ekonomiye aktarılmasında önemli bir rol 
oynamaktadır. Bununla birlikte, varlık fiyatlarında yaşanan değişimin toplam talebe etkisinde önemli bir yer 
tuttuğu için politika tasarımlarının başarısı açısından da önem taşımaktadır. Nitekim servet etkisinin konut 
fiyat balonunun patlamasıyla ortaya çıkan 2008 finansal krizinin reel ekonomiye aktarımında önemli bir rol 
oynadığı söylenebilir. 2010 yılından sonra Türkiye ekonomisinde konut ve diğer finansal varlıkların değerinde 
pozitif yönlü gelişmeler yaşanırken, 2016 yılından itibaren bu değişim tersine dönmüştür. İlgili teorik çerçeve-
de, kişilerin servetinde artış ve azalışa neden olacak bu gelişmelerin özel tüketim harcamaları üzerinde etkili 
olması beklenmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, reel ve finansal servetteki değişimin Türkiye’de özel tüketim 
üzerindeki etkisi 2011-2019 dönemi verileri kullanılarak sınır testi ve ARDL analiziyle araştırılmıştır. Analizde 
reel servet değişkeni olarak nominal konut fiyat endeksi, finansal servet değişkeni olarak ise BİST100 endeksi 
kullanılmıştır. Çalışmanın ampirik bulgularına göre, tüketim uzun dönemde gelir tarafından etkilenmektedir. 
Kısa dönemde ise gelir, konut serveti ve finansal servet tüketimi pozitif olarak etkilemektedir. Bu sonuçlar 
doğrultusunda, Türkiye ekonomisinde servet etkisinin kısa dönemde geçerli olduğunu ifade edebiliriz. Konut 
ve finansal servetin tüketim üzerindeki etkisi karşılaştırıldığında, finansal sistemi daha az gelişmiş diğer geliş-
mekte olan ülkelerde olduğu gibi, konut servetinin daha baskın olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Servet Etkisi, Tüketim, Konut Serveti, Finansal Servet, ARDL

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Özel tüketim harcamaları toplam talebin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Buradan hareketle tüketim harca-
malarında yaşanacak olası değişimlerin ekonomi üzerinde önemli sonuçlarının olacağı ifade edilebilir. Bunun-
la birlikte, tüketim harcamaları yalnızca sürekli gelirden değil servetteki değişimlerden de etkilenmektedir. Bu 
doğrultuda, hane halkının portföyünde yer alan varlıkların değerinde yaşanan değişim tüketim harcamalarını 
da etkilemektedir. Tüketim harcamalarında sürekli gelirden bağımsız olarak ortaya çıkan bu değişim “servet 
etkisi” olarak isimlendirilmektedir. 

17  Bu çalışma Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. 
Proje No: BAP-19-1009-074
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Servet etkisine ilişkin teorik literatür Keynezyen iktisadın ortaya çıkmasıyla birlikte oluşmaya başlamıştır. 
Modigliani ve Brumberg (1954) yaşam döngüsü modeli, Friedman (1957) ise sürekli gelir hipoteziyle tüketi-
min yalnızca gelirin bir fonksiyonu olarak kabul edildiği modellere önemli bir eleştiri getirmişlerdir. Yaşam 
döngüsü modelinde tüketicilerin gelirlerini ömür boyu faydalarını en üst düzeye çıkaracak şekilde kullandık-
ları ifade edilmiştir. Friedman (1957) ise sürekli gelir ve geçici gelir ayrımı yaparak, tüketicilerin kararlarının 
geçici gelir değişikliklerinden çok sürekli gelirden etkilendiğini savunmuştur (Winkler, 2016). Bu çerçevede 
oluşturulmuş tüketim modellerine bakıldığında tüketim; sürekli gelir, demografik değişkenler, gelecek bek-
lentisi gibi faktörlerle birlikte hane halkının servetinin bir fonksiyonudur. Bu noktadan hareketle, hane halkı 
servetinde yaşanan artışlar diğer faktörler sabit kalsa bile tüketim harcamalarını da artırmaktadır. Literatürde 
servet değişimlerinin tüketimi etkilediği çeşitli mekanizmalar üzerinde durulmaktadır. Bunlardan ilkinde, ser-
vet ve tüketim ilişkisi teminat etkisi ile açıklanmaktadır. Asimetrik bilgiden hareket edilen bu görüşte, kredi 
piyasalarında asimetrik bilginin neden olacağı ters seçim sorununun önüne geçmenin en önemli yolunun te-
minatlar olduğu ifade edilmektedir. Hane halkı servetinde yaşanan artış aynı zamanda borçlanmada kullanıla-
bilecek teminat miktarını artırmaktadır. Nihai olarak, serveti artan birey borçlanma kapasitesinin artmasının 
bir sonucu olarak daha fazla borçlanarak daha fazla harcama yapma imkânı elde etmektedir (Aoki vd., 2004). 
Servet ve tüketim arasındaki ilişkiye dair ortaya konulan ikinci görüş ihtiyati tasarruf etkisidir. Hane halkı, 
gelirinin olmadığı dönemler için bazı varlıklarını ihtiyat olarak tutmaktadır. Bu varlıkların değeri arttığında 
kişilerin ihtiyati varlıklarının da değeri artmaktadır. Böylece, hane halkının harcama yapabileceği ek kaynaklar 
ortaya çıkmaktadır (Güler, 2012: 7-8). Servet ve tüketim arasındaki ilişkiyi açıklayan üçüncü mekanizmada, 
serveti artan hane halkının geleceğe daha güvenli baktığından hareketle tüketim harcamalarını artırıcı bir etki 
ortaya çıktığı üzerinde durulmaktadır  (Helander, 2014: 23)

Konut hane halkının barınma ihtiyacını karşılamasının yanında bir yatırım varlığı olma özelliği de taşımakta-
dır. Geleneksel olarak bakıldığında konutun hane halkı yatırım portföyü içinde en büyük paya sahip olduğu ve 
dağılımının daha homojen olduğu ifade edilebilir. Bu özelliği konut servetinde yaşanan değişimin hane halkı 
üzerindeki etkisinin daha hissedilir olmasını sağlamaktadır. Hane halkı portföyündeki servetin bir diğer önemli 
kısmı ise finansal servetten oluşmaktadır. Piyasa ekonomisinin tam olarak oluşmadığı ülke ekonomilerinde 
finansal servet konut servetine kıyasla daha az tercih edilmektedir ve finansal servetin hane halkı arasındaki 
dağılımı daha heterojendir. Bu özellikleri göz önünde bulundurulduğunda servetin tüketimi etkileme düzeyini 
belirleyen çeşitli faktörler söz konusudur. Buna göre, servetteki değişimin tüketimi etkileme oranını etkileyen 
en önemli değişken servet sahiplerinin marjinal tüketim eğilimidir. Bu çerçevede, geliri yüksek tüketicilerin 
marjinal tüketim eğilimi daha düşük olacağı için bu kesimde servet etkisi daha küçük olacaktır. İkincisi, konut 
serveti üzerindeki şoklar finansal servet üzerindeki şoklara göre daha kalıcıdır. Bu durum konut servetinin 
tüketim üzerindeki etkisini daha güçlü yapmaktadır. Diğer taraftan konut servetinin likit hale gelmesindeki 
işlem maliyetlerinin daha yüksek olması konut servetinin tüketim üzerindeki etkisini azaltıcı bir etki ortaya 
çıkarmaktadır (Slacalek, 2009: 9-10).

Ampirik literatür incelendiğinde daha çok gelişmiş ülke ekonomilerini analiz eden çalışmaların olduğu gö-
rülmektedir. Bununla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde servet etkisini araştıran çalışmalar da son dönemde 
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artmıştır. Türkiye ekonomisine ilişkin ampirik literatür ise servete ilişkin veri eksikliğinden kaynaklı olarak 
oldukça sınırlıdır. Slacalek (2009); Sousa (2009); Marzabal ve Junior (2016); Bassanetti ve Zollino (2010); 
Bonis ve Silvestrini (2012); Shen vd. (2014) 1960-2015 döneminde, gelişmiş AB ve OECD ülkelerini dik-
kate alan analizler gerçekleştirmiştir. Analiz sonuçları, genel olarak servet etkisinin varlığına ilişkin deliller 
sunarken, finansal servetin konut servetine göre daha baskın olduğu görülmüştür. Case vd. (2005); Coşkun 
vd. (2018) ise gelişmiş ekonomilerde benzer dönemler için gerçekleştirdikleri analizlerde, servet etkisinin 
geçerli olduğu bununla birlikte konut servetinin tüketime etkisinin finansal servetten daha büyük olduğunu 
göstermiştir. Gelişmekte olan ülkelerle ilgili çalışmalara bakılırsa, Ciarlone (2011); Peltonen vd. (2012); Hui 
vd. (2012); Athanassiou ve Tsouma (2017); Georgakopoulos (2019) servet etkisinin geçerli olduğuna ilişkin 
bulgulara ulaşmıştır. Bununla birlikte, konut servetinin tüketim üzerindeki etkisinin finansal servetten daha 
belirgin olduğu tespit edilmiştir. Ampirik sonuçlar göz önüne alındığında, konut serveti finansal piyasaların 
daha az geliştiği ve daha düşük gelirli ülkelerde tüketimi daha fazla etkilerken, finansal servetin varlık piyasa-
larının daha fazla geliştiği ülkelerde tüketimi daha fazla etkilediği söylenebilir. Türkiye ekonomisinde servet 
etkisinin araştırıldığı çalışma sayısı ise oldukça sınırlıdır. Akkoyunlu (2002), 1962-1994 döneminde konut 
servetinin tüketim üzerinde etkili olduğunu ve bu etkinin finansal servetin tüketim üzerindeki etkisinden kü-
çük olduğu sonucunu elde etmiştir. Binay ve Salman (2008), servet etkisini 1960-2005 dönemi için araştırmış 
ve konut servetinin tüketimi etkilerken finansal servetin etkisine ilişkin anlamlı bir sonuç elde edememiştir. 
Özer ve Tang (2009), 1987-2007 döneminde, hem finansal servetin hem de konut servetinin tüketimi pozitif 
etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Güler (2012), 1991-2011 dönemi için gerçekleştirdiği analizde, 2001 ekonomik 
krizi sonrasında konut servetinin tüketim üzerindeki etkisini artırdığını ve harcanabilir gelirin etkisinin azal-
dığı sonucuna ulaşmıştır. Finansal servetin tüketim üzerindeki etkisinin ise 2001 krizi öncesinde pozitifken, 
finansal kriz sonrasında önemsizleştiği görülmüştür. Son olarak, Alp ve Seven (2019), 1998-2016 döneminde 
hisse senedi ve konut servetinin tüketim üzerindeki etkisini analiz etmiştir. Analiz sonuçları, tüketimle konut 
servetinin pozitif, hisse senedi servetinin negatif ilişkili olduğunu göstermiştir. 

AMAÇ 

2010 yılından sonra, reel ve finansal servetin iki önemli göstergesi olan konut ve hisse senedi piyasalarında 
genişleme ve daralmalar yaşanmıştır. Bu durum, servetin tüketim üzerindeki etkisinin tartışılmasını ekonomik 
açıdan oldukça önemli bir hale getirmiştir. Zira bu etkinin tespit edilmesi hem makroekonomik tahminlerin 
daha tutarlı olmasını sağlarken, hem de daha uygun politika tasarımına ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu çer-
çevede çalışmada, 2011-2019 döneminde Türkiye ekonomisinde konut serveti ve finansal servetin tüketim 
harcamaları üzerindeki etkisinin ampirik olarak araştırılması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Çalışmada, özel tüketim harcamaları (TÜKETİM) bağımlı değişken, toplam gelir (GELİR), konut serveti (KS) 
ve finansal servet (FS) bağımsız değişken olarak seçilmiştir. Analiz dönemi 2011:Q1-2019:Q2 şeklindedir 
ve çeyrek dönemlik veri kullanılmıştır. Çalışmada konut servetindeki değişimi göstermesi açısından nominal 
konut fiyat değişimleri, finansal servet değişkenini temsilen ise BİST100 endeksi kullanılmıştır. Bütün değiş-
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kenler artış oranı olarak kullanılmıştır. Tüketim ve gelir değişkenine ilişkin veriler TÜİK18, konut fiyat endeksi 
verisi TCMB19 ve Bist100 endeksi verisi Borsa İstanbul20 veri tabanından elde edilmiştir. 

YÖNTEM

Çalışmada analiz yöntemi olarak, Pesaran ve Shin (1999); Pesaran vd. (2001) tarafından ortaya konulan sınır 
testi ve ARDL yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu çerçevede ilk olarak, (1) numaralı eşitlikte yer alan kısıtsız hata 
düzeltme modeli (UECM) tahmin edilerek sınır testi yapılmaktadır. Gerçekleştirilen hipotez testinde, test ista-
tistiği Pesaran vd.(2001) veya Narayan (2005)’nın oluşturduğu tablo değerleriyle karşılaştırarak eşbütünleşme 
ilişkisine karar verilmektedir. İkinci aşamada, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin araştırılması için 
(2) numaralı eşitlikte yer alan ARDL (p,q,r,s) modeli kullanılmaktadır. Son aşamada ise, kısa dönemli ilişkinin 
tespiti için (3) numaralı eşitlikte yer alan hata düzeltme modeli tahmin edilmektedir. 

BULGULAR

ARDL analizinde kullanılacak değişkenlere ilişkin önkoşul analizde kullanılacak bütün serilerin düzey halde 
veya birinci farkı alındığında durağan olmasıdır. Bu nedenle ilk aşamada, analizde kullanılacak serilerin du-
rağanlığının araştırılması amacıyla ADF birim kök testi yapılmaktadır. Tablo 1’de yer alan sonuçlardan hare-
ketle, FS değişkeni düzey halde durağanken, TÜKETİM, GELİR ve KS değişkenleri birinci farkı alındığında 
durağan bulunmuştur. 

18  http://www.tuik.gov.tr/
19  https://www.tcmb.gov.tr/
20  https://www.borsaistanbul.com/endeksler/endeks-verileri
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Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları

Düzey Birinci Fark

Değişken Sabit Sabit+Trend Sabit Sabit+Trend

TÜKETİM -3.476(0)b -3.339(0)c -7.605(0)a -7.767(0)a

GELİR -3.245(0)b -3.300(0)c -8.430(0)a -8.352(0)a

KS -0.374(0) 0.3262(0) -4.176(0)a -6.243(0)a

FS -7.408(0)a -7.269(0)a

Parantez içindeki değerler SIC’e göre belirlenen gecikme uzunluğunu ifade etmektedir. a, b, c sırasıyla %1, 
%5, %10’da anlamlılığı ifade etmektedir.

Çalışmada, optimum gecikme uzunluğuna sahip ve otokorelasyonsuz model ARDL(4,4,1,4) olarak belirlen-
miştir. (1) numaralı eşitliğin tahmininden hareketle gerçekleştirilen sınır testi sonuçları tablo 2’de yer almak-
tadır. Tablodan hareketle, hesaplanan F istatistik değeri (4.825), %5 anlamlılık düzeyinde üst sınır değerinden 
(3.63) büyüktür. Buradan hareketle değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğuna karar verilmektedir. 

Tablo 2. Sınır Testi Sonuçları

k F İstatistik Değeri %5 Anlamlılık Düzeyi Kritik Değeri

Alt Sınır Üst Sınır

3 4.825 2.45 3.63

Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilmesinden sonra, (2) numaralı eşitlik tahmin edilmek-
te ve uzun dönem katsayıları hesaplanmaktadır. Tablo 3’te elde edilen uzun dönem katsayıları ve tanısal test 
istatistiği sonuçları yer almaktadır. Buradan hareketle, gelirdeki %1’lik bir artış tüketim harcamaları üzerinde 
%0.88 oranında istatistiksel açıdan anlamlı pozitif bir etki ortaya çıkarmaktadır. Tüketim harcamaları üzerinde 
konut servetinin pozitif, finansal servetin ise negatif yönde bir etki ortaya çıkardığı sonucu elde edilmiştir. 
Bununla birlikte, bu sonuçlar istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Nihai olarak değerlendirildiğinde, tüketim 
harcamalarının uzun dönemde yalnızca gelirdeki değişimlerden etkilendiği ifade edilebilir. 



158

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Tablo 3. Uzun Dönem Katsayıları ve Tanısal Test İstatistiği Sonuçları

Değişkenler Katsayı t istatistiği

GELİR 0.886 23.301 (0.000)

KS 0.038 0.898 (0.384)

FS -0.079 -1.068 (0.303)

R2       Düzeltilmiş R2
 

0.88 0.75 0.98

(0.40)

0.61

(0.82)

1.47

(0.47)

0.83

(0.37)

(3) numaralı eşitlikte yer alan hata düzeltme modeli tahminine ilişkin sonuçlar tablo 4’te yer almaktadır. Bu 
sonuçlardan hareketle, kısa dönemde tüketimde görülen %1’lik bir artış bir dönem sonra tüketimi %1 oranında 
artırmaktadır. Bu etki sonraki dönemlerde de azalarak devam etmektedir. Tüketim üzerinde kendi gecikmeli 
değerlerinin ortaya çıkardığı pozitif etki istatistiksel açıdan da anlamlıdır. Gelirde görülen %1’lik artış ise cari 
dönemde tüketim üzerinde %0.89 oranında pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bir etki ortaya çıkarmaktadır. 
Sonraki dönemlerde şokun etkisi negatife dönmekte ve dengeye yönelmektedir. Konut servetinde görülen 
%1’lik artış ise cari dönemde tüketim üzerinde %0.99 oranında pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bir etki 
ortaya çıkarmaktadır. Finansal servette görülen %1’lik artış, tüketim üzerinde bir çeyrek sonra %0.08, iki çey-
rek sonra %0.14, üç çeyrek sonra ise %0.09 oranında pozitif bir etki ortaya çıkarmaktadır. Finansal servetin 
ortaya çıkardığı bu etkiler de istatistiksel açıdan anlamlıdır. Hata düzeltme katsayısı ise beklendiği gibi negatif 
ve istatistiksel açıdan anlamlıdır. ECT’nin -1.58 olarak elde edilmesi, uzun dönem denge değerleri etrafında 
azalan dalgalanmalar şeklinde dengeye gelen bir sürecin olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 4. Hata Düzeltme Modeli Tahmin Sonuçları

Değişkenler Katsayı t istatistiği

D(TÜKETİM(-1)) 1.001 3.408 (0.004)

D(TÜKETİM(-2)) 0.647 2.854 (0.127)

D(TÜKETİM(-3)) 0.445 2.664 (0.018)

D(GELİR) 0.897 7.985 (0.000)

D(GELİR(-1)) -0.762 -3.385 (0.004)

D(GELİR(-2)) -0.386 -2.321 (0.035)

D(GELİR(-3)) -0.325 -2.295 (0.037)

D(KS) 0.993 3.308 (0.005)

D(FS) 0.010 0.441 (0.665)

D(FS(-1)) 0.087 2.164 (0.048)

D(FS(-2)) 0.147 4.042 (0.001)

D(FS(-3)) 0.095 3.346 (0.004)

ECT(-1) -1.583 -4.841 (0.000)

SONUÇ

Keynezyen iktisadi düşüncenin ortaya çıkışıyla birlikte, tüketimin yalnızca hane halkının geliri ile ilişkili 
olmadığı, servet gibi diğer değişkenlerden de etkilendiğine ilişkin ciddi bir literatür oluşmuştur. 1950’li yıllar-
dan sonra ortaya konulan sürekli gelir hipotezi ve yaşam döngüsü modeli, servetin tüketim üzerindeki etkisini 
teorik olarak açıklamaya çalışmıştır. 2008 finansal kriziyle birlikte, konut fiyatlarında yaşanan ciddi çöküş 
servet etkisini yeniden gündeme getirmiştir. Buna göre, finansal krizin reel ekonomi üzerinde ortaya çıkardığı 
tahribatta en önemli aktarım mekanizmalarından biri olarak servet etkisi kanalı üzerinde durulmuştur. Bu doğ-
rultuda, konut fiyat balonunun patlaması serveti önemli düzeyde düşürerek özel tüketimi olumsuz etkilemiştir. 
Bu çerçevede, servet etkisinin araştırılması başarılı politika tasarımı açısından oldukça önemlidir.

Türkiye ekonomisinde, 2011-2019 döneminde konut piyasaları ve finansal piyasalar incelendiğinde, aşağı ve 
yukarı yönlü ciddi dalgalanma ve trendlerin yaşandığı görülmektedir. Özellikle 2016 yılından sonra konut 
fiyatlarında aşağı yönlü trend ortaya çıkmış ve sonraki dönemlerde reel piyasalarda ciddi olumsuzluklar yaşan-
mıştır. Bu çerçevede, konut servetinde ve finansal servette yaşanan değişimin tüketim harcamaları üzerindeki 
etkisinin ampirik olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. Analiz dönemi, 2011-2019 dönemini kapsamaktadır ve 
analiz çeyrek dönemlik verilerle gerçekleştirilmiştir. Analiz yöntemi olarak sınır testi ve ARDL analizi kulla-
nılmıştır. Analiz sonuçları, uzun dönemde tüketimin temel belirleyicisinin gelir olduğunu göstermiştir. Kısa 
dönemde ise gelir, konut serveti ve finansal servet tüketimi pozitif yönde etkilemektedir. Bu durum servet et-



160

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

kisinin kısa dönemde geçerli olduğunu göstermiştir. Kısa dönemde ortaya çıkan etkiler karşılaştırıldığında ise, 
konut servetinin tüketim üzerinde ortaya çıkardığı etkinin finansal servetin ortaya çıkardığı etkiye göre daha 
baskın olduğu söylenebilir. Literatür incelendiğinde, genel olarak gelişmiş ülkelerde finansal servetin etkisi-
nin daha büyük olduğu, finansal sistemi daha az gelişmiş gelişmekte olan ülkelerde ise konut servetinin daha 
büyük olduğu ifade edilebilir. Bu çerçevede, çalışmada elde edilen ampirik sonuçların ulusal ve uluslararası 
literatürle uyumlu olduğu görülmektedir. 
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E-HİZMET KALİTE ALGISI DIŞA DÖNÜKLÜK BOYUTUNA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR 
Mİ? DOES THE PERCEPTION OF E-SERVICE QUALITY DIFFER ACCORDING TO THE 

EXTRAVERSION LEVEL?

Havva AKBAŞ1, Selçuk Burak HAŞILOĞLU2

1-2Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Denizli / Türkiye

Öz: Satınalma sonrası yaşanan olumsuz durumlarda müşterilerin kalite algılarındaki değişimleri gözlemle-
mek, işletmelerin bu alanda stratejiler üretmeleri için gereklidir. Olumsuz durumlara karşı verilen tepkiler kişi-
lik farklılıklarına göre değişim gösterirler. Tepkileri ölçmek ve buna yönelik stratejiler oluşturmak işletmelerin 
zararını minimuma indirmesine yardımcı olacaktır. Bu çalışmada, müşterilerin dışa dönüklük kişilik düzeyine 
bağlı olarak, dijital dünyada alış veriş sonrası olumsuz bir durumla karşılaştıklarında, e-kalite algılarındaki de-
ğişim incelenmiştir. Müşterilerin satın alma sonrasında yaşadıkları bir problem; dışa dönüklük düzeyine göre 
müşterilerde, işletmenin teslimat/yerine getirme e-hizmet kalite algısına karşın farklılık göstermezken; ileti-
şim/telafi e- hizmet kalite algısında farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Dışa dönüklüğü yüksek olan cevapla-
yıcıların iletişim/telafi e-hizmet kalite algısı da daha yüksektir. Bu çalışmayla, tüketicilerin yaşadığı olumsuz 
durum sonrası kişilik düzeylerine göre kalite algılarındaki değişim, Türkçe pazarlama literatüründe ilk kez 
araştırılmış olup; gelecekte kişiliğin diğer boyutlarını da irdeleyen çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: ESQUAL, E-RecS-QUAL, e-Hizmet Kalitesi, Dışa Dönüklük 

GİRİŞ

Bugün artık İnternet, pazarlama için yaygın bir araç konumundadır ve sadece İnternet kanalıyla satış yapan 
mağazaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Doğal olarak İnternet işletmeleri müşterilerinin algıladıkları kali-
te de farklılık göstermektedir. Özellikle yaşanan olumsuz durumlarda müşterilerin kalite algısındaki değişim-
leri gözlemlemek, işletmelerin bu süreci yönetebilmeleri için gereklidir. Sürece yönelik stratejiler oluşturula-
rak işletmeler müşteri kaçışını engelleyebilir ve zararını minimuma indirebilir. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda E-S-QUAL ölçeğinin kullanıldığı e-hizmet kalite algısı değerlendirilmele-
rinde dışa dönüklük kişilik özelliği ile olan ilişkisi olumsuz bir senaryoda değerlendirilmemiştir. Dışa dönük-
ler, olumsuzluklarla daha iyi başa çıkabildikleri için satış sonrası memnuniyetsizlikleri de işletmeye yönelik 
kalite algıları da içedönüklere kıyasla daha az değişim gösterebilir. 

Bu çalışmada dışa dönüklük düzeyine göre, yaşanan olumsuzluk karşısında, e-hizmet kalitesi algısının fark-
lık gösterip göstermediğini test etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma kapsamında cevaplayıcılara satış 
sonrası teslimat problemi ile ilgili sunulan bir olumsuz senaryoda, dışa dönüklük düzeyinin E-S-QUAL ve 
E-RecS-QUAL ölçeğine göre cevapları incelenmiştir.
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Algılanan kalite ve E-S-QUAL ölçeği

Kalite ve algılanan kalite farklı kavramlardır. Kalite bir üstünlük hali olarak tanımlanırken; algılanan kalite, 
tüketicinin bir ürünün her alanda üstün olup olmadığına dair sahip olduğu görüşü ifade eder (Zeithalm, 1998: 
s.2). Lewis ve Booms (1983: s.100) kaliteli bir hizmeti, her seferinde müşterilerin beklentilerini karşılaya-
bilmek olarak tanımlarken; Grönroos (1984: s.37) algılanan hizmet kalitesini, işletmenin sunduğu hizmetle 
müşterilerin beklediği hizmeti karşılaştırmasıyla ortaya çıkacağını ve müşteri memnuniyeti ile doğru orantılı 
olduğunu öne sürmektedir. Algılanan kalite, işletmelerin marka değerini, karlılığını, pazar payını arttırırken 
müşterilerin de satın alma niyetini etkilemektedir (Kocatürk, 2017: s. 61). 

Algılanan kaliteyi ortaya çıkartmak için birçok ölçek geliştirilmiştir. Bunlardan en popüler olanı SERVQUAL’dir 
(Asubonteng vd., 1996: s.76). SERVQUAL ile tüketicilerin, işletmeler hakkındaki algılanan hizmet kalitesi-
ni değerlendirmeleri ölçümlenir (Parasuraman vd., 1985: s.42). İnternet’in yaygınlaşması ile hizmet kalitesi 
ölçeklerinin yanısıra e- hizmet kalitesi ölçekleri de geliştirilmiştir (Loiacono v.d., 2000; Loiacono v.d., 2002; 
Yoo ve Donthu, 2001; Barnes ve Vidgen, 2002; Wolfinbarger  ve Gilly, 2003; Parasuraman vd., 2005; Bauer 
vd., 2006). Bu ölçeklerden SERVQUAL’in uzantısı olarak geliştirilen E-S-QUAL, elektronik hizmet kalite-
sini; bir müşterinin web sitesiyle etkileşimlerinin tüm aşamalarını (web sitesinden ne kadar etkili bir şekilde 
satın alma, alışveriş ve teslimat yapılabildiğini) içermesi olarak ölçer (Parasuraman vd., 2005: s.5). Web site-
lerinin hizmet kalitesini ölçmeyi amaçlayan bu ölçek (E-S-QUAL); etkinlik, yerine getirme, sistem uygunluğu 
ve gizlilik olarak bölümlendirilen 4 boyuttan ve 22 maddeden oluşmaktadır. (Parasuraman vd., 2005: s.8). Çok 
boyuta sahip olmasına rağmen az maddeden oluşması araştırmacıları bu ölçeğe yönlendirmiştir. Etkinlik boyu-
tu, bir web sitesine erişebilme kolaylığı ve hızını; yerine getirme boyutu, bir web sitenin vaat ettiği ürünlerinin 
mevcudiyeti ve söz verdiği teslimatı gerçekleştirmesini; sistem uygunluğu boyutu, web sitesinin teknik olarak 
sorunsuz çalışmasını; gizlilik boyutu, web sitesinin güvenli olduğu ve müşteri bilgilerini koruyabilmesini öl-
çümlemektedir (Parasuraman vd., 2005: s.9).  

Aynı çalışmada ortaya çıkan bir diğer ölçek; problem yaşayan müşterileri hedef alan bu yüzden müşteri geri 
kazanımına odaklanan, 3 boyut ( hızlı yanıt verme, telafi ve iletişim) ve 11 maddeden oluşan E-RecS-QUAL 
ölçeğidir (Parasuraman vd., 2005: s.17). Taylor (1991:s.67)’ın Mobilizasyon-Minimizasyon Hipotezi’ne göre 
negatif olayların pozitif olaylardan daha güçlü bir etkisi vardır. Dolayısıyla bu çalışmada verilen olumsuz 
senaryoyu değerlendirebilmek için E-ResS-QUAL ölçeğinin iletişim/telafi boyutu ve sitenin teslimat ile ilgili 
algısını değerlendirmek için ise E-S-QUAL ölçeğinin teslimat/ yerine getirme boyutu kullanılmıştır. 

Geçmiş çalışmalarla kıyaslandığında bu çalışma ile pazarlama alanında ilk kez dışa dönüklük kişilik özelli-
ğinin algılanan e-kalite algısına etkisi olumsuz bir senaryoda incelenecektir. Geçmiş çalışmalarda Lin (2001: 
s.65), hizmet verenlerin kişiliği ile sağladıkları hizmet kalitesi arasındaki ilişkiyi beş faktörlü kişilik modeli 
ve SERVQUAL ölçeği ile değerlendirmiştir. Teng vd. (2007: s.849) ise bir satış temsilcisi ile işletmenin satın 
alma temsilcisi arasındaki kişilik bakımından benzerlikleri ve satın alma temsilcilerinin algıladığı hizmet kali-
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tesini açıklarken; Liang (2012: s. 960), kişilik özelliklerinin algılanan e-ticaret hizmet kalitesi ve tüketicilerin 
online oyun davranışları üzerindeki etkilerini incelemiştir. 

Dışa Dönüklük

Bugüne kadar kişilik, birçok kez farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Bunlardan en bilinenlerinden biri olan Psi-
kotizm ölçeği kullanılarak kişilik; dışa dönüklük, nörotisizm ve psikotizm boyutlarıyla ele alınmıştır (Eysenck 
vd., 1985: s.21). Her boyut farklı kişilik özellikleri ile temsil edilmektedir. Dışa dönüklük boyutu, sosyalliği ve 
dürtüselliği; nörotizm boyutu aşırı tepkisellik ve duygusal tutarlılığı, psikotizm boyutu duygusal uzaklığı ve 
duyarsızlığı temsil etmektedir  (Eysenck ve Eysenck,1975; Eysenck vd., 1985: s.25-26).

Dışa dönüklük, psikologlar tarafından kişiliği anlamada temel kişilik boyutu olarak görülür ve dışa dönüklük 
olumlu duygularla eşleştirilir (Anastasi ve Urbina, 1997: s. 367). Dışa dönüklük boyutuyla eşleştirilen bazı 
kişilik özellikleri arkadaş canlısı, aktif, iddialı, heyecan arayan, kaygısız, baskın, gözü pektir (Saklofske vd., 
2012). Ayrıca dışa dönükler, dışa dönüklüğün zıttı olan içe dönüklere göre daha mutlulardır (Lukas  ve Fujita, 
2000). Dışa dönük davranış arttıkça kişide olumlu özelliklerle birlikte kişinin esenliğinde de bir artış olur (Fle-
eson vd., 2002). Araştırmanın tasarımında bu yaklaşımdan yararlanılmıştır.

YÖNTEM

Araştırma kapsamında sunulan senaryoda Trendyol örnek olarak kullanılmıştır. Trendyol’un Türkiye’nin en 
büyük (The Brand Age, 2019) e-ticaret sitesi olmasından dolayı, senaryo ve ölçeklerde bu sanal mağazanın adı 
kullanılmıştır. Bu doğrultuda, cevaplayıcıların okudukları aşağıda sunulmuş olan olumsuz senaryo karşısında 
söz konusu sanal mağaza (Trendyol) hakkında genel görüşlerinin değişim düzeyleri ve bunun dışa dönüklüğe 
göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amaçlanmaktadır. Araştırmanın genel amacı ise dışa dö-
nüklük düzeyine göre e-hizmet kalitesi algısının farklık gösterip göstermediğini test etmektir. Bu doğrultuda 
araştırmanın hipotezleri;

H1: Olumsuz senaryo öncesi ve sonrası farkı dışa dönüklük düzeyine göre farklılık göstermektedir.

H2: E-Hizmet kalite algısı dışa dönüklük düzeyine göre farklılık göstermektedir.

Verilen Senaryo:

Farz edin ki anneler günü için sizden uzakta yaşayan annenize çok beğendiği bir saati  internetten satın alarak 
göndermek istiyorsunuz. İnternet’te arama yaptığınızda saatin trendyol.com’da %60 indirime girdiğini görü-
yorsunuz. Sitede saatin teslim süresi en fazla 3 iş günü olarak belirtilmiş. Siz de anneler gününden 5 gün önce 
siparişinizi verdiniz. Ancak 3 gün geçmiş olmasına rağmen, sistemden  saatin hala kargoya verilmediğini öğ-
rendiniz. Artık anneler gününe yetişmesi imkansız. Şikayetinizi dile getirmek için trendyol.com’a bir e-posta 
gönderiyorsunuz. Size 1 saat sonra aşağıda yer alan bir cevap geliyor.

Trendyol Temsilcisi:
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Merhaba, 

Size yaşattığımız  bu problemden dolayı özür dileriz .  Problemin sebebi ile ilgili araştırmamızı başlat-
tık.  Gelişmeler hakkında size en kısa zamanda telefon ya da e-mail yolu ile bilgilendirme yapacağız . 
Lütfen   yaşanan bu aksaklık   bizden vazgeçmenize neden olmasın.  Bunu telafi etmek için elimizden 
gelen ne varsa yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Aklınıza takılan en küçük bir soru için lütfen bizim-
le temasa geçmekten çekinmeyiniz.  

Saygılarımızla. 

Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu, planlı olarak iki sayfada tasarlanmıştır. İlk sayfada cevapla-
yıcılardan, okuyacakları senaryo öncesi, Trendyol hakkındaki görüşlerini öğrenmek üzere 4 madde (İçtendir, 
Güven vericidir, Çözüm odaklıdır ve Gerçekçidir) ve dışa dönüklük düzeylerini ölçmek üzere Eysenck vd. 
(1985)’ın kişilik ölçeğinin dışa dönüklük boyutunun Türkçeye uyarlanmış hali (Aydın, 2018) kullanılmıştır. 
Formun arka sayfasında ise yukarıdaki Trendyol senaryosu ve sonrasında da bu senaryoya göre cevaplanması 
istenilen ön sayfadaki aynı 4 madde (İçtendir, Güven vericidir, Çözüm odaklıdır ve Gerçekçidir) ve e-hizmet 
kalitesi için E-S-QUAL ölçeği Teslimat/Yerine Getirme boyutu ve E-RecS-QUAL Ölçeği İletişim/Telafi bo-
yutu (Parasuraman vd., 2005: s.19; Güllülü vd., 2016: s.132) yer almaktadır. Ölçme araçlarının tümünde 1-6 
aralıklı ölçek, “+0 fikrim yok” kullanılmıştır. Aynı formda ayrıca cevaplayıcıların demografik bilgileri (cinsi-
yet, yaş) ve geçmişte Trendyol’dan alışveriş yapıp yapmadıkları sorulmuştur. Bağımlı değişkenlerin tümünün 
basıklık ve çarpıklık verileri -1 ile +1 aralığında olduğunda normal dağılım sergiledikleri kabul edilmiş ve 
analizlerde varyans analizlerine başvurulmuştur. 

Analizler öncesinde dışa dönüklük ve ilgili e-hizmet kalite algısı ölçeklerinin iç tutarlılıkları incelenmiştir. 
Yapılan güvenirlilik analizine dayalı olarak, Eysenck vd. (1985)’ın kişilik ölçeğinin dışa dönüklük boyutunun 
ilk maddesi “Diğer insanlar beni çok farklı biri olarak düşünürler.” maddesi ölçeğe dahil edilmemiş ve böyle-
likle Cronbach’s Alfa katsayısı 0,812’den 0,859’a yükselmiştir. Bu madde, ölçeğin Türkçesinin alındığı Aydın 
(2017)’ın çalışmasında da tek başına diğer faktörlerden ayrı bir boyuttadır. Benzer nedenden ve yapılan temel 
bileşenler analizinden dolayı e-hizmet kalite algısı ölçeği boyutlarındaki “Site, talep ettiğim ürünlere sahiptir.” 
ve “Oldukça sıkıcı bir ortama kolaylıkla canlılık getirebilirim.” maddeleri ölçekten çıkartılmıştır. Bu ölçeğin 
nihai Cronbach’s Alfa katsayısı 0,860’dır. Ayrıca, döndürülmüş faktör analizine (Varimax) göre orijinal ölçekle 
benzer olarak iki boyutta açıklanmaktadır (Varyansların kümülatif yüzdesi: 65,88). Bu bağlamda boyutlardaki 
maddeler incelendiğinde; birinci faktör Teslimat/Yerine Getirme , ikinci faktör ise İletişim/Telafi şeklindedir.

Araştırma için ihtiyaç duyulan veriler Pamukkale Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencile-
rinden toplanmıştır. Tablo 1’de cevaplayıcıların Trendyol’dan alışveriş deneyimi ve cinsiyet dağılımları çapraz 
tablosu yer almaktadır. Cevaplayıcıların cinsiyetinin 40’ı kadın, 60’ı erkektir. Yine cevaplayıcıların %60 geç-
mişte Trendyol’dan en az bir kere alışveriş yapmıştır. 
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Tablo 1. Cevaplayıcıların Trendyol Alışveriş Deneyimi ve Cinsiyeti Dağılımları

Cinsiyet Toplam

K E

Alışveriş 
deneyimi

Var n 27 30 57

% %28,4 %31,6 %60,0

Bir yakının var n 10 17 27

% %10,5 %17,9 %28,4

Yok n 1 10 11

% %1,1 %10,5% %11,6

Toplam n 38 57 95

% %40,0 %60,0 %100,0

Bulgular

İlk olarak; Trendyol’dan geçmişte alışveriş yapmış olma (grup 1), bir yakının alışveriş yapmış olması (grup 2) 
ve kendisinin ya da bir yakınının alışveriş yapmamış olması (grup 3) şeklinde ayrılan üç gruba göre; Trendyol 
hakkında genel görüş (seneryo öncesi ve sonrası), Trendyol’un E-S-QUAL Teslimat/Yerine Getirme algısı ve 
E-RecS-QUAL iletişim/telafialgıları farklılıkları test edilmiş ve hiç birinde anlamlı farklılık tespit edilmemiştir 
(Tablo 2). Bu bulguya dayanarak sonraki analizler için cevaplayıcıların geçmişte Trendyol’dan alışveriş yap-
mış olma ya da olmama durumlarının ayırt edilmesine gerek duyulmamıştır.
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Tablo 2. Trendyol’dan Alışveriş Deneyimi Durumuna Göre Firma Hakkında Genel Görüş ve e-Hizmet 
Kalitesi Algıları

Trendyol hakkında Karelerinin 
toplamı

sd F p

Senaryo öncesi genel görüş Gruplar arası 3,870 2 1,894 0,157

Grup içi 86,846 85   

Toplam 90,716 87   

Senaryo sonrası genel görüş Gruplar arası 2,064 2 0,685 0,507

Grup içi 138,678 92   

Toplam 140,742 94   

E-S-QUAL 

Teslimat/Yerine Getirme 

Gruplar arası 2,801 2 1,474 0,235

Grup içi 80,733 85   

Toplam 83,533 87   

E-RecS-QUAL

İletişim/Telafi 

Gruplar arası 0,026 2 0,015 0,985

Grup içi 67,533 75   

Toplam 67,559 77   

Tablo 3’te cevaplayıcıların sanal mağaza hakkındaki görüşlerinin senaryo öncesi ve sonrası değerleri yer al-
maktadır. Her bir maddeye ait öncesi ve sonrası değerlerin korelasyonları %32-%45 aralığındadır (p<0,005). 
Senaryo sonrası en büyük değişim ise “güven vericidir” maddesinde yaşanmıştır. Bu değişim, senaryo ön-
cesine göre %21 oranında azalmıştır. Diğer yandan; cevaplayıcıların senaryo öncesi genel görüş ortalaması 
ile senaryo sonrası genel görüş ortalaması farkının, dışa dönüklük düzeyine göre farklılığı test edildiğinde 
p=0,530 (Levene p=0,352; t=0,630; sd=86) olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu aynı zamanda H1 hipotezinin 
kabul edilmediğinin bir göstergesidir.
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Tablo 3. Cevaplayıcıların Sanal Mağaza Hakkındaki Senaryo Öncesi ve Sonrası Genel Görüşleri

Görüşler Ortalama(Ort) Standart Sapma (Ss) r p

Senaryo

Öncesi

Senaryo

Sonrası

Senaryo

Öncesi

Senaryo

Sonrası

İçtendir 3,901 3,845 1,197 1,480 0,443 <0,001

Güven vericidir 4,552 3,598 1,128 1,351 0,323 0,002

Çözüm odaklıdır 4,375 4,292 1,054 1,399 0,488 <0,001

Gerçekçidir 4,410 3,667 1,390 1,518 0,367 0,001

Tablo 4’te ise dışa dönüklükte ise dışa dönüklük ölçeği maddelerinin ortalama değerleri (1£ £6) ve ölçeğin 
genel ortalaması yer almaktadır. Aynı tabloda cevaplayıcıların düşük/yüksek şeklinde ayrılan düzeylerinin 
dağılımları verilmiştir.

Tablo 4. Cevaplayıcıların Dışa Dönüklük Maddeleri Dağılımı ve Düzeyleri

Dışa dönüklük Ort Ss Genel

Ort.: 4,313

S.Sapma:1,074 

Düzeyler

Düşük: 28 (%29,5)

Yüksek: 67 (%70,5)

Konuşkan birisiyimdir. 4,301 1,435

Oldukça canlı bir kişiyimdir. 4,521 1,198

Sosyal ortamlarda geri planda kalma 
eğilimim vardır. (R) 

4,213 1,335

Başkalarıyla birlikte iken çoğunlukla 
sessizimdir. (R)

4,453 1,319

Oldukça sıkıcı bir ortama kolaylıkla 
canlılık getirebilirim.

4,054 1,201

Tablo 5’te cevaplayıcıların E-S-QUAL Teslimat/Yerine Getirme ve E-RecS-QUAL İletişim/Telafi maddeleri-
ne vermiş oldukları cevapların ortalamaları ve temel bileşenler analizine göre faktör yükleri bulunmaktadır. 
Cevaplayıcıların Trendyol hakkındaki tüm e-hizmet kalite algıları orta noktanın  
üzerindedir.
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Tablo 5. Cevaplayıcıların E-S-QUAL ve E-RecS-QUAL Maddeleri ve Genel Cevapları

Faktörler E-hizmet kalite algısı maddeleri Ort Ss Faktör 
Yükü

Genel
Ort.: 4,198
S.Sapma:0,98

E-
S-

Q
U

A
L 

TE
SL

İM
AT

/Y
ER

İN
E 

G
ET

İR
M

E

Ürün teslimatıyla alakalı taahhütleri 
doğrudur. 4,105 1,302 0,784

Ürünleri en uygun zaman aralığında, 
taahhüt edildiği gibi ulaştırır. 3,947 1,229 0,899

Siparişler hızlıca teslim edilir. 3,988 1,131 0,913

Site, doğru ve güvenilir teklifler 
sunar. 4,306 1,300 0,707

Sipariş edilen ürün ile gelen ürün 
aynıdır. 4,781 1,146 0,606

E-
R

ec
S-

Q
U

A
L 

İL
ET

İŞ
İM

/T
EL

A
Fİ

Bu site, müşteri hizmet temsilcileri 
inandırıcıdır. 4,155 1,238 0,741

Genel
Ort.: 4,295
S.Sapma:0,93

Bir problem yaşadığımda, yetkililere 
sorunsuzca ulaşabilirim. 4,343 1,286 0,858

Alışverişimde yaşadığım 
problemlerle hemen ilgilenir. 4,464 1,023 0,862

Ortaya çıkan problemleri telafi eder. 4,403 0,922 0,742

Zamanında ulaşmayan siparişlerimi 
telafi eder. 4,164 1,163 0,667

Bulguların bu son aşamasında araştırmanın H2 hipotezi test edilmiştir. Faktörü analizine göre E-S-QUAL ve 
E-RecS-QUAL algısı iki faktörde yer aldığından araştırmanın hipotezi de iki alt hipotezde incelenmiştir. Tablo 
6’dan görüleceği üzere teslimat/yerine getirme ve iletişim/telafi şeklinde iki faktöre ayrılan e-hizmet kalitesi 
ortalamalarının dışa dönüklük düzeyine (düşük/yüksek) göre farklılık test sonuçları yer almaktadır. Levene 
istatistiğine göre her iki faktöre ait gruplarının varyansları homojendir. Diğer yandan teslimat/yerine getirme 
kalite algısı, dışa dönüklük düzeyine göre bir farklılık bulunmamakta iken iletişim/telafi kalite algısı, dışa dö-
nüklük düzeyine (düşük/yüksek) göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 
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Tablo 6. Dışa Dönüklük Düzeylerine Göre e-Hizmet Kalite Algısı Dağılımı

E-S-QUAL Levene testi T-testi Dışa dönüklük

F p. t sd p Düzey Ort SS

Teslimat/Yerine 
Getirme

0,428 0,515 -0,330 86 0,743 Düşük 4,145 0,938

Yüksek 4,221 1,004

İletişim/Telafi 0,376 0,541 -2,830 76 0,006 Düşük 3,821 1,017

Yüksek 4,469 0,849

Dolayısıyla; 

H2A: Teslimat/yerine getirme e-hizmet kalite algısı dışa dönüklük düzeyine göre farklılık göstermektedir.

hipotezi reddedilirken, 

H2B: İletişim/telafi e-hizmet kalitesi kalite algısı dışa dönüklük düzeyine göre farklılık göstermektedir.

hipotezi kabul edilmiştir. Dışa dönüklüğü yüksek olan cevaplayıcıların E-RecS-QUAL iletişim/telafi kalite 
algısı daha fazladır.

SONUÇ

Bu araştırmada, müşterilerin dışa dönüklük kişilik düzeyine bağlı olarak, elektronik alış veriş sonrası olum-
suz bir durumla karşılaştıklarında, e-hizmet kalite algılarındaki değişimleri incelenmiştir. Yapılan analizlerde 
cevaplayıcıların senaryo öncesi genel görüşleri ile senaryo sonrası genel görüşleri arasında bir ilişki olduğu, 
ancak bu görüşlerin farkları üzerinde dışa dönüklük faktörünün bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Yani görüş-
lerdeki anlamlı değişimin cevaplayıcının dışa dönüklük durumu ile bir bağlantısının olmadığı tespit edilmiştir. 
Diğer taraftan cevaplayıcıların teslimat/yerine getirme e-hizmet kalite algısının dışa dönüklük düzeyine göre 
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla, müşterilerin satın alım sonrasında yaşadıkları teslimat problemi; hem dışa dönük düzeyi yüksek 
hem de düşük müşterilerde, işletmenin teslimat/yerine getirme kalite algısında farklılık göstermezken; ileti-
şim/telafi kalite algısında farklılık göstermiştir. Dışa dönüklüğü yüksek olan cevaplayıcıların iletişim/telafi 
e-hizmet kalite algısı daha fazladır. Dolayısıyla işletmeler özellikle sosyal sorumluluk ve halkla ilişkiler faa-
liyetlerinde müşterilerinin dışa dönüklülüğünü arttıracak girişimlerde bulunmaları kendileri hakkında olumlu 
bir algı yaratmalarına yardımcı olur. 

Tüketicilerin yaşadığı olumsuz durum sonrası kişilik düzeylerine göre kalite algılarındaki değişim Türkçe 
pazarlama literatüründe ilk kez araştırılmıştır. Sonraki çalışmalarda araştırmacılar kişiliğin diğer boyutlarının 
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olumsuz bir duruma karşı oluşturulan e- hizmet kalite algısındaki değişimini ve ya tüketicilerin memnun ol-
dukları bir satın alma sonrası, dışa dönüklük düzeylerinin e- hizmet kalite algısına etkisini araştırabilirler.

Teşekkür

Bu çalışmanın sunumunun gerçekleşmesinde katkılarından dolayı Pamukkale Üniversite BAP Koordinasyon 
Birimine (2019KKP118) teşekkür ederiz.
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ENTROPİ TABANLI TOPSİS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ: MOBİLYA 
VE AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRLERİNDE BİR UYGULAMA

Ahmet ÖZTEL1, Hasan YAVUZ2

1Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bartın / Türkiye 
2Bartın Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Bartın / Türkiye

Öz: Bu çalışma ile, Türkiye için önemli sektörlerden olan Mobilya sektörü ile Ağaç İşleri sektörlerinin 2008-
2016 yılları arasındaki finansal performanslarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu sektörlerle ilgili veriler 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan sektör bilançolarından elde edilmiştir. Finansal 
performansın ölçülmesi için birçok farklı metot ve teknik bulunmaktadır. Bunlardan birisi de birçok alternatifi 
birçok kriter açısından aynı anda değerlendirme imkânı veren çok kriterli karar verme teknikleridir. Farklı 
şekillerde ifade edilen finansal oranların tek bir rakam haline dönüştürülüp karşılaştırma yapılabilmesi için 
bu yöntemler oldukça kullanışlıdır. Bu çalışmada da bu yöntemlerden Entropi tabanlı TOPSİS yöntemi kul-
lanılmıştır. Çalışmanın kriterlerini 10 adet finansal oran oluştururken, çalışmanın alternatifleri ise 2008-2016 
arasındaki dokuz yıldır. Kriterlerin önem düzeylerini belirlemede nesnel ağırlıklama yöntemlerinden Entropi 
yöntemi tercih edilmiştir. Yine nesnel çok kriterli karar verme yöntemlerinden en yaygın kullanılan TOPSIS 
yöntemi seçilerek tüm analizin nesnelliği amaçlanmıştır. Bu çalışmada öncelikle Mobilya sektörünün ve Ağaç 
İşleri sektörlerinin dokuz yıllık performans sıralamaları yapılmış, sonrasında da bu iki sektörün performans 
sıralamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Bu çalışma, Türkiye’deki Mobilya 
sektörü ve Ağaç İşleri sektörleri ile ilgili karar vericilere yardımcı nitelikte bilgiler sağlayacaktır. Böylece 
işletme yöneticileri, yatırımcılar (özellikle küçük yatırımcılar), vergi idaresi ve ekonomi yönetimi gibi çeşitli 
gruplar bu sektörlerle ilgili daha sağlıklı kararlar alabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Mobilya, Finansal Performans Analizi, Entropi, TOPSIS

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE

Bilindiği üzere finansal performansın ölçümü çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir. Sadece birkaç finansal orana 
bakarak karar vermek çoğu kez yanıltıcı olabilir. Örneğin işletmenin veya sektörün kârlılıkla ilgili rakamları 
çok iyi durumdayken, borç ödeme kabiliyetini veya alacakları tahsil kabiliyetini gösteren finansal oranları iyi 
olmayabilir. Böyle bir durumda tek bir orana bakarak karar vermek yanıltıcı olabilmektedir. Buradan şu so-
nuca varabiliriz ki işletmelerin veya sektörün finansal durumu analiz edilirken birden çok orana bakılmalı ve 
bunlar aynı anda analiz edilebilmelidir. Bilindiği üzere, Finansal performans ölçümü için birçok farklı teknik 
veya yöntem kullanılabilmektedir. Bunlardan bir tanesi de birçok kriteri (finansal oranı) aynı anda göz önüne 
alarak sıralama yapmayı mümkün kılan ve karar alıcılara yardımcı olan çok kriterli karar verme teknikleri-
dir (ÇKKV). Bu teknikler alternatifler arasında seçim yapılması gerektiğinde veya alternatiflerin sıralanması 
gerektiğinde oldukça kullanışlıdır. Bu tekniklerin kullanımında iki aşama vardır. Birincisi, hesaplamaların 
temelini oluşturacak olan kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesidir. Yani hangi kriterin hesaplamaya ne kadar 
etki edeceğinin belirlenmesidir. İkinci aşaması ise hesaplamaların yapılması ve sıralamanın oluşturulmasıdır. 



176

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

TOPSİS yöntemi kullanılarak farklı sektörlerde finansal performans analizi yapılmıştır, bunlardan bazıları 
şöyledir. Akyüz vd. (2011) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören ve seramik sektö-
ründe faaliyette bulunan bir Anonim Şirketin 10 yıllık (1999-2008) finansal performansını, Yükçü ve Atağan 
(2010) farklı illerdeki otellerin finansal performansını, Uygurtürk ve Korkmaz (2012) İstanbul Menkul Kıy-
metler Borsası’nda (İMKB) işlem gören 13 ana metal sanayi işletmesinin 2006-2010 dönemine ait perfor-
mansını, Seçme vd. (2009) Türk Bankacılık sektörünün finansal performansını analiz etmişlerdir. Görüleceği 
üzere TOPSİS yöntemi ile farklı sektörlerde finansal performans analizi yapmak mümkündür. Bu çalışmada da 
Entropi Tabanlı TOPSİS yöntemi kullanılmıştır. Yani kriter ağırlıkları Entropi yöntemi ile bulunmuş, hesapla-
malar ise TOPSİS yöntemi ile yapılmıştır.

İstihdama ve ekonomiye katkısı düşünüldüğünde Ağaç İşleri ve Mobilya imalatı sektörleri Türkiye için önemli 
sektörlerdendir. Çalışmanın yapıldığı yıllar için genel anlamda Türkiye’de üretim hacmi ve ihracat sürekli 
artmıştır. Mobilya ve Ağaç İşleri sektörü, Türkiye’de 2001 yılından beri dış ticaret açığı verilmeyen sayılı 
sektörlerden bir tanesidir. Türkiye dünya mobilya ihracatında ilk 10’a, Avrupa mobilya ihracatında ise ilk 
5’e girmeyi hedeflemektedir (TOBB, 2017: 4). Türkiye’de mobilya üretiminde teknolojinin gelişmesi, ihraç 
imkânlarının ve ihracatçı firma sayısının artması Türkiye’yi dünya ile rekabet edebilir bir konuma getirmiştir. 
Sektörde ürün tasarımının önemi anlaşılmış ve Marka bilinci oluşmaya başlamıştır. Diğer taraftan da zanaat 
geleneğinin devam ettirildiği KOBİ nitelikli işletmeler de Türkiye’de ağırlığını korumaktadır (TCTB, 2018: 
9). Bu çalışma ile de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan Sektör Bilançolarından alınan 
finansal oranlar kullanılarak, Mobilya ve Ağaç İşleri imalatı sektörlerinin 9 yıllık finansal performansı analiz 
edilecektir.

AMAÇ 

Bu çalışma ile Türk Mobilya ve Ağaç İşleri sektörlerinin yıllık finansal performanslarının hesaplanması amaç-
lanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hem Mobilya hem de Ağaç İşleri sektörlerinin finansal verileri çok kriter-
li karar verme tekniklerinden TOPSİS yöntemi ile analiz edilerek, 2008-2016 yılları arası 9 yıllık finansal 
performans sıralaması yapılacaktır. Ayrıca birbirine yakın bu iki sektörün finansal performans sıralamasında 
benzerlik olup olmadığı, en iyi performans ve en düşük performansın gösterildiği yılların aynı olup olmadığı 
gibi soruların cevapları aranacaktır. Bu çalışmanın sektörle ilgili kararlar alacak olan paydaşlara katkı sağla-
yacağını düşünmekteyiz. 

KAPSAM

Çalışma, Türkiye’de Mobilya ve Ağaç İşleri imalatı sektörlerinin 2008-2016 yılları arasındaki 9 yıllık finansal 
performans analizini kapsamaktadır. Çalışmada her iki sektörün de 9 yıllık finansal performansı literatürden 
seçilmiş olan 10 adet finansal oran ile ölçülmüştür. Bu veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 
hazırlanan sektör bilançolarından elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan finansal oranlar ise şunlardır: Cari Oran 
(C.O.), Asit-Test Oranı (Likidite)  (A.T.O.), Toplam Borç Oranı  (Kaldıraç Oranı) (T.B.O.), Finansman Oranı 
(F.O.), Alacak Devir Hızı (Alc.D.H.), Aktif Devir Hızı (Akt. D. H.), Özsermaye Kazanma Gücü (Ö.K.G.), 
Varlıkların Kazanma Gücü (V.K.G.), Net Kar Marjı (N.K.M.), Satılan Malın Maliyeti/Net Satışlar  (SMM/NS).
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YÖNTEM

Entropi Yöntemi

Entropi yöntemi aşağıdaki adımlardaki işlemleri içermektedir (Apan, Öztel, & İslamoğlu, 2018; Aydemir, Al-
san, Altuntas, & Oztel, 2019; Öztel, Aydın, & Köse, 2018; Xie, Wang, Su, & Chen, 2018): 

m alternatifli ve n kriterli bir çok kriterli karar verme problemi için karar matrisi:

                   

      (1)

olsun.

Burada  :  alternatifin  kritere göre başarı değeridir,  ve .

Adım 1:  

      (2)

formülü ile

normalleştirilmiş karar matrisi elde edilir.

Adım 2: 

           ,        (3)

formülü ile her bir kriterin Entropi değeri bulunur. Burada ej, j inci kriterin Entropi değerini göstermektedir.

Adım 3:

       (4)

ile kriterler için ağırlık değerleri belirlenir.
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 olduğu açıktır.

TOPSIS Yöntemi

Yöntemi takip eden adımlarda açıklayabiliriz (Chen, 2019; Güngör & Uzun Kocamış, 2018; Öztel et al., 2018):

Adım 1: Karar matrisinin normalleştirilmesi: Bu adımda farklı ölçeklerdeki kriterleri ölçekten arındırma ya-

pılarak, kriterler arasında karşılaştırma yapılmasına imkân sağlanır. Normalleştirilmiş karar matrisi ’nin bir 

elemanı ’yi aşağıdaki gibi hesaplarız:

  
          

Adım 2: Normalleştirilmiş karar matrisinin ağırlıklandırılması: Her bir kriterdeki değerler, ilgili kriterin 

ağırlık değeriyle çarpılır. Böylece ağırlıklandırılmış normal karar matrisi elde edilmiş olur.        

             (6) 

Adım 3: İdeal ve negatif-ideal çözümlerin belirlenmesi: İki tane yapay alternatif (ideal çözüm) ve (ne-
gatif ideal çözüm) şöyle tanımlansın:

 (7)

 (8)

Adım 4: Ayırma ölçülerinin hesaplanması: 
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Her bir alternatifin ideal çözümden ayırım ölçüsü  ve negatif-ideal çözümden ayrılma ölçüsü  aşağıdaki 
gibi verilmiştir:

   
           

  
            

Adım 5: İdeal çözüme göreli yakınlığın hesaplanması:  alternatifinin ideal çözüm ’a göreli uzaklığı şöyle 
hesaplanır:

    (11)

Eğer  ise  ve  ise  olur. Bir  alternatifi  ’a yaklaşırsa ’da 1’e yaklaşır.

BULGULAR

Tablo 1. Sektörlere Göre Kriterlerin Entropi Ağırlık Değerleri

Sektör / 
Oran

C.O. A.T.O. T.B.O. F.O. Alc.D.H. Akt. D. 
H.

Ö.K.G. V.K.G. N.K.M. SMM/
NS

Mobilya 0,1956 0,3045 0,0765 0,0653 0,0098 0,0102 0,1050 0,1258 0,1070 0,0003

Ağaç İşl 0,0908 0,0864 0,0882 0,0899 0,0745 0,1554 0,0999 0,0966 0,0972 0,1212

Entropi yöntemiyle elde edilen kriter ağırlık değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Kriter ağırlıklarında sektörler 
arasında bazı farklılıklar gözlenmiştir. Mobilya sektöründe, Asit Test Oranı yani Likidite 0,3045 ağırlık değeri 
ile önem düzeyi en yüksek olurken, Cari Oran 0,1956 ile ikinci en önemli kriter olmuştur. Diğer oranların 
ağırlıkları göreli olarak birbirlerine yakın seyretmiştir.
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Ağaç işleri sektöründe Entropi ağırlıkları biraz farklı karakterde gerçekleşmiştir. Aktif Devir Hızı 0,1554 ile en 
önemli kriter olurken, SMM/NS 0,1212 ile önem sırasında onu takip etmiştir. Diğer kriterler arasında, ağırlık 
değerleri açısından önemli bir farklılaşma oluşmamıştır.

Sektörler arasında ağırlık değerlerinin farklı nitelikte oluşmasının sebebi, kriterlerde oluşan başarı değerlerinin 
göreli durumlarıdır. Biraz daha açacak olursak, oransal olarak büyük farklılaşma olan kriterlerin önem düzeyi 
yüksek, birbirine yakın başarıların olduğu kriterin önem düzeyi düşük hesaplanmaktadır. 

Tablo 2. Mobilya ve Ağaç İşleri Sektörleri İçin Yıllara Göre TOPSIS Başarı Skorları ve Sıralamalar

Sektör Mobilya Ağaç İşleri

YIL C+ SIRA C+ SIRA

2008 0,5950 2 0,3560 9

2009 0,4317 5 0,5585 5

2010 0,4463 4 0,6579 2

2011 0,4223 7 0,5987 4

2012 0,4221 8 0,7316 1

2013 0,4208 9 0,5458 6

2014 0,6775 1 0,6298 3

2015 0,5283 3 0,5114 7

2016 0,4249 6 0,4137 8

Tablo 2 ’de Mobilya ve Ağaç İşleri sektörlerinin Entropi tabanlı TOPSIS yöntemiyle hesaplanan finansal ba-
şarı skorları ve sıralamalar verilmiştir. Mobilya sektöründe en başarılı yıllarda ilk üç sıra 2014, 2008 ve 2015 
olarak gerçekleşmiştir. Ağaç İşleri sektöründe ise 2012 yılında en yüksek başarıya ulaşılırken 2010 ve 2014 
yılları onu takip etmiştir.

İki sektörün başarı sıralamalarında benzerliğin az olduğu gözlenmektedir. Bu da iki sektörün farklı iç dinamik-
lere sahip olduğunu göstermektedir. Fakat iki sektörde benzer olarak 2014 sonrasında finansal başarıda düşüş 
gözlenmiştir.

SONUÇ

Bu çalışmada Mobilya sektörü ile Ağaç İşleri sektörleri finansal başarı yönünden analiz edilmiştir. Analiz ve-
risi TCMB tarafından yayınlanan sektör bilançolarından alınmıştır. 2008-2016 dönemleri finansal performans-
ları Entropi tabanlı TOPSIS yöntemiyle hesaplanmıştır. Seçilen analiz yöntemleri, objektif değerlendirme için 
tercih edilmiştir. Analizde kriter olarak yaygın kullanılan 10 tane finansal oran seçilmiştir. 
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Hesaplamalar sonunda Mobilya ve Ağaç İşleri sektörlerinin başarı durumlarının yıllara göre birbirlerinden 
farklı karakterde olduğu tespit edilmiştir. Bunun başlıca sebebi şüphesiz ki iki sektörü etkileyen değişik fak-
törlerdir. Bu faktörlerin tespit ve analizi bu çalışmanın konusu dışında olduğu açıktır. Fakat en büyük etkinin 
kriterlere yüklenen önem düzeylerinin yani kriter ağırlıklarının farklı olduğu söylenebilir. İki sektörün finansal 
başarısında görülen en büyük benzerlik, son 3 yıldaki performans düşüşüdür. 

Bu çalışma ile Mobilya ve Ağaç İşleri sektörleri için paydaşlarına geçerli göstergeler sağlamak amaçlanmıştır. 
İleride yapılacak çalışmalarda farklı ÇKKV yöntemleri kullanılarak Ormancılık sektörüne finansal performans 
açısından farklı bakış açıları sunulacağı ön görülmektedir.
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CRITIC TABANLI MAUT YÖNTEMİ İLE ÖLÇEK BAZINDA FİNANSAL PERFORMANS 
ANALİZİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Ahmet ÖZTEL1, Hasan YAVUZ2

1Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bartın / Türkiye 
2Bartın Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Bartın / Türkiye

Öz: Tekstil sektörü, yaygın iş gücü, üretim kapasitesi ve ihracat hacmi gibi faktörler göz önüne alındığında 
Türkiye için hayati bir sektördür. Bu çalışma ile, Türkiye için önemli bir yeri olan Tekstil sektörünün finansal 
performansının ölçek bazlı olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan sektör bilançolarından gerekli veriler alınmıştır. Finansal performan-
sın ölçülmesi karmaşık ve hassas bir süreçtir. Farklı ölçeklerden gelen çoklu finansal oranlar farklı optimal 
karakter taşıyabilmekte; bazı oranların en büyük, bazılarının en küçük ve bazı oranların ise ideal bir değere 
yakınlığı amaçlanıyor olabilmektedir. Bu süreçte çok kriterli karar verme teknikleri birçok kriteri ve alternatifi 
aynı anda değerlendirerek karar alıcılara kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışmada da çok kriterli karar verme tek-
niklerinden CRITIC tabanlı MAUT Yöntemi kullanılmıştır. MAUT ana yöntem olup, CRITIC yöntemi kriter-
lerin (finansal oranlar) ağırlık düzeylerini belirlemede tercih edilmiştir. Çalışmanın kriterlerini 10 adet finansal 
oran oluştururken, alternatiflerini ise 2008-2016 arasındaki 9 yıl oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle, her bir 
ölçek (küçük, orta ve büyük) için 9 yıllık finansal performanslar en iyi performans gösterilen yıldan en düşük 
performans gösterilen yıla doğru sıralanmıştır. Sonrasında ise ölçek bazında performans sıralamaları arasında 
anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda yapılan değerlendirme ve analizler, Türk 
Tekstil sektörü ile ilgili çeşitli kararlar almak isteyen; yöneticiler, yatırımcılar, ekonomi yönetimi, vergi idaresi 
vb. paydaşlara yol gösterici ve yardımcı nitelikte bilgiler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Finansal Performans Analizi, CRITIC, MAUT

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE

Bilindiği üzere finansal performansın ölçümü ve değerlendirilmesi hassas bir süreçtir. Bu sürece etki eden bir-
çok faktör bulunmaktadır. Zira finansal performans sadece satışlardan veya kârdan meydana gelmemektedir. 
Finansal performansa etki eden; alacakların tahsili, borçların ödenmesi, sermayenin durumu ve yapısı, üretim 
maliyetleri gibi etkenlerde bulunmaktadır.  Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) teknikleri de bizlere birden çok 
kritere göre değerlendirme yapmayı olanaklı kılmaktadır. Bu çalışmada 10 tane finansal oran ile Türkiye’de 
tekstil sektörünün finansal durumu yıllar itibarıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. ÇKKV teknikleri kullanı-
larak finansal performansın ölçülmesi oldukça yaygındır. Firma bazında, sektör bazında veya ülke bazında 
yapılabilmektedir. MAUT (Multi Attribute Utility Theory) yöntemi kullanılarak yapılan çalışmalardan bazıları 
şöyledir. Tunca vd. (2016) yaptıkları çalışmada petrol ihraç eden 12 ülkenin performansını 11 kriter açısından 
değerlendirmiştir. Ömürbek vd. (2016) yaptıkları çalışmada Borsa İstanbul’da Otomotiv sektöründe işlem 
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gören firmaların performansını 10 kriter açısından değerlendirmiştir. Alp vd. (2015) yaptıkları çalışma kimya 
sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın kurumsal sürdürülebilirlik performansı değerlendirilmiştir.

Tekstil, 2017 sonu itibarıyla Türkiye’de en fazla (yaklaşık 13 milyar dolar) dış ticaret fazlası veren sektördür. 
Buna ek olarak istihdama ve toplumun refah düzeyine katkısı da yadsınamaz. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 
verilerine göre, Türkiye tekstil ihracatında %3,07 pazar payı ile dünyanın 7. Sıradaki en büyük tekstil ihra-
catçısıdır. Aynı zamanda Avrupa’nın 3. büyük hazır giyim tedarikçisi konumundadır (UİB, 2018: 4-6). Bu 
veriler de bize Türkiye için Tekstil sektörünün ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Tüm 
sektörlerde olduğu gibi Tekstil sektöründe de finansal performansın iyi olması başarının sürekliliği açısından 
önemlidir. Bu çalışmada tekstil sektörünün ölçek bazlı olarak finansal performansı analizi yapılmıştır. Küçük, 
orta ve büyük ölçekli tekstil üreticilerinin 2008-2016 arasındaki 9 yıllık finansal performansı 10 finansal oran 
ile ölçülmüştür. Böylece tekstil sektörünün finansal durumu sadece kârlılık ve satış açısından değil de çoklu 
kriterlerle de ölçülmüş olacaktır. 

AMAÇ 

Bu çalışma ile, Türkiye için kritik sektörlerden birisi olan Tekstil sektörünün ölçek bazlı olarak, 2008-2016 
yılları arasındaki finansal performansını hesaplamak ve sektörün performansı hakkında değerlendirme yap-
mak amaçlanmıştır. Bu temel amaç çerçevesinde her bir ölçek için (küçük, orta ve büyük) 9 yıllık performans 
sıralaması yapılacaktır. Sonrasında bu ölçek bazlı sıralamalar arasında benzerlik olup olmadığı araştırılacaktır.

KAPSAM

Türkiye’de Tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ölçek bazlı olarak finansal performansını hesapla-
mak amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan sektör bilançoları kullanıl-
mıştır. Yayının yapıldığı yıl itibarıyla en son 2016 yılı finansal veriler bulunmaktadır. Çalışma, 2008-2016 ara-
sındaki 9 yıllık finansal performansı kapsamaktadır. Çalışmada her bir ölçek (küçük, orta ve büyük) için yıllar 
itibarıyla performans sıralaması yapılmıştır. Çalışma her bir ölçeğin performansını kendi içinde sıralamaktadır. 
Finansal performans analizinde sıkça kullanılan 10 adet finansal oran tercih edilmiştir. Çalışmada kullanılan 
finansal oranlar ise şunlardır: Cari Oran (C.O.), Asit-Test Oranı (Likidite) (A.T.O.), Toplam Borç Oranı  (Kal-
dıraç Oranı) (T.B.O.), Finansman Oranı (F.O.), Alacak Devir Hızı (Alc.D.H.), Aktif Devir Hızı (Akt. D. H.), 
Özsermaye Kazanma Gücü (Ö.K.G.), Varlıkların Kazanma Gücü (V.K.G.), Net Kar Marjı (N.K.M.), Satılan 
Malın Maliyeti/Net Satışlar  (SMM/NS).

YÖNTEM

CRITIC Yöntemi

Diakoulaki ve diğerleri (1995), kriterler arasındaki zıtlığı belirlemek için korelasyon analizini kullanarak, 
CRITIC (The Criteria Importance Through Inter-criteria Correlation) yöntemini önermişlerdir. Yöntemi genel 
hatlarıyla özetleyebiliriz (Lin et al., 2018; Yalçin & Ünlü, 2018): 
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m alternatif ve n kriter içeren bir Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) problemini ele alalım.  ve  değerleri 
j. kriter için sırasıyla en iyi ve en kötü değerler olmak üzere, 

Normalleştirilmiş karar matrisinin sütunları(kriterleri) arasındaki korelasyon katsayısı  ile gösterilsin. O 
zaman kriter ile kriterler arasındaki zıtlık;

formülü ile verilir. Burada daha genel bir ölçüm yapabilmek için korelasyon katsayısı olarak Spearman sıra 
korelasyon katsayısı kullanılır. 

ÇKKV problemlerinde karar matrisinin içerdiği bilgi, kriterler arasındaki zıtlığın yoğunluğu ve kriterler ara-

sındaki zıtlık ile alakalıdır. O zaman,  inci kriterde yayılmış olan bilgi miktarı , aşağıdaki çarpımsal bütün-
leştirme formülü ile ifade edilir;

 

Geçmişteki analizlere göre, daha yüksek  değeri bilgi miktarının daha yüksek olduğunu işaret ettiğinden, 
ilgili kriterin göreceli önemi yani ağırlık değeri de yüksek olur. O zaman nesnel ağırlıklar aşağıdaki normal-
leştirme formülü ile sunulur:

MAUT Yöntemi

MAUT (Multiple Attribute Utility Theory) yöntemi, seksenli yıllarda nükleer yakıtların depolanması prob-
lemine çözüm üretilmesi için yapılan proje kapsamında geliştirilen bir  ÇKKV yöntemidir (Keeney, 1987). 
Yöntemin temel fikri, verilen bir karar probleminde, uygun alternatifler kümesi üzerinde tanımlı ve karar veri-
cinin bilinçli ya da bilinçsiz olarak en büyük yapmak istediği reel değerli bir  fayda fonksiyonunun varlığının 
kabul edilmesidir(Olson, 1996). Fayda fonksiyonu problemin türüne göre karar verici tarafından belirlenen bir 
fonksiyondur. Bu çalışmada kolaylık açısından toplamsal fayda fonksiyonunun kullanılması tercih edilmiştir.

MAUT yönteminin aşamalarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz(Alp, Öztel, & Köse, 2015; Antoniou & Aretou-
lis, 2019; Apan, Alp, & Öztel, 2018; Apan, Oztel, & Islamoglu, 2017):
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Adım 1: Yarar kriterlerine göre fayda değerleri belirlenir ve bununla normalleştirilmiş değerler hesaplanır:

              (5)

Benzer şekilde maliyet kriterlerine göre de fayda değerleri belirlenir ve bununla normalleştirilmiş değerler 
hesaplanır:

     (6)

Adım 2: Ağırlıklı  değerleri toplamı, toplam fayda değerini verir.

                   (7)

Adım 3: Tercih sıralaması yapılır. En yüksek toplam fayda değeri olan alternatif en iyi alternatif olur.

BULGULAR

Tablo 1. CRITIC Yöntemiyle Hesaplanan Finansal Oranları İçin Ağırlık Değerleri

Sektör / Oran C.O. A.T.O. T.B.O. F.O. Alc.D.H. Akt. D. 
H.

Ö.K.G. V.K.G. N.K.M. SMM/
NS

BÜYÜK 0,1296 0,0983 0,1080 0,1050 0,0860 0,1009 0,0877 0,0708 0,0845 0,1293

ORTA 0,0855 0,0999 0,1101 0,1171 0,1041 0,1057 0,0732 0,0677 0,0691 0,1678

KÜÇÜK 0,0668 0,0781 0,0938 0,1009 0,0822 0,1603 0,0744 0,0795 0,0804 0,1837

ORTALAMA 0,0940 0,0921 0,1040 0,1077 0,0908 0,1223 0,0784 0,0726 0,0780 0,1603

Tablo 1’de ölçeklere göre alt-sektörlerde finansal oranların önem düzeylerini belirlemek için CRITIC yön-
temiyle hesaplanan ağırlık değerleri verilmiştir. Genel olarak sektörlere göre ağırlık değerlerinde çok fazla 
farklılık oluşmadığı tespit edilmiştir. Tüm alt-sektörlerde SMM/NS finansal oranı en önemli kriter olmuştur.

Tablo 2’de Türkiye’de Tekstil alt-sektörlerinin (büyük, orta ve küçük) finansal performansları için CRITIC 
tabanlı MAUT yöntemi ile yapılan hesaplamalarda elde edilen skorlar ve bu skorlara göre oluşan sıralamalar 
yer almaktadır.
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Tablo 2. Tekstil Alt-Sektörlerinin Yıllara Göre MAUT Skorları ve Finansal Başarı Sıraları

ÖLÇEK BÜYÜK ORTA KÜÇÜK

YIL SKOR SIRA SKOR SIRA SKOR SIRA

2008 0,5083 6 0,3224 8 0,5268 4

2009 0,6646 3 0,6791 1 0,4420 8

2010 0,7802 2 0,5184 5 0,4439 7

2011 0,8672 1 0,6550 2 0,4846 6

2012 0,6494 4 0,5844 3 0,6537 1

2013 0,4999 8 0,5024 6 0,5637 2

2014 0,5018 7 0,5276 4 0,5149 5

2015 0,5252 5 0,4313 7 0,5366 3

2016 0,4111 9 0,3215 9 0,2925 9

Genel olarak finansal başarı sıralamalarında yıllara göre sektörlerde farklılıklar olduğu görülmektedir. Bura-
dan da alt-sektörlerin finansal başarısını belirleyen faktörlerin ölçek bazında farklı olduğu söylenebilir. 

Büyük ölçekli firmalar alt-sektörü 2011 yılında, orta ve küçük ise sırasıyla 2009 ve 2012 yıllarında en iyi fi-
nansal başarıyı göstermişlerdir.

SONUÇ

Bu çalışmada, Türkiye’de Tekstil sektörünün ölçek bazında alt-sektörlerinin finansal performansı 2008-2016 
periyodunda analiz edilmiştir. Çok yaygın olarak kullanılan finansal rasyolar baz alınarak finansal performans-
lar yıllara göre hesaplanmıştır. Yöntem olarak CRITIC tabanlı MAUT yöntemi tercih edilerek nesnel analiz 
yapmak amaçlanmıştır.

Alt-sektörlerin finansal performansları yıllara göre birbirleriyle karşılaştırıldığında farklı sıralamalar tespit edil-
miştir. Bu durum bize bir sektör hakkında değerlendirme yaparken ölçeğini de dikkate almamız gerektiğini gös-
termektedir. Herhangi bir yılda büyük ölçekli işletmelerin performansı çok iyi çıkarken, orta ve küçük ölçekli 
işletmelerin performansı düşük çıkabilmektedir. Bu çalışmada, tüm ölçekler için en düşük finansal performansın 
2016 yılında olduğu görülmüştür. En iyi performansın görüldüğü yıllar ise üç ölçek bazında farklılık göstermek-
tedir. Tüm ölçeklerde sürekli bir performans artışı veya azalışından söz etmek mümkün değildir, daha çok dalgalı 
bir görünüm vardır. Bunun sebepleri bu çalışmanın kapsamıyla örtüşmediğinden burada yer verilmemiştir. Fakat 
tüm alt-sektörlerin 2013 ve sonrasında finansal başarısının düşüşe geçtiği gözlemlenmiştir.

Çalışma ile tekstil sektörü paydaşları özellikle de yatırımcıları için finansal analizlerde bilimsel kanıt sağ-
lanması amaçlanmıştır. İleri çalışmalarda farklı ÇKKV yöntemleri ile hesaplamalar yapılarak karşılaştırma 
analizlerinin yapılacağı ön görülebilir.
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KOLEKTİF BENLİK SAYGISININ GÖSTERİŞ AMAÇLI TÜKETİM VE MODA İLGİLENİMİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
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1Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara / Türkiye
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Öz: İnsanın bireysel olduğu kadar sosyal bir varlık olduğunu ve bireylerin bağlı olduğu sosyal grupların, üye-
lerinin davranışlarının üzerindeki müthiş etkisini ve üyenin ne derecede sosyal gruplarını önemsediğini göz 
ardı etmememiz gerekir. Dolayısıyla, sosyal etkileşimin etkili bu grup süreçlerde, moda giyim ilgilenimi ve 
gösterişçi tüketim kavramlarının birbirini tetiklemesi sektördeki firmaları harekete geçirecektir. Bu çalışmanın 
amacı, kolektif benlik saygısının moda giyim ilgilenimi ve gösterişçi tüketim üzerindeki etkisi ve aynı zaman-
da bu iki değişkenin satın alma eğilimi üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışma için ortaya konulan model, 
yapısal eşitlik modellemesiyle test edilmektedir. Araştırma sonuçları, kolektif benlik, bireysel benlik ve kimlik 
öneminin, moda ilgilenimi ve gösterişçi tüketim üzerinde etkisi olduğunu ve satın almayı da olumlu şekilde 
etkilediğini göstermektedir. Sonuçlar, giyim işletmelerinin kişilerin toplumdaki yerlerinin incelenmesi gerek-
tiğini ve tüketicilerin benlikleriyle ilgili değerlendirmelerinin dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolektif Benlik Saygısı, Gösterişçi Tüketim, Moda Giyim İlgilenimi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bireylerin sosyal gruplara yüklediği anlam ve bireyin kendisini gruplarda nasıl, ne şekilde gördüğü kişinin 
kolektif benlik saygısını oluşturmaktadır (Kim ve Omizo, 2005). Dolayısıyla, kolektif benlik saygısı, grup sü-
reçlerini, grup üyeliğini ve gruplararası ilişkileri inceleyen (Brehm & Kassin, 1993), insanların bireysel olarak 
değil de belirli bir sosyal sınıfın bir parçası olarak var olduğunu ifade eden, bireyin kendisini tanımlamada, ait 
olduğu sınıfların bilinciyle ifade ettikleri (Mlicki & Ellemers, 1996) varsayımıyla hareket eden sosyal kimlik 
teorisine (Tajfel, 1982) ve bir kolektivist bakış açısına (Hogg & Williams, 2000) dayanmaktadır. Kolektif ben-
lik saygısı; ‘birey, grup içerisinde kendisini nasıl değerlendirmektedir’ (üyelik saygısı), ‘bireyin kendi grubunu 
nasıl gördüğü’ (bireysel kolektif benlik saygısı), ‘başkalarının bireyin grubunu ne şekilde gördüğü’ (toplumsal 
benlik saygısı) ve ‘bireyin sosyal gruba üyeliğinin ne kadar önemli olduğu’ (kimlik önemi) gibi yargıları taşı-
maktadır (Kropp vd., 2005).  Kısaca, kolektif benlik saygısı, bireyin sosyal gruba verdiği önemi ifade etmekte-
dir. Dolayısıyla, bireyin grupla karşılıklı uyumu önemlidir ve bireyler grupla uyum sağlamak, imaj oluşturmak 
adına giyimi önemsemektedirler; moda giyim ilgileniminin, grup normlarına uygun bir şekilde olması, bireyin 
kendi imajını ve grubun imajını geliştirdiğini düşünmektedirler (Khare vd., 2012) ve bu nedenle, tüketiciler 
kendilerini başkalarından farklılaştırmak ve grup üyeliğini yürütmek için moda olgusunu kullanmakla beraber 
(Piamphongsant & Mandhactiara, 2008), tüketiciler sosyal ve kültürel normlar tarafından onaylanmış kıya-
fetleri de seçerek kendi grup üyeliklerini sergilemiş olmaktadırlar (Banister & Hogg, 2004). Tüketim odaklı 
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yapılan bu davranışlara ilaveten, değişen tüketim kavramı; bireyin kendisini bir başkasına beğendirmede, ken-
disine sosyal sınıf, statü, prestij yaratmasında, başka kişileri etkilemesinde, benliğini oluşturmasında ve başka 
insanlarla ilişki kurmasında bir araç olarak kullanılmaktadır (Maslow, 1943). Bu bağlamda, tüketim olgusu 
fiziksel ihtiyaçların yanı sıra psikolojik ihtiyaçların giderilmesinde de kullanılmakta ve dolayısıyla psikolojik 
ihtiyaçları tatmin etmek için alınan ürünlerin, fonksiyonel özelliklerinden çok tüketici için ne ifade ettiği (sem-
bolik değer) önemlidir (Witt, 2010). Aynı zamanda, tüketici, sembolik değerinin yanı sıra içinde var olduğu 
sosyal çevrede de kullandığı ürünün fark edilmesini arzulamakta olup, tüketici kullanacağı ürünün gösterişli 
olmasına dikkat eder (Özer & Dovganiuç, 2013).

Üyelik Saygısının Moda Giyim İlgilenimi ve Gösteriş Amaçlı Tüketim Üzerine Etkisi

Üyelik saygısı, bireylerin kendilerini ait oldukları grup içerisinde nasıl gördükleriyle ilgilenmektedir (Khare 
vd., 2012). Birey grup içerisinde grubun iyi ve aktif bir üyesi olmak, kabul görmek istemekte ve aynı zamanda 
imaj yaratmak istemektedir. Dolayısıyla, bir sosyal gruba ait olma ve kabul görme arzusuyla yaşayan tüketici-
ler davranışlarını gruba göre şekillendirmektedir (Escalas & Bettman, 2003). Tüketicilerin herhangi bir ürüne 
olan ilgilenim derecesi de bireylerin kendi kültürleri, sosyal normları ve sosyal ilişkilerine dayandırılmaktadır 
(Kuenzel & Musters, 2007; Banerjee, 2008). Giyim, sosyal kimlikte, iletişimi sağlamada önemli bir araçtır 
(Noesjirwan & Crawford, 1982) ve aynı zamanda, toplumun ya da ait olunan grubun kültürel ve maddesel de-
ğerlerini yansıtmaktadır. Çünkü, gruplar tarafından uygun bulunan sembolik değerleri yansıtmaktadır (Work-
man & Lee, 2011; Auty & Elliott, 1998). Bu nedenle, davranışsal bir süreç olarak nitelendirilen moda kavramı 
(Vieria, 2009), tüketiciler tarafından kullanılarak kendi grup üyeliğinde farklılaşmaya, onay görmeye ya da 
imaj oluşturmaya çalışmaktadır (Piamphongsant & Mandhachitara, 2008). Böylelikle, tüketiciler grup üyelik-
lerini, sosyal ve kültürel normlar tarafından onaylanan giyimleri seçerek sergilemeye çalışmaktadır (Kaiser, 
1990). Çünkü, grup normlarına göre, moda ve giyim stiline uygunluk tüketicilerin sosyal imajlarının, sosyal 
kabullenebilirliliğinin ve sosyal kimliğinin oluşumunda yardımcı olmaktadır (Ross vd., 1976). Dahası, sosyal 
etkileşimlerde tüketiciler mal ve hizmetlerin sembolik değerini kullandıkları için, gösteriş amaçlı tüketim, 
yalnızca zenginliğin abartılı bir biçimde aktarılması niyetiyle değil, aynı zamanda birileri tarafından onaylan-
mak ya da prestij oluşturmak amacıyla, istenilen referans gruplarına sembolik öğelerin ifşa edilmesi olmuştur 
(Levy, 1959; Richins, 1994). Bu bilgiler doğrultusunda şu hipotezler oluşturulmuştur;

H1a: Üyelik saygısının moda giyim ilgilenimi üzerinde olumlu etkisi vardır.

H2a: Üyelik saygısının gösteriş amaçlı tüketim üzerinde olumlu etkisi vardır.

Bireysel Kolektif Benlik Saygısının Moda Giyim İlgilenimi ve Gösteriş Amaçlı Tüketim Üzerine Etkisi

Bireysel kolektif benlik saygısı, bireylerin kendi grupları hakkındaki kişisel yargılarını içermektedir (Kropp 
vd., 2005). Khare vd., (2012) Hintli kadınlar arasında yapılan çalışmada, bireysel kolektif benlik saygısının 
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moda giyim ilgilenimi ile arasındaki ilişkinin pozitif olması gerektiğini savunmuşlar çünkü, kıyafetler, bir in-
sana imaj, statü ve kimlik aşılayabilmekte olup, bu nedenle de tüketiciler sosyal statülerini, imajlarını, sosyal 
kimliklerini geliştirmek için moda giyimi tercih etme eğiliminde olduklarını ifade etmişlerdir (Auty & Elliott, 
1998; Khare vd., 2012). Yine benzer şekilde, birey, sosyal statüsünü artırmada bir mekanizma olarak malların 
görünebilir tüketimini tercih edebilir (Grace & Griffin, 2009) ve bireyin kendine özgü imajını başkalarından 
ayırt eden iletişim motivasyonuyla kültürel sermaye ve kıt ekonomi ile dolu hizmetler ve ürünlerin kullanımı-
nı, sahipliğini göze çarpan satın almalar ve bilinçli olarak sembolik katılımıyla var olabilmektedir (Chauduri 
vd., 2011). Buradan hareketle şu hipotezler oluşturulmuştur;

H1b: Bireysel kolektif benlik saygısının moda giyim ilgilenimi üzerinde olumlu etkisi vardır.

H2b: Bireysel kolektif benlik saygısı ve gösteriş amaçlı tüketim arasında ilişki vardır.

Toplumsal Kolektif Benlik Saygısının Moda Giyim İlgilenimi ve Gösteriş Amaçlı Tüketim Üzerine Etkisi

Toplumsal kolektif benlik saygısı, bireylerin ait olduğu sosyal grupların başkaları tarafından nasıl göründü-
ğüyle ilgilenmektedir (Kropp vd., 2005). Dahası, bir sosyal grubun üyesi, kendi grubunu dışarıdan değerli 
görülüp, saygı duyulmasını istemektedir. 2012 yılında yapılan çalışmada toplumsal kolektif benlik saygısının 
moda giyim ilgilenimi üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu ortaya koyulmuştur. Çünkü modaya uygun gi-
yim, statü, imaj ve kimlik oluşturma potansiyeline sahiptir (Auty & Elliott, 1998). Aynı zamanda, moda giyim, 
toplumsal statü/saygı ve beğeni ile ilişkilendirilebilmekte olup modaya uygun giyinmek toplumda bireysel/
toplumsal saygı yaratır ve sadece kendin için değil aynı zamanda ailen için ya da bulunduğun grup içinde statü 
sağlamaktadır. Dolayısıyla, bireylerin materyal sahipliği ailelerinin yanı sıra bireylerin sosyal sınıfını da yan-
sıtabilmektedir (Lindridge & Dibb, 2003; Khare vd., 2012). 

H1c: Toplumsal kolektif benlik saygısının moda giyim ilgilenimi üzerinde olumlu etkisi vardır.

H2c: Toplumsal kolektif benlik saygısının gösteriş amaçlı tüketim üzerinde olumlu etkisi vardır.

Kimlik Öneminin Moda Giyim İlgilenimi ve Gösteriş Amaçlı Tüketim Üzerine Etkisi

Kimlik önemi, bir sosyal grubun üyesinin, aidiyet duygusuyla bağlı olduğu grubun, kendini algılamasında 
grubun ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır (Khare vd., 2012). Bu durumda, kimlik kavramının, 
kendini sınıflandırma, değerlendirme, bireyin kendisine verdiği önem, bağlılık, bilişsel farkındalık, toplumsal 
iç içe geçmişlik ve davranışsal ilgilenim gibi yedi boyuttan oluştuğu göz önünde bulundurulursa (Ashmore 
vd., 2004); bireyin kimliği, sosyal grup ilişkilerinden ve bağlılıklarından türetilen bir psikolojik inşadır (Heere 
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& James, 2007). Dolayısıyla, sosyal ilişkiler ya da bir gruba bağlılık bireyin kimliği üzerinde oldukça büyük 
etkiye sahiptir ve kararlarını grup normları tarafından etkilenerek vermesi de bunun doğal bir sonucudur ve 
giyim, bu gibi süreçlerde bir iletişim aracıdır (Workman & Lee, 2011). Bununla birlikte bu iletişim aracılığıyla 
modaya uygunluğu sağlamak, toplumsal statüyü ve saygıyı da artırmaktadır (Lindridge & Dibb, 2003). Aynı 
zamanda, bireyin moda giyim ilgilenimi, kimlik önemine ve toplum saygısına dayanmaktadır (Khare vd., 
2012).  Buradan hareketle, topluluk halinde ve birbirine bağlı halde yaşayan bireyler başarılarını ya da sosyal 
konumlarını ortaya koyma çabası içerisindelerdir (Chaudhuri vd., 2011). Böylece, bireyler sosyal statü elde 
etmek, olumlu bir imaj yaratmak, sosyal prestij sağlamak ve önemli başarılarını göstermek gibi başkalarını et-
kileyen tüketimler gerçekleştirmek istemesi gösterişçi tüketim yoluyla sağlanmaktadır (Chaudhuri vd., 2011). 
Bu bilgilerden hareketle şu hipotezler oluşturulmuştur;

H1d: Kimlik öneminin moda giyim ilgilenimi üzerinde olumlu etkisi vardır.

H2d: Kimlik öneminin gösteriş amaçlı tüketim üzerinde olumlu etkisi vardır.

Moda Giyim İlgileniminin ve Gösteriş Amaçlı Tüketimin Satın Alma Eğilimi Üzerine Etkisi

Tüketicinin bir ürünü satın alma davranışı üzerinde ilgilenim, çok önemli ve güçlü bir etkendir. Bir başka 
ifadeyle, modayla ilgilenen bir tüketici seçimlerini ilgilendiği alana yönelik gerçekleştiriyorsa, ürünü satın 
almada daha olumlu bir tutum sergileyecektir (Seo vd., 2001). Aynı zamanda, gösterişçi tüketimin sembolik tü-
ketim odaklı olduğu düşünülürse (Levy, 1959), sembolik tüketimde de satın alma davranışı gerçekleştirilirken, 
tüketimi gerçekleştirecek ürünün tüketici için ne anlam ifade ediyor olmasına bakılmaktadır. Çünkü, sembolik 
tüketimde mal ve hizmetlerin objektif niteliklerinin yarar sağlaması değil sübjektif niteliklerinin yarar sağla-
ması önemlidir (Hirschman & Holbrook, 1982).  Bu durumda, tüketiciler satın alma eylemini gerçekleştirirken 
yaşam stilini farklılaştırdığını, aynı zamanda statüsünün yükseldiğinin bir işareti olarak, dikkat çeken özellik-
lere sahip tüketim faaliyetlerinde bulunmaktadır (Özer & Dovganiuc, 2013). Dolayısıyla, sosyal motivasyon 
sağlayan gösterişçi tüketim tüketicilerin satın alma niyetleri üzerinde önemli ve pozitif bir etki sağlayacaktır 
(Giovannini, Xu & Thomas, 2015). Bu bilgiler doğrultusunda şu hipotezler oluşturulmuştur;

H3: Moda giyim ilgileniminin satın alma eğilimi üzerinde olumlu etkisi vardır.

H4: Gösteriş amaçlı tüketimin satın alma eğilimi üzerinde olumlu etkisi vardır.
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Moda Giyim 
İlgilenimi 

Gösteriş Amaçlı 
Tüketim 

Satın Alma Eğilimi 

Üyelik Saygısı 

Bireysel Kolektif 
Benlik Saygısı 

Toplumsal Kolektif 
Benlik Saygısı 

Kimlik Önemi 

Şekil 1. Araştırma Modeli

AMAÇ

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, kolektif benlik saygısı ile moda giyim ilgilenimi ve moda ilgilenimi 
ile gösteriş amaçlı tüketim ilişkilerinin araştırıldığı görülmektedir (Khare vd., 2012). Ancak bir döngünün 
bileşenleri olarak, kolektif benlik saygısı ile gösterişçi tüketim ve ilgilenim üzerindeki etkisini bir arada ele 
alan çalışmalara pek rastlanılmamıştır. Bu çalışmada, kolektif benlik saygısının moda ilgilenimi ve gösterişçi 
tüketim üzerindeki etkisi ve dolaylı olarak da satın alma üzerindeki etkisi incelenmektedir. Dolayısıyla, bu 
çalışmanın amacı, sosyal gruplara yüklediği anlamla, moda giyim ilgilenimiyle ve gösteriş amaçlı yaptığı tü-
ketimle var olan bir tüketicinin satın alma eğilimini ortaya koyabilmektir.

KAPSAM

Çalışmanın kapsamı, kolektif benlik saygısı çerçevesinde moda giyim ilgilenimi ve gösterişçi tüketimi ele 
alarak, bu değişkenlerin tüketicilerin satın alma eğilimleri üzerindeki etkisini incelemektir.

YÖNTEM

Veri Seti

Çalışmada kullanılan ölçekler, literatürde daha önce çalışılan, geçerlilikleri ve güvenirlikleri test edilmiş öl-
çeklerden oluşmaktadır. Ölçekler Türkçe ‘ye çevrildikten sonra bir akademisyen tarafından kontrol edilmiştir. 
Sonrasında, 15 kişiyle ön test yapılarak soruların anlaşılır olup olmadığına bakılmıştır. Ön test sonucunda, 
anlaşılmayan yerler düzeltilerek, veriler Google Forms üzerinde oluşturulmuş anket yoluyla toplanılmıştır. 
Veriler, 7’li likert ölçeği kullanılarak ölçülmüş, kolayda örneklem yöntemiyle toplanmış ve sosyal medya üze-
rinden paylaşılarak kişilere ulaşılması sağlanmıştır. Toplamda 372 veriye ulaşılmıştır.

Ölçekler

Kolektif benlik saygısını ölçmek için Luhtanen & Crocker (1992) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. 
Kolektif benlik saygısı dört alt boyuttan (üyelik saygısı, bireysel kolektif benlik saygısı, toplumsal benlik 
saygısı ve kimlik önemi) oluşmaktadır. Her bir alt boyut 4 yargı içermektedir ve toplamda 16 yargı mevcuttur. 
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Moda giyim ilgilenimi için O’Cass (2000) tarafından geliştiren ölçek kullanılmıştır ve 15 yargıyı içermektedir. 
Gösteriş amaçlı tüketim için, Chaudhuri, Mazumdar & Ghosal (2011) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmış-
tır ve toplamda 4 yargıdan oluşmaktadır. Çalışmanın bağımlı değişkenini olan satın alma eğilimini ölçmek için 
ise, Summers, Belleau, & Xu (2006) tarafından geliştirilen ve 5 yargıdan oluşan ölçek kullanılmıştır.

BULGULAR 

Çalışmaya katılanların %65,7’sini kadınlar, %34,3’ünü erkekler oluşturmaktadır. Bireylerin yaşları değerlen-
dirildiğinde yoğunluk 25-44 yaş arasında görülmektedir. Ancak, en fazla yaş yoğunluğu %53,9 ile 25-34 aralı-
ğındadır. Ankete katılan bireylerin çoğunluğunu (%66,5) lisans mezunu bireyler diğer bir yüksek çoğunluğunu 
da yüksek lisans mezunları (%18,3) oluşturmaktadır. Katılımcıların 3001 ve 6000 arasında anketin yoğun bir 
gelir seviyesi grubunu oluştursa da en fazla yoğunluk 3001-4500 arasındaki gelir seviyesinde toplanmaktadır.

Veri Analizi

Araştırmada öncelikle verilerin normal dağılımına bakılmıştır. Verilerin normal dağılıp dağılmadığını ölçmek 
için basıklık ve çarpıklık değerleri ele alınmıştır. Basıklık değeri, -,938 ve ,864; çarpıklık değeri, -,948 ve ,652 
değerleri arasında değişmektedir. Normal dağılım varsayımı için sınır değerleri; basıklık değeri 7’nin altı ve 
çarpıklık değeri 2’nin altı şartını sağlamaktadır (West vd., 1995; Tang vd., 2014). Bu anlamda çalışma normal 
dağılım varsayımını sağlamaktadır.

Her bir değişken için tek boyutluluğun test edilebilmesi adına faktör analizi uygulanmıştır. Araştırma kapsa-
mında kullanılan ölçeklerin güvenirliklerini değerlendirmek için Cronbach Alfa değerleri incelenmiştir. Cron-
bach Alfa değerleri ,88 ve ,98 değerleri arasında değişmektedir. Bu değerler, ölçeklerin güvenirliklerinin sağ-
landığını ifade etmektedir (Hair vd., 2010; Nunnally & Bernstein, 1994). 

Tablo 1. Faktör Analizi Sonuçları

Ölçek maddesi Faktör Yükleri Cronbach’s alfa

Kolektif benlik saygısı (Luhtanen & Crocker, 1992)

Üyelik Saygısı1                                                                                 ,854 ,923

Üyelik Saygısı2                                                                                  ,869

Üyelik Saygısı3                                                                                 ,857

Üyelik Saygısı4                                                                                 ,861

Bireysel Kolben1                                                                                ,871 ,953

Bireysel Kolben2                                                                              ,911

Bireysel Kolben3                                                                                  ,890

Bireysel Kolben4                                                                            ,945
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Toplumsal Kolben1                                                                         ,869 ,923

Toplumsal Kolben2                                                                        ,777

Toplumsal Kolben3                                                                         ,926

Toplumsal Kolben4                                                                       ,941

Kimlik Önemi1                                                                                 ,754 ,895

Kimlik Önemi2                                                                                  ,926

Kimlik Önemi3                                                                                  ,893

Moda Giyim İlgilenimi (O’cass, 2000) 

Moda İlgilenimi1                                                                        ,806 ,984

Moda İlgilenimi2                                                                      ,866

Moda İlgilenimi3                                                                        ,867

Moda İlgilenimi4                                                                       ,846

Moda İlgilenimi5                                                                        ,890

Moda İlgilenimi6                                                                        ,913

Moda İlgilenimi7                                                                               ,944

Moda İlgilenimi8                                                                             ,934

Moda İlgilenimi9                                                                             ,928

Moda İlgilenimi10                                                                         ,873

Moda İlgilenimi11                                                                       ,881

Moda İlgilenimi12                                                                       ,873

Moda İlgilenimi13                                                                       ,908

Moda İlgilenimi14                                                                        ,893

Moda İlgilenimi15                                                                        ,916

Gösterişçi Tüketim (Chaudhuri, Mazumdar & Ghosal, 2011)

Gösterişçi Tüketim1                                                                     ,865 ,885

Gösterişçi Tüketim2                                                                     ,868

Gösterişçi Tüketim4                                                                   ,831

Satın Alma Eğilimi (Summers, Belleau, & Xu, 2006)
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Satın Alma1                                                                                  ,911 ,966

Satın Alma2                                                                                  ,945

Satın Alma3                                                                                  ,914

Satın Alma4                                                                                   ,902

Satın Alma5                                                                                  ,909

Ölçüm Modeli, Güvenilirlik ve Geçerlilik

Doğrulayıcı faktör analizi yapılarak model uyumu test edilmiştir. Model uyumunun iyi bir model olduğu analiz 
sonucunda ortaya konulmuştur. Doğrulayıcı faktör analizinde, model iyi uyum sergilemektedir (χ2 = 1569,856 
df = 636, p = ,000; χ2/ df= 2,468< 3; comparative fit index (CFI) = ,942 normed fit index (NFI) =  ,907 , 
goodness-of-fit index (GFI) = ,796, Tucker–Lewis index (TLI) = , 936,  root mean square error of approxima-
tion (RMSEA) = ,066) (Hair, vd., 2010, Kline, 2015). 

Tablo 2. Ortalamalar, Standart Sapmalar ve Değişkenler Arası Korelasyonlar

M SS CR AVE 1 2 3 4 5 6 7
Kimlikönemi 5,14 1,43 0,895 0,741 0,861
Üyeliksay 4,85 1,6 0,919 0,740 0,622*** 0,860
Bireyselkbs 5,27 1,48 0,947 0,818 0,732*** 0,775*** 0,905
Toplumsapkbs 5,13 1,33 0,932 0,775 0,768*** 0,712*** 0,782*** 0,881
Gösterişçitük 2,98 1,59 0,891 0,731 0,164** 0,150* 0,030 0,099† 0,855
Modaİlgilenim 2,97 1,65 0,983 0,792 0,222*** 0,168** 0,106† 0,197*** 0,688*** 0,890
Satınalma 3,56 1,74 0,963 0,839 0,224*** 0,242*** 0,165** 0,203*** 0,659*** 0,827*** 0,916

† p < 0.100, * p < 0.050, ** p < 0.010, *** p < 0.001

Yakınsama ve ayrım geçerliliği uygulanarak geçerlilik sağlanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi neticesinde, her 
bir yargı kendi faktörlerine anlamlı bir şekilde yüklenmiştir (p<,01). Tüm yargıların faktör yüklerinin ,50 sınır 
değerini geçtiği belirlenmiştir. Değişkenlere ilişkin CR >,70 AVE>,50 değerleri kabul edilen sınırlar dahilinde-
dir (Bagozzi & Yi, 1988). Böylece çalışmada yakınsama geçerliliği sağlanmış durumdadır. Yine aynı şekilde, 
ayrım geçerliliği için her bir faktör adına hesaplanan ortalama açıklanan varyans değerlerinin, modeldeki diğer 
değişkenlerle korelasyonunun karesinden yüksek olmasıyla test edilmektedir (Fornell & Larcker, 1981). Araş-
tırmada, değişkenlerin AVE değerlerinin değişkenler arası korelasyonların karesinden düşük olduğu saptan-
mıştır. Böylece, ayrım geçerliliği sağlanmıştır. Bütün bu ifadeler, araştırmada ayrım geçerliliğinin sağlandığını 
göstermektedir.
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Hipotez Testleri

Yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak hipotezler test edilmiştir. Yapısal eşitlik modellemesi sonuçlarına 
göre modelin iyi uyum sergilemektedir. (χ2 = 1949,314, df =647 , p = .000; χ2/df=3,013; comparative fit in-
dex (CFI) =  ,919, normed fit index (NFI) = ,884, goodness-of-fit index (GFI) = ,745, Tucker–Lewis index 
(TLI) = ,912 ve root mean square error of approximation (RMSEA) = ,078. Değişkenler arası yol analizleri 
sonuçları Tablo 3’te gösterilmektedir.

Tablo 3. Yol Analizi

Katsayılar Standart 
hata

Kritik 
oran

P Standardize 
edilmiş 
katsayılar

H2a göstük <--- kolben ,355 ,110 3,225 ,001 ,342 Desteklendi

H2b göstük <--- birben -,487 ,131 -3,704 *** -,433 Desteklendi

H2c göstük <--- topben -,074 ,138 -,538 ,590 -,063 Desteklenmedi

H2d göstük <--- Kimön ,372 ,120 3,109 ,002 ,331 Desteklendi

H1a ilgilenim <--- kolben ,239 ,107 2,236 ,025 ,223 Desteklendi

H1b ilgilenim <--- birben -,408 ,128 -3,189 ,001 -,352 Desteklenmedi

H1c ilgilenim <--- topben ,094 ,135 ,694 ,488 ,077 Desteklenmedi

H1d ilgilenim <--- Kimön ,335 ,117 2,875 ,004 ,289 Desteklendi

H3 satınalma <--- ilgilenim ,706 ,040 17,447 *** ,767 Desteklendi

H4 satınalma <--- göstük ,174 ,036 4,819 *** ,183 Desteklendi

SONUÇ

Çalışmada kolektif benlik saygısının alt boyutları olan; üyelik saygısı, bireysel kolektif benlik saygısı, toplum-
sal kolektif benlik saygısı, kimlik önemi ile moda giyim ilgilenimi ve gösterişçi tüketim üzerindeki etkisi tek 
tek incelenmiştir. Ayrıca, gösterişçi tüketim ve moda giyim ilgileniminin satın alma eğilimi üzerindeki etkisi 
de incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, üyelik saygısı moda giyim ilgilenimi ve gösterişçi tüketim üze-
rindeki etkisi olumlu yöndedir. Birey üyelik saygısı kapsamında kendini grup içerisindeki imajıyla değerlen-
dirirken aynı zamanda kabul görmeyi de arzulamaktadır. Dolayısıyla, birey grup normlarına uygun bir şekilde 
giyinecek ve imajını sergilemek ya da sosyal açıdan kabullenilmesi için sembolik tüketim gerçekleştirecektir. 
Gösterişçi tüketimi ve moda giyim ilgilenimini olumlu yönde etkileyen diğer boyut ise, kimlik önemidir. Kim-
lik, bireyin dış görünüşünü yansıtabildiği için görsel olan moda giyim olgusunu önemsemektedir ve gösterişçi 
tüketim eğilimini olumlu yönde etkilemesi de bireylerin sosyal kimlik yaratma, prestij yaratma, statü sergile-
me gibi olguları önemsediğini ortaya koymaktadır. Çünkü, kolektivist toplumlarda kimlik önemli bir olgudur 
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ve prestij yaratmak, var olanı göstermek ya da topluma uygun şekilde hareket etmek kendileri ve aileleri için 
önem taşımaktadır. Bireylerin kendileri için ve birlikte hareket ettiği insanlar için olumlu bir kimlik yaratma 
çabası mevcuttur. Anlamlı ve aynı zamanda olumlu etkisi olduğu gözlemlenen diğer değişkenler ise, moda gi-
yim ilgileniminin ve gösterişçi tüketimin satın alma eğilimi üzerindeki etkisidir. Tüketicinin gösterişçi tüketim 
odaklı olması ve moda giyim ilgilenimine sahip olması, bireyi sınıf konumlandırması yapmak, prestij oluş-
turmak için ürün alma eğilimine itecektir. Aynı zamanda moda giyime olan düşkünlüğü ihtiyaç fazlası alımlar 
yapmasını gerçekleştirecektir. Önemli sonuçlardan biri ise, bireysel kolektif benlik saygısı ile gösterişçi tüke-
tim arasında ilişkinin anlamlı fakat, negatif yönde bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Bireyin kendi grubunu 
değerlendirirken gösterişçi tüketim odaklılığı azalacaktır. Çalışma kapsamında doğrulanmayan hipotezler ise, 
bireysel kolektif benlik saygısının moda giyim ilgilenimi üzerinde olumlu etkisi ve toplumsal kolektif benlik 
saygısının moda giyim ilgilenimi ve gösterişçi tüketim üzerinde olumlu etkisinin olması çalışma kapsamında 
doğrulanmamaktadır. Özellikle toplumsal kolektif benlik saygısının etkisinin her iki değişkende de anlam-
lı çıkmaması, bireylerin yaşadığı toplumsal kültürle ilişkilendirilebilir. Bu hususta, kültür bu değişken için 
önemli bir faktör olarak değerlendirilebilir.

Giyim sektöründe çalışan işletmeler özellikle bireylerin üyelik saygısı ve kimlik önemini göz önünde bulundu-
rarak, daha sağlıklı bölümlendirmeler yapabilirler veya tüketicinin davranışına yönelik daha sağlam taktikler 
uygulayabilirler. İşletmeler bu anlamda toplumun içinde bulunduğu çevreyi-kültürü de göz önünde bulundu-
rarak bireylerin gösterişçi tüketim eğilimlerini ve moda giyim ilgilenim seviyelerini yönlendirebilirler. Bu 
çalışma, bu tarz yönlendirmeler için fikir sunabilmesi bakımından önem teşkil etmektedir. Gelecek çalışmalar-
da, bireysellik ve kollektivizm eğilimlerinin daha fazla olduğu kültürleri ele alarak her bir değişken için daha 
detaylı araştırmalar yapılabilir veya aynı zamanda demografik veriler göz önünde bulundurularak daha geniş 
kapsamlı sonuçlar çıkarılabilir.
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KENTSEL MEKAN VE KENTSEL ORTAMIN OLUŞUMU: İSTANBUL MARTI PROJESİ ÖRNEĞİ

Ebru TEKİN BİLBİL

Özyeğin Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İstanbul / Türkiye

Öz: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aralık 2016’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan “Ka-
bataş Liman Transit Transfer Merkezi” Martı projesini başlattı. Bununla birlikte, proje 2018’de ertelendi ve 
yeniden yapılandırıldı. Bu makale, projenin kendisi (planlama-tasarım-uygulama), projenin planlandığı çevre, 
ortam ve kentsel alan ile dolaşımdaki tüm unsurları içeren ve etkileyen unsurları ve bunların oluşum süreçle-
rini karşılaştırmalı bir odaklanma ile teşhis etmeyi amaçlamaktadır. Bu makale ile Martı Projesi, bunun etrafı, 
unsurları ve etki alanları ile bunlar üzerindeki belirsizlikler, ortam (milieu) kavramıyla kavramsallaştırılır. Peki 
bu ortamdaki dinamikler, yerel yönetimin politik ve ekonomik müdahaleleri nelerdir? Bu projenin yürütülmesi 
ve uygulanmasındaki belirsizlikler hangileridir? Belirsizliklerin ve çevrenin eş-oluşturma süreçleri var mı? 
Bu süreçlerdeki aktörler ve bunlar arasındaki etkileşimler nelerdir? Bu süreçte çatışma ve müdahale alanları 
nelerdir? Herhangi bir yönetişim hatası veya direnişi var mı? Mekan ve mekanın kullanımına ilişkin adil ol-
mayan ve eşitsiz unsurlar nelerdir? Tüm bu süreçlerde ortaya çıkan değişim ve dönüşümlerin kente, bireylere 
ve kentsel mekanlara etkileri nelerdir? Politik-ekonomik karmaşıklığı olan bir şehir olan İstanbul, nadiren 
ortam (milieu) olarak analiz edilir. Bu makale ile aktörlerin karmaşıklığının değişen dinamiklerini anlamak 
için İstanbul’un büyük ölçekli projelerinden biri incelenir. Çalışma, kentleşme sürecini, iktidar ilişkilerini ve 
bunların eşitsiz dağılımı ve evrilme alanlarını incelerken çevre adaleti, mekanın kullanım hakkı, vatandaşlık 
hakları, kurumsal haklar ve bu tartışma etrafına eklemlenen farklı değişim unsurları (örneğin, İDO seferlerinin 
kaldırılması, mekansal haklarının belirsizliği), dolaşım dinamiklerinin eşitsiz değişimi gibi unsurları tartışır-
ken yakın tarihe yönelik değişim ve dönüşümlere de ışık tutar. Makale doküman analizine dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Milieu, Mega Projeler, Siyaset, Piyasa

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bu çalışma, Kentsel Politik Ekoloji literatürü içerisindeki tartışmalara yönelik kritik bir literatür okuması ya-
parken ortam/milieu kavramı üzerinden bir kavramsallaştırmanın bu tartışmaları hafifletebileceğini öne sürer. 
Böylelikle, nesneler, konular, çevre ve mekan gibi unsurlar arasındaki ilişki teşhis edilirken ortam (milieu) 
unsurlarının daha kritik yönlerini ortaya çıkarmak için bunların oluşturucu dinamiklerinin analizi önerilir. Bu 
şekilde, kent ve kentin inşası (making) ve bu oluşturucu sürecin unsurları (doğa, bireyler, gruplar, kurumlar ve 
bunların dolaşımları) de ortaya çıkabilir. Foucault’a (1977-78) göre, “özel güvenlik alanı, bir dizi olası olayı 
ifade eder; belirli bir mekana yerleştirilmesi gereken zamansal ve belirsiz olandır. Bir dizi belirsiz unsurun 
ortaya çıktığı alan… kabaca ortam (milieu) olarak adlandırılabilecek şeydir “(s. 35). 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aralık 2016’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan “Kaba-
taş Liman Transit Transfer Merkezi” projesini başlattı. Bununla birlikte, proje 2018’de ertelendi ve yeniden 
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yapılandırıldı. Bu makale, projenin kendisi (planlama-tasarım-uygulama), projenin planlandığı çevre, ortam 
ve kentsel alan ile dolaşımdaki tüm unsurları içeren ve etkileyen unsurları ve bunların oluşum süreçlerini kar-
şılaştırmalı bir odaklanma ile teşhis etmeyi amaçlamaktadır. Bu makale ile proje, bunun etrafı, unsurları ve 
etki alanları ile bunlar üzerindeki belirsizlikler ve ilişkisellikler, ortam (milieu) kavramıyla kavramsallaştırılır. 

AMAÇ 

Bu makalede, söz konusu tartışmaların iki noktasına odaklanılır. Birincisi, kavramsallaştırma; ikincisi, araş-
tırma yöntemi (metodoloji). İlki üzerinden gidilirse, Kentsel Politik Ekoloji literatüründe, kentler hibrid olu-
şumlar olarak görülürken doğa ve toplumun içiçe olmaları üzerinden nesnelerin bu süreçteki yeri incelenir. Bu 
hibrid oluşumlar içerisinde fiziksel materyal unsurlar; pratikler, metalar ile söylemsel ve yapılandırmacı unsur-
lar yer alır. Hibrid kavramı üzerinden olan bu yaklaşım, kentsel politik ekoloji tartışmalarında Marksist yakla-
şımın ağırlığını, tarihsel materiyalizm üzerinden ekolojik düşünmeyi, politik ekonomi üzerinden tartışmaları, 
kent çalışmalarına eleştirel bir yaklaşımlar içeresine sıkıştırarak yeni kentsel politik ekoloji programına da 
katkı sağlar. Yine, bu hibrid yaklaşım, kavramsal olarak Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (STS) gibi birçok alanı 
kapsayan bir alan olur. İkincisi, kır, kent ve şehir ayrımlarına yönelik, Kentsel Politik Ekoloji, Lefebvre’nin 
kuramsal çerçevesini harekete geçirmeyi planlarken bunda başarılı olmadığı tartışılır. 

Bu iki tartışmayı kolaylaştırmak için, makale ortam/milieu kavramına odaklanır. Bu şekilde, Georges Canguil-
hem ve Foucault tarafından zenginleştirilen milieu kavramsallaştırması önerilir. Buna göre, birbirini oluşturan, 
dönüştüren ve mümkün kılan ilişkiler ağları, karmaşıklık ve belirsizliğin oluşturucu dinamiklerinin gözlene-
bilen kavramsal alanı, koşullar ve çevrenin etkileşimi ve ilişkiselliğinin dışa vurumunun, davranışsal, coğrafi, 
fiziki ve siyasi milieu’lerin kavramsallaştırılması anlamlıdır. Böylelikle, hem genel resmin görülebileceği ve 
bir fotoğraf karesini oluşturan unsurların ilişkisel, oluşturucu ve birbirlerini mümkün kılan dinamikleri ortaya 
çıkabilir.

KAPSAM

Kabataş ve çevresinin, bu kavramsallaştırma içerisindeki rolü, bu çevrede dolaşım halindeki unsurlar ve bunlar 
arasındaki ilişkisellik, kentsel siyaset ve kentsel politik ekoloji açısından çözümlemeler sağlayabilir. Çalışma, 
kentleşme sürecini, iktidar ilişkilerini ve bunların eşitsiz dağılımı ve evrilme alanlarını incelerken çevre ada-
leti, mekanın kullanım hakkı, vatandaşlık hakları, kurumsal haklar ve bu tartışma etrafına eklemlenen farklı 
değişim unsurları (örneğin, İDO seferlerinin kaldırılması, mekansal haklarının belirsizliği), dolaşım dinamik-
lerinin eşitsiz değişimi gibi unsurları tartışırken yakın tarihe yönelik değişim ve dönüşümlere de ışık tutar.  

YÖNTEM

Makale doküman analizine dayanmaktadır. Bu çalışma vaka çalışması yaklaşımı kullanılır. Katılan aktörleri 
ve birbirleriyle ilişkileri tanımlanır. Politik-ekonomik karmaşıklığı olan bir şehir olan İstanbul, nadiren or-
tam (milieu) olarak analiz edilir. Bu makale ile aktörlerin karmaşıklığının değişen dinamiklerini anlamak için 
İstanbul’un büyük ölçekli projelerinden biri incelenir. 
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BULGULAR

8 Temmuz 2016 tarihinde, İBB’den yapılan açılamaya ile “Kabataş Meydan Düzenlemesi Transfer Merkezi 
ile İskelelerin Yenilenmesi İnşaatı”nın 28 Temmuz’da başlayacağı duyuruldu. Projede, Kabataş Meydanı’nda 
raylı sistem, deniz ve karayolu ulaşımının entegre olması planlandı (İBB, 2016e). Fakat ne bu süre öncesi ne 
de Mart 2017 tarihinde proje tanıtım basın açıklamasına kadar proje detayları şeffaf ve katılımcı bir şekilde 
tartışılmadı; ve bu durum kamuoyunda belirsizliklere yol açtı. İBB konu ile ilgili Kabataş’ta bir duyuru panosu 
yerleştirdi ve vatandaşların alternatif ulaşım yollarına yönlendirilmesi için bilgilendirme sağlandı. İBB haber 
merkezinden yapılan açıklamada “Tramvay ve Füniküler sistemleri bir süre daha çalışmaya devam edecek” 
(İBB, 2016a) bilgilendirmesinde “bir süre” ifadesinin belirsizlik unsurunun bir parçası olduğu düşünülebilir. 

O dönem, Politeknik topluluğu tarafından hazırlanan raporda projenin riskleri sıraladı (Politeknik, 2016b). Bu 
çatışmalı ve çetrefilli alanda direniş unsurları arasında İstanbul Kent Savunması topluluğundan bahsedilebilir. 
Kendilerini “İstanbul’da barınma hakkı gaspından kentsel ekolojik alanların talanına kadar varan kent suçları-
na karşı sürdürülen mücadelelerin ortak forumu” olarak tanımlayan topluluk Kabataş Projesi ile ilgili bir basın 
açıklaması yayınladı. 27 Temmuz’da Kabataş’ta basın açıklaması yapan ve imza toplayan topluluk konu ile 
ilgili eylem ve çağrılarına sosyal medya üzerinden #KabatasaDokunma başlığı ile devam etmiş ve sanatçıların 
da desteğini aldı.

 Kaynak: Orhan Aydın Tiyatro Sanatçısı, Twitter Hesabı Paylaşımı, 26.07.2016

Topluluk adına basın açıklamasında bulunan Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar bildiri okudu (Politeknik, 2016a): 

“Kabataş Beton Martı Projesi kamu yararını gözetmeyen; imar hukukuna ve şehircilik ilkelerine aykırı; onay 
ve izinleri olmayan bir projedir. İstanbul Boğazı’nı betonla dolduracak; Kabataş sahilini vatandaşa kapata-
cak; kentsel sit alanına ve tarihi camiler bölgesine zarar verecek; İstanbul ulaşımının kalbi Kabataş’ın en az 3 
yıl kapalı kalmasına neden olacak bu otoriter ve plansız şehir yönetimi örneğine hayır diyoruz!”.

Proje ile ilgili ortaya çıkan tartışma ve polemiklerin projenin katılımcı bir yönetişimden ziyade tepeden inme 
yöntemlerle yapılması neticesinde olması tartışılabilir. Topbaş’ın bu tartışma döneminde yaptığı açıklama, 
kamuoyunun yeteri kadar bilgilendirilmediğini söylenebilir. Temmuz 2016’da iskelenin kapatılacağı duyu-
rusunun ardından, ortaya çıkan belirsizlik unsurları yine basın açıklamaları ile aydınlatılmaya çalışıldı. 27 
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Temmuz’da İBB’den kamuoyuna yönelik duyuru metninde proje görselleri ile ilgili kamuoyundaki bilgilerin 
“asılsız” olduğu vurgulandı (İBB, 2016d).

“Bazı çevrelerce Kabataş Transfer Merkezi’ne ilişkin kamuoyuna yansıtılan proje bilgileri ve görselleri asıl-
sızdır. Proje ile Kara, deniz ve raylı ulaşım sistemleri, Boğaz Yaya Geçiş Tüneli bütünleştirilerek entegrasyon 
amaçlanmaktadır. Projenin yeterli bilimsel yaklaşım ve ilgili kurul onaylarından yoksun olduğu iddiası da 
gerçek dışıdır. Proje görselleri ile bilgileri tüm detayları ile yakın zamanda açıklanacaktır. Kabataş Büyük 
Transfer Merkezi üzerinden hayal ürünü iddialarla provokasyon peşinde olanlara itibar edilmemesi rica olu-
nur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur...”

Ağustos 2016’da, Topbaş proje ile ilgili Anadolu Ajans’ına verdiği röportajda projenin bilinmeyenlerinden or-
taya çıkan belirsizliklere yönelik yanıtları söz konusudur. Buna göre, Topbaş’ın şu açıklaması proje görselleri 
ve bilgilerinin paylaşılmasında gecikme olması ya da boşluk olmasından kaynaklandığı vurgulanabilir: 

“Bazı çevrelerce Kabataş Transfer Merkezi’ne ilişkin kamuoyuna yansıtılan proje bilgileri ve görselleri ger-
çeği yansıtmıyor. Proje ile kara, deniz ve raylı ulaşım sistemleri, Üsküdar-Kabataş Boğaz Yaya Geçiş Tüneli 
bütünleştirilerek entegrasyon amaçlanıyor. Proje için yeterli bilimsel çalışmalar yapıldı, ilgili kurul onayları 
alındı. Proje görselleri ve bilgilerinin tüm detayları yakın zamanda açıklanacak” (İBB, 2016c).

Bu dönem zarfında, 2016-2019 yılları arasındaki darbe girişimi sonrası döneme tekabül eden kurumların ye-
niden yapılandırılması ve bunun da yönetimsel değişimlere yol açması Martı Projesi örneğinde de somut yan-
sımalarını gösterdiği söylenebilir. Bu dönemde değişen dört belediye başkanlığı döneminde farklı kurumsal 
dinamikler de söz konusu olmuştur. Ayrıca 28 Temmuz için alınan kapatma kararı, “demokrasi nöbetleri” se-
bebiyle 4 Ağustos’a ve daha sonra da 10 Ağustos’a kader ertelendi (İBB, 2016f21). Bu durum kentsel mekanın 
ve ortamın oluşturulma süreçlerindeki siyaset ve eş-oluşturma süreçlerini içerdiğine işaret ederken bir kentsel 
ortamın diğer ile içiçe geçmesi durumudur.

11 Ağustos 2016 tarihinde Anadolu Ajansı üzerinden verdiği röportaj ile proje hakkında bilgilendirmede bulu-
nan Topbaş, projenin alışveriş merkezi inşasını içermediğini açıklarken “Martı şeklindeki iskele alanı sadece 
bin 300 metrekaredir. Tüm alan, yeşil alanla birlikte 100 bin metrekareden fazladır. İskele alanının yüksek-
liği 9,5 metredir. Silüeti kapatması söz konusu değildir” ifadelerini kullandı (İBB, 2016g). Yine, Anadolu 
Ajansı’nın açıklamaları üzerinden proje hakkında bilgi edinildiği bu iletişim yönteminde, ajansın aktardığı 
bilgiye göre (İBB, 2016g), “Topbaş, projenin 2011 yılında Çevresel Etki Değerlendirmesi ve plan onayının 
alındığını kaydetti. Bölgede, bu yıl metro ilavesi doğrultusunda yolun aşağıya alınması kararıyla proje tadila-
tının yapıldığını belirten Topbaş, projede tüm tahkik ve analizlerin üniversiteler ile gerçekleştirildiğini söyledi. 
Topbaş, plan ve ÇED onayına başvurulu tüm belgelerin yeniden düzenlendiğini dile getirerek, sahada esaslı 
tahkik ve iskele sökümü çalışmaları izinlerinin tam ve bu süreçte başlatılmış olduğunu ifade etti”. Deprem riski 
ile ilgili olan tartışmaya Topbaş, “Çalışmalarımızı pek çok üniversitemizden değerli hocalarımızla ele alarak 

21  https://www.ibb.istanbul/News/Detail/29139; https://www.ibb.istanbul/News/Detail/29121 
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bilimsel parametreler ile hesaplamaları yapmış bulunuyoruz. Bu hassasiyetle çalışma süreci devem etmekte 
olup inşaat süresince tahkik ve kontroller devam edecek” (İBB, 2016g).

Tüm bu tartışmalara rağmen inşası devam eden proje aylar sonra tanıtıldı. 8 Mart 2017 tarihinde İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş tarafından basın açıklaması ile tanıtıldı. Bu tanıtımda proje 
trafiğin yer altına alınacağı özelliği ön plana çıkarıldı. 8 Mart 2017 tarihinde projeyi Kabataş Meydan Düzen-
lemesi ve Transfer Merkezi adı altında belediye bürokratlarının da katılımı ile bir basın toplantısında tanıttı. Bu 
tanıtımda proje ile ilgili bazı eleştirileri de yanıtladı (İBB, 2017). Yine, Çevre Etki Raporu alınması gereği ile 
ilgili tartışma için de raporun gerekli olmadığını dair belgesinin alındığını dile getirdi (İBB, 2017): 

“Tarihi yapıların zarar gördüğü ve çalışmaların Kurul tarafından durdurulduğu haberleri doğru değildir. 
Çalışmaya başlamadan her türlü çalışma detaylı bir şekilde yapıldı. İddia edildiği gibi ilgili Kurul çalışmayı 
durdurmamıştır. Koruma Kurulu, ‘tarihi yapılar hasar görüyor’ şeklindeki iddialara istinaden inceleme ya-
pılmasını istemiştir. Vakıflar il müdürlüğü yerinde tespit yaparak, Kurula ‘zarar olmadığına dair’ rapor sun-
muştur. Kurul ‘gerekli tedbirler alınarak iş devam edebilir’ hükmünde bulundu. Projenin 2008 yılı itibariyle 
Kurul onayı var.”

22 Eylül 2017’de İBB’de başkan değişti. Mevlüt Uysal ile devam ederek 2019’da Ekrem İmamoğlu başkan-
lığında devam eden süreçte projenin iptali, yeniden düzenlenmesi ve yönetimi alanlarında çeşitlilikler söz ko-
nusudur. Başkan Mevlüt Uysal döneminde, 4 Eylül 2018 tarihinde proje ile ilgili plan değişikliğine gidildi. Bu 
sırada ortaya çıkan proje iptali tartışmalarına İBB yine basın bildirisi ile yanıt verdi. İBB’den yapılan açıkla-
mada, “Kabataş Meydan Düzenlemesi iptal edilmemiştir, en kısa sürede İstanbullulara hizmet vermeye başla-
yacaktır” ifadeleri kullanıldı. “Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) projesinde iptal söz 
konusu değildir. Proje karayolu trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenlenecektir. Kabataş Meydan 
Düzenlemesi ve Transfer Merkezi en kısa sürede tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacaktır.”

12 Eylül 2018 tarihinde, İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter tarafından yapılan açıkla-
mada, projenin iptal edilmediğini ancak bazı bölümlerinde revizyona gidildiğini söyledi:

“Arkeoloji bölümüyle birlikte yapılan çalışmalar neredeyse elle yapılıyor gibi oluyor. Eğer, Müzeler Müdürlüğü 
ile birlikte yapmış olsaydık, oradaki çalışmamızı ucu açık bir zamana yaymış olacaktık. Söz konusu yer hakikaten 
bizim kavşak noktamız. Martı Projesinin etrafındaki yerleri yapmakla beraber, oradaki deniz hattını kestik. Ama 
bir an önce yerin altındaki ucu açık çalışmayı takvimlendirerek söz konusu çalışmayı bir an önce bitirmek istiyo-
ruz … Zemin altına inmeyelim, çalışmayalım. Dolayısıyla oradaki istasyon yapılarını yüzeyde tutalım, gemilerin 
yanaşacağı iskeleleri bitirelim anlamındaki çalışmamızın revizyonun temel noktası, söz konusu yerin tarihi açı-
dan böyle bir risk taşıması ve projenin süresini tarihi bilinmeyecek bir şekilde uzatmasından kaynaklanmaktadır. 
Proje devam etmektedir. Projenin sadece yüzey altında kalan kısımları açıkladığım gerekçelerden dolayı süresini 
belirsiz bir zamana kadar öteleyeceği için yüzey ile ilgili kısımları değiştirilmiştir.”

Eylül 2018’de, CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever söz alarak, proje ile ilgili belirsizliklere ve kurumlar 
arası ve kurum içi iletişime dikkat çekerek revize planların İBB meclisinde tartışılması gerektiği vurguladı 
(Anadolu Ajansı, 2018):
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“Bizim yaptığımız incelemeler sonunda aşağı yukarı Ocak ayından itibaren orada herhangi bir faaliyet yü-
rütülmemektedir. Fiili olarak projenin uygulaması Ocak ayı itibarıyla durdurulmuş durumdadır … Projeye 
başlanmadan Anıtlar Kurulu’nun görüşü alınarak bu çerçevede işler yapılmalıydı. Şimdi sıkıntının en büyük 
nedeni şudur: Dört tane iskelenin revize edilerek yer üstüne alınmasıyla bu kadar para neden harcandı? Bura-
daki doğa tahribatı niçin bu boyutlara geldi. Mevcudu daha ucuz fiyatlarla finanse ederek hayata geçirmemiz 
mümkündü. Burada bir kamu zararı, bir usulüne uygun olmayan harcama söz konusudur. Bunların hepsi gize-
mini korumaktadır. Bu nedenle projeye devam edilecekse, bu planın tahribata gerek yapılmadan yürütülmesi 
gerektiğini düşünüyoruz.” 

Aynı gün tekrar söz alan Ulaştırma ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, “söz konusu yerde yapılan 
proje değişiklikleri plan değişikliği gerektirmemektedir” belirterek İBB Meclisi’nin gündemine getirilecek 
herhangi bir durumun bulunmadığını belirtti.

18 Eylül 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan proje alanını ziyaret etti. 18 Ekim 2018 tarihin-
de Mevlid Uysal Kabataş Martı projesinin iptal olmadığını, martı figürünün iptal edildiğin[e] açıklık getirdi. 

Kentsel ortamın uzmanlar arası tartışmaların da bu oluşturma süreçlerinde çetrefilli ve çatışmalı unsurlar orta-
ya çıkardığı söylenebilir. Kabataş Projesi’nin mimar Hakan Kıran’ın sözleri bu çatışmanın bitimsiz olduğunu 
gösteriyor:

“Bizim projelerimiz teslim edildi, altyapı imalatları tamamlanıp Koruma Kurulu’nun son onayı doğrultusunda 
hafriyata başlama kısmına gelindi … Sayın Cumhurbaşkanımız projeyi inceleyip beğendiğini belirtmiş. Kara 
kısmında yeraltında planlanan otopark ve alışveriş birimlerinin günün ihtiyacı olduğu görüşünü dile getirip 
destek vermiş. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Yıllardır anlatamadığım bir konuydu. Proje aynı zamanda 
tarihi Dolmabahçe Sarayı önünde park eden, görüntü kirliliği oluşturup denizi kapatan tur otobüslerini de 
yeraltına alacak. O kargaşayı ortadan kaldıran bir proje. Şu anki iskeleler projenin bir parçası” diye konuştu. 

15 Mart 2019 tarihinde Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi’nin ilk etabı dahilinde tamamlanan Şehir Hatları 
A.Ş.’nin geçici terminal binası (iskele) ve 2 iskele hizmete başladı. İkinci etabın Ekim 2020’de tamamlanması 
öngörüldü fakat bu etapta “Martı şeklindeki terminal binası tasarımı iptal edildi. Yerine klasik “Osmanlı” ya-
pısı terminal binaları yapılacak” açıklaması eklendi (İBB, 2019).  

Bu projenin ortam oluşturma sürecinde eş-oluşturma (co-constitution) süreçleri de ayrıca önemlidir zira dışsal-
lıklar ve ilave maliyetler yarattı. Örneğin, Kabataş İskelesi İstanbul Deniz Otobüsleri için en önemli iskeleler-
den biriyken bu iskelenin proje kapsamında geçici kapatılması zaten zarar gösteren firmanın22 yolcu sayısında 
%80’e yakın bir düşüşe sebep oldu23.

22  http://idomedia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/genelkurultutanagi-ilani.pdf.
23  https://www.milligazete.com.tr/haber/1749739/idodan-iptal-aciklamasi-haksiz-rekabete-ugradik.
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 SONUÇ

Kentsel mekan eş-oluşturma süreçleri ile kendi ortamını (milieu’sünü) oluşturur. fakat bu yumuşak ve kolay 
bir eş-oluşturma değil sancılı, çetrefilli ve çatışmalıdır. Kurumsal değişimler, kurumlardaki yönetimsel deği-
şiklikler, bu oluşumlardan dolaylı etkilenen aktörler, kurumlar arası dinamikler ve bunların gündelik hayata et-
kisini ortaya çıkarır. Kuramsal anlamda milieu kavramının ortaya çıktığı post-yapısalcı yaklaşımlar açısından 
bunların ne ölçüye kadar içkin olabileceklerini de sorgulatır. Bu anlamda Althusserian “içkin yapı” kavramı 
(Karaman, 2012) anlamlıdır ki salt yapısalcı ya da salt post-yapısalcı yaklaşımları kentsel ortamı anlama yö-
nünde yetersiz kalabileceği tartışılabilir. Kentsel politik ekonominin değişmesi ile devlet-toplum ilişkilerinin 
yeniden yapılandığı fakat burada neo-liberal dönüşümde aktörlerin değişiminden, örneğin belediye başkan-
larının değişmesi, ihale iptalleri, koruma kurumunun rolü, belediye ile projeyi oluşturan unsurlar arasındaki 
ilişkiler, tüm dinamikler kentsel ortamın oluşumu sırasında ortaya çıkardığı belirsizlik dizilerini açığa çıkarır. 
Bunları anlamak hem kurumsal, yönetimsel hem de gündelik hayat dinamikleri açısından önemlidir. Gündelik 
hayatta vatandaşlarım mekan ve hizmete erişimi ve kentsel haklar açısından da meseleyi düşünmeyi gerektirir. 
Neoliberal politikalarla güdümlü mega projelerin kentsel ortam oluşturma süreçlerinin incelenmesi iktidar 
ilişkilerinin dinamiklerinin ve etkilerinin de açığa çıkarır. Burada oluşturucu aktörler ve teknikler arasında 
mimarlar, şehir plancıları, değişen yönetimler, ulusal çapta gerçekleşen kırılmalar, firmalar, vatandaşlar, mes-
lek gruplarının çatışması, kurumlar (koruma kurulu), belirsizliklere müdahale (anıtlar müdürüne gitmelerini 
istememe), plan değişiklikleri, medyanın rolü yer alır. Daha şeffaf bir yönetim bu belirsizlik alanlarını azalta-
bilir. Büyük ya da mega denilen projelerin çetrefilli olması ya da beklenmedik olayların eş-oluşumda riskler 
yaratması çok da eşsiz değerde vakalar yaratmayabilir fakat yönetimsel tekniklerin bunlara müdahale biçimleri 
vakanın kendisini yaratır. Uzmanların katılımı önemlidir fakat uzmanlar arasında uzlaşma eksikliği bir etken 
olabilir. Uzman-politikacı-vatandaş üçlüsünün çıktıları anlamlı olabilir. Daha şeffaf ve daha katılımcı ayrıca 
fait-a accompli politikalar yerine pro-aktif politikalar bu süreçleri kolaylaştırabilir.
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GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KISA VADELİ SERMAYE GİRİŞLERİ VE ETKİLERİ
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Öz: Gelişmiş ülkeleri, gelişmekte olan ülkelerden ayıran temel faktör, ülkenin kişi başına düşen milli gelir-
dir. Gelişmişliğin diğer bir ölçüsü de ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişme seviyelerini metrik olarak değer-
lendirmek üzere Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen İnsani Gelişme Endeksidir. Gelişmekte olan ülke-
lerin yapısal özellikleri; Devletin Ekonomi üzerinde geniş ve doğrudan kontrolün varlığı, yüksek enflasyonun 
varlığı, zayıf kredi kurumları ve gelişmemiş sermaye piyasaları, döviz kuru veya sermaye kontrolü, yolsuzlu-
ğun çok olması gibi sıralanabilir. Gelişmekte olan ülkelerin günümüze kadar yaşadıkları temel problem kal-
kınmaları için gerçekleştirmek zorunda oldukları yatırımların finansmanını ulusal kaynaklarının yetersizliği 
nedeniyle gerçekleştirememeleridir. Bu durum ülkeleri dış kaynak aramaya itmektedir. Uluslararası finans 
piyasaları, 1970’li yıllarda başlayan ve 1980’li yıllarda hız kazanarak devam eden bir değişim ve serbestleşme 
yaşamıştır. 1971’de Bretton Woods Sisteminin çöküşüyle gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere serma-
ye hareketlerinde artış yaşanmıştır. Sermaye hareketleri, vade açısından, kısa vadeli ve uzun vadeli kaynaklar 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Genellikle sıcak para olarak isimlendirilen kısa vadeli yatırımlar ve portföy yatırım-
larını kısa vadeli kaynaklar arasında, uzun vadeli yatırımlar ve doğrudan yatırımları ise uzun vadeli kaynaklar 
içerisinde değerlendirilmektedir. Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde yaşanılan yüksek büyüme hızları ge-
nel olarak ihracatlarındaki artışlardan ve sermaye girişlerinden kaynaklanmıştır.  Bu ülkelere yönelen yabancı 
sermayenin önemli bir bölümünü doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları oluşturmuştur. Gelişmekte olan 
ülkelerde kısa vadeli sermaye girişleri ve etkilerini araştırmak amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gelişmekte Olan Ülkeler, Finansal Piyasalar, Sermaye Girişleri 

GİRİŞ 

1970’li yıllara kadar altın ve döviz endeksli kur politikaları dünya ticaretine ve sermaye hareketlerine yön ver-
mekteydi. 1971’de Bretton Woods Sisteminin çöküşüyle gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere sermaye 
hareketlerinde artış yaşanmıştır. 

Uluslararası finans piyasaları, 1970’li yıllarda başlayan ve 1980’li yıllarda hız kazanarak devam eden bir 
değişim ve serbestleşme yaşamıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke, bu dönemlere kadar iç ve dış 
finansal işlemler üzerinde kısıtlamalar ve kontroller uygulamışlardır.

Gelişmiş ülkeleri, gelişmekte olan ülkelerden ayıran temel faktör, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasını (GSYH) 
ülke nüfusuna bölerek elde edilen kişi başına düşen milli gelirdir. Ekonomik gelişmenin farklı aşamalarındaki 
ülkelerin kişi başına düşen gelirlerinde büyük farklılıklar göstermektedir. Gelişmişliğin diğer bir ölçüsü de 
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İnsani Gelişme Endeksidir (Caner, 2018). İnsani Gelişme Endeksi, “Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) doğrultusunda hazırlanmış, ortalama insani gelişme düzeyini sağlıklı ve uzun bir yaşam, bilgiye eri-
şim ve iyi bir yaşam standardı olmak üzere üç temel boyutta gözlemleyen özet bir ölçüttür. Bu üç temel boyut; 
ortalama ömür, yetişkinlerde 16 okur yazarlık ve ilköğretim, ikinci öğretim ve üçüncü öğretime brüt kayıt olma 
oranı ile alım gücü paritesinin 1 dolar karşılığı kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) ile ölçülmek-
tedir” (Zümrüt Boyacıoğlu, 2012: 15). Bu endeks ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişme seviyelerini metrik 
olarak değerlendirmek üzere Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen ortalama yaşam süresini, eğitime erişi-
mi ve gelir seviyesini standart olarak 0 ile 1 arasında ölçmektedir. Endeks bire ne kadar yakınsa ülke o kadar 
gelişmiş durumdadır. Gelişmişlik statüsü için asgari bir gereksinim bulunmamaktadır. Fakat birçok gelişmiş 
ülkenin İnsani Gelişme Endeksi 0,8 ve üzerindedir (Caner, 2018).

Sermaye hareketleri, vade açısından, kısa vadeli kaynaklar ve uzun vadeli kaynaklar olarak ikiye ayrılmak-
tadır. Kısa vadeli yatırımlar ve portföy yatırımlarını kısa vadeli kaynaklar arasında, uzun vadeli yatırımlar ve 
doğrudan yatırımları ise uzun vadeli kaynaklar içerisinde değerlendirilmektedir. Kısa vadeli kaynaklar genel-
likle sıcak para olarak isimlendirilmektedir   (Alp, 2000: 185).

Sermaye hareketleri doğrultusunda ele alınan sıcak para olgusu, kısa vadeli sermaye hareketleri içerisinde yer 
almaktadır. Eğer kısa vadeli sermaye hareketlerinin belirsizlik özelliği çok fazlaysa ve hareket kabiliyet dere-
cesi de yüksekse piyasalara hızla girip aynı hızla çıkıyorsa bunu sıcak para hareketleri olarak adlandırabiliriz. 
Sıcak para hareketlerinin çerçevesini likidite özelliği yüksek, çok kısa vadeli sermaye hareketleri çizmekte 
olup, zaman ve miktar belirsizliği ayırt edici unsur olmaktadır (Bildirici, 2008: 9).

Kısa vadeli sermaye, vadesi bir yıla kadar olan özel ve resmi nitelikteki sermaye akımlarıdır (genellikle 30-60-
90 gündür). Günümüzde kısa vadeli finansal yatırım araçları çok çeşitlidir. Ticari bonolar, finansman bonoları, 
hazine bonoları, mevduat sertifikaları, vadeli banka mevduatları, ihracat kredileri, prefinansman kredileri gibi 
araçlar kısa vadeli yatırım araçları olarak sayılabilir. Kısa vadeli sermaye hareketleri aynı zamanda, ticari kre-
diler, vadesi bir yıldan kısa ticari banka kredileri ve dışardan veya yerleşik olmayanlara satılan kısa vadeli özel 
ve kamu borçlanması gibi çok çeşitli finansal hareketleri içermektedir (Rodrik, Velasco, 1999: 12. Bildirici, 
2008: 3).

Sıcak para olarak tanımlanan kısa vadeli sermaye hareketleri, ulusal kaynaklara ek olarak parasal bir genişle-
me meydana getirerek ve tasarruf imkânlarını artırarak, hem yatırım hem de istihdam üzerinde olumlu etki ya-
ratmakta ve toplumun refah düzeyinin yükselmesini sağlamaktadır. Sermaye girişi gelişen ülkelerde dışarıdan 
finansman sağlamayı kolaylaştırarak, daha yüksek bir ekonomik büyüme için potansiyel kaynak yaratmakta-
dır. Özellikle gelişen ülkelerde istikrarlı büyümeyi sağlayacak yurtiçi tasarruf yetersizliği, sermaye akımları ile 
karşılanabilmektedir (Aslan, Terzi, Siampan, 2014: 16).

Sıcak para hareketlerinin belirleyicileri; döviz kurunda yerli paranın değer kaybedeceği beklentisi, ülkeler 
arası faiz oranı farklılığı ve faiz arbitrajı, ülkeler arası risk ve kârlılık farklılıkları, döviz kuru, faiz oranları ve 
enflasyon priminin sermaye akımlarına olan etkisidir.
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Kısa vadeli sermaye hareketlerini kolaylaştıran ve arttıran ana nedenler arasında, yurt içi menkul kıymetle-
rin faiz oranlarındaki ani ve aşırı artışlar, döviz kurlarına ait kısıtlamaların kaldırılması ve döviz kurlarında 
(yabancı paranın fiyatı açısından) beklenen ya da gerçekleşen önemli değişiklikler olarak sıralanabilmektedir 
(Mckinnon, 1973: 161).

Gelişmekte olan ülkelerin geçmişten günümüze yaşadıkları temel problem kalkınmaları için gerçekleştirmek 
zorunda oldukları yatırımların finansmanını kendi kaynaklarıyla gerçekleştirememeleridir. Ulusal kaynakların 
yetersizliği bu ülkeleri dış kaynak aramaya itmektedir   (Ulusoy, Karakurt,   2001: 45).

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KISA VADELİ SERMAYE GİRİŞLERİ VE ETKİLERİ

Küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki ekonomik, ticari ve teknolojik sınırların hızla ortadan kalkması, 
sermaye transferi konusunu gündeme getirmiştir. Kısa vadeli portföy yatırımları ve doğrudan yabancı yatırım-
lar şeklinde gerçekleşen sermaye transferleri, ulusal tasarruf düzeyleri yetersiz olan ülkeler açısından oldukça 
önem taşımaktadır. Gelişmekte olan ülkeler ise orta ve uzun vadedeki getirilerini dikkate alarak, özellikle 
doğrudan yatırımları kendilerine çekmeye çalışmaktadırlar. Çünkü vadesi 1 yıla kadar olan resmi ve özel 
nitelikteki sermaye akımlarını ifade eden kısa vadeli portföy yatırımları, ülke ekonomisini çeşitli kanallardan 
olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Mucuk, Demirsel, 2009: 366).

Kısa vadeli sermaye hareketlerinin ekonomi üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri görülebilmektedir. Kısa va-
deli sermaye hareketlerinin ekonomi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri Tablo 1’de açıklanmıştır.
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Tablo 1. Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Ekonomi Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Olumlu Etkileri Olumsuz Etkileri
Döviz Dengesizliğinin Giderilmesi: İç kaynak yeter-
sizliği olan bir ülkede ihracat yolu ile döviz sorunu-
nun çözülememesi, ülkeyi kısa vadeli sermaye girişini 
teşvik ederek, mevcut döviz dengesizliğini gidermeye 
yöneltmiştir. 1988 sonrasında ülkemizde de, ihracat ve 
diğer gelir kalemlerindeki artışın döviz yaratma soru-
nun çözülememiş olması ve ülkedeki kapasite kulla-
nım oranının oldukça yüksek seviyelere ulaşması, kısa 
vadeli sermaye hareketlerini teşvik edici politikaların 
uygulanmaya başlamasına neden olmuştur.
Piyasalara Derinlik Kazandırma: Sermaye hareket-
lerine getirilen serbesti ve de faizlerin serbest bırakıl-
ması ile yükselen reel faizler kısa vadeli fonların ül-
keye gelmesine yol açmıştır. Sermaye girişi ile ulusal 
paranın yabancı paralar karşısındaki değer kaybının 
enflasyonun altında seyir etmesi ise ülkeye yönelik 
kısa vadeli fon akışını hızlandırmıştır. Yabancı sermaye 
girişi ile birlikte hem menkul kıymet satışlarında hem 
de işlem hacminde yıllar itibari ile önemli artışlar mey-
dana gelmiştir. Bu durum hem tahvil piyasasında ikin-
cil piyasaların gelişmesini sağlamış hem de yabancı 
yatırımcıların hisse senedine olan ilgisi bu piyasadaki 
fiyatları yükseltmiş ve daha çok şirketin halka açılarak 
hisse senetleri işlem gören şirket sayısını arttırmıştır. 
Sonuç olarak, piyasaların daha derin ve likit bir piyasa 
haline dönüşmesini sağlamıştır.

Pahalıya Borçlanma: Kamu açığının yüksek olduğu bir 
ortamda sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi hükü-
mete, yabancı sermaye girişinin özendirilmesiyle daha 
kolay borçlanma olanağı sağlamaktadır. Kamu kesimi 
açığının finansmanı için hükümetin iç borçlanmaya yö-
nelmesi, yurt içi faiz hadlerinin yükselmesine ve de kısa 
vadeli sermaye akımlarının ülkeye girişlerinin hızla art-
masına neden olmaktadır. Kamunun bu yolla finansman 
sağlaması bu üç olumsuz etkiyi de beraberinde getirmek-
tedir. Artan oranda sermaye girişi, ülkedeki döviz arzını 
arttırmaktadır. Bu olumsuz etkiler ise;
i. Kamunun bütçe açıklarını kapatmak için iç borçlanma-
ya yönelmesi, hem ekonomideki faiz hadlerini yükselt-
mekte, hem de kamunun iç borç stokunu arttırmaktadır. 
Bununla birlikte, yurt dışından daha ucuza borç temin 
edebilecekken, kısa vadeli sermaye hareketleri teşvik 
edilerek daha kolay finansman imkânının sağlanması, 
hükumetin pahalıya borçlanmasına da neden olmaktadır. 
ii. Hükumetin iç borçlanma yolu hem bütçe açıklarını 
kapatmaya çalışması hem de dış borç ödemeye çalışma-
sı iç borç senetlerinin faizlerinin yüksek seyretmesine 
ve dolayısıyla artan sermaye girişine neden olmaktadır. 
Böyle bir durumda ise, ülkeye giren sermaye ile döviz 
arzındaki artış döviz kurlar üstünde baskı yaratmakta ve 
ulusal paranın değerlenmesine sebep olmaktadır. Zaman 
içerisinde faiz-kur arasındaki marjın giderek açılması, 
ülkeye yönelik kısa vadeli sermaye akımlarının daha çok 
faiz ve kur beklentilerine göre hareket eden, duyarlılık 
derecesi yüksek, spekülatif amaçlara yönelik sıcak para 
niteliği taşımasına yol açmaktadır 
iii. Kısa vadeli sermaye girişinin kamuya getirdiği bir 
başka yükte sermaye akımını çekmeye yönelik uygula-
nan sterilizasyon politikası ile gelmektedir.
Mali Piyasalarda Dengesizlikler: Gelişen ülkeler kam-
biyo ve sermaye hareketlerine ilişkin kısıtlamaları kal-
dırmaları yanında, özelleştirme çalışmalarına ağırlık 
vererek bir yandan finansal piyasalardaki serbestleşmeyi 
diğer yandan da sermaye piyasalarının likiditesi ve de-
rinliğini arttırmaya çalışmıştır. Büyük miktarda alım-
satım emirleri, fiyat hareketlerinde ani iniş çıkışlara yol 
açmaktadır.

Kaynak: Bildirici, 2008: 4-7.
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Kısa vadeli sermaye hareketlerinin meydana getirdiği büyük fon birikiminin yoğun işlem hacmi ile gelişmekte 
olan ülkelere anlık giriş çıkışlar yapabilmesi, ülke piyasalarında büyük dalgalanmalar oluşturabilmekte ve 
finansal krizlere yol açabilmektedir. Kısa vadeli sermaye, benzer biçimde, Merkez Bankası politika aracı ola-
rak da kullanılarak döviz rezervlerinde ve diğer değişkenlerde dalgalanmaya sebep olmakta ve böylece para 
politikasının etkinsizliği dâhil bazı olumsuzlukları da beraberinde getirebilmektedir (Aslan, Terzi, Siampan, 
2014: 16).

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik istikrarın ve ekonomik büyümenin yeniden sağlanmasının yolu 
finansal serbestleşme olarak görülmüş ve bu amaçla finansal piyasalar üzerindeki denetim ve kısıtlamalar kal-
dırılmaya başlanmıştır. Serbestleşme hareketleriyle birlikte sermaye hareketleri bu ülkelere yönelerek ulusal 
mevzuatların daha da serbestleşmesi yönünde baskı oluşturmuş ve finansal piyasaların entegrasyon süreci 
hızlanmıştır. Ancak finansal liberalizasyon politikalarının bazı gelişmekte olan ülkelerde mevcut makroeko-
nomik dengesizlik ortamında gerçekleştirilmeye çalışılması, bu politikalardan beklenen faydaların oluşumunu 
engellemiştir (Kar, Kara, 2004).

Son yıllarda gelişmekte olan ülkelere yönelen sermayenin kanal ve kompozisyonunda meydana gelen değiş-
melerle beraber, bu ülkelere akan sermaye daha kısa vadeli ve spekülatif bir nitelik taşımaktadır (Berksoy, 
Saltoğlu, 1998: 3). Bu tür fonlar gerek vadelerinin kısa olması gerekse likiditesinin yüksekliği dolayısıyla 
her an girdiği ülkeyi terk edebilmektedir. Bu durumda ülke ekonomisinde gerek ödemeler dengesi,  gerekse 
döviz piyasaları ve daha sonra finansal piyasalar ile reel kesim, kısa vadeli sermayenin oynaklığından etkile-
nebilmektedir. Dolayısıyla bu tür spekülatif fonların istikrar ve devamlılığının olmaması yöneldiği ülke eko-
nomilerindeki bir takım problemlere kısa vadeli çözümler getirse de süreç tersine dönüp bu fonlar ülkeyi terk 
ettiğinde maliyeti büyük olup bedeli ağır olabilmektedir (Oktar, 1995: 10).

Kısa süreli sermaye hareketlerine doğrudan devlet müdahalesi söz konusu olduğunda ise kısa süreli sermaye 
hareketlerinin kontrol edilmesi veya teşvik edilmesi gündeme gelmektedir. Kısa süreli sermaye hareketlerinin 
kontrol edilmesi ve ilgili ülkelere olan zararlarının en aza indirilmesi konusunda literatürde yer alan değer-
lendirmelere bakıldığında ise Tobin vergisinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. James Tobin’e göre döviz 
işlemleri üzerinden alınacak küçük oranlı bir vergi, bir yandan büyük miktarlara ulaşan döviz alım- satım 
işlemlerine ilave bir yük getirerek döviz kurlarındaki akışkanlık azaltılacak, diğer yandan ise buradan sağlana-
cak fon ile IMF ve Dünya Bankası aracılığıyla yürütülen uluslararası istikrar programlarına ve dünyanın sos-
yal sorunlarının çözümüne kaynak sağlanmış olacaktır (Demir, Sever, 2009: 225-226). Tobin, döviz değişim 
işlemleri üzerinden alınacak verginin %1 gibi çok düşük oranda alınabileceğini ileri sürmektedir. Söz konusu 
işlemlerden her değişimde böyle bir oran üzerinden vergilendirilmenin yapılması insanları kısa aralıklarla 
değişim yapmaktan vazgeçirerek kısa süreli sermaye hareketlerinin oynaklığını azaltacaktır. Bu orandaki bir 
vergi kısa süreli sermaye hareketleri üzerinde caydırıcı bir etkiye sahip olurken uzun vadeli yatırımlarda çok 
küçük bir maliyet oluşturduğundan bu tür yatırımlar üzerinde dışlayıcı bir etkiye sahip olmayacaktır (Akdiş, 
2004: 33).
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YÖNTEM

Gelişmekte olan ülkelerde kısa vadeli sermaye girişleri ve etkileri ile ilgililiteratür taraması yapılarak veri 
toplanmış ve bu verileri derleyerek kavramsal bir çalışma yapılmıştır.

AMAÇ
 
Bu çalışma ile gelişmekte olan ülkelerde kısa vadeli sermaye girişleri hakkında bilgi verilerek kısa vadeli ser-
maye girişlerinin gelişmekte olan ülkelere olumlu ve olumsuz etkileri açıklanması amaçlanmıştır. 

KAPSAM

Araştırmamın kapsamı, gelişmekte olan ülkelerde kısa vadeli sermaye girişleri ve sermaye girişlerinin ülke 
ekonomisi üzerindeki etkilerini oluşturmaktadır.

BULGULAR

TCMB’den sağlanan verilere göre, 2000 yılından 2017’ ye kadar net sıcak para miktarları milyar dolar cinsin-
den Tablo 2’deki grafikte gösterilmiştir.

Tablo 2. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Verilerine Göre Net Sıcak Para Miktarları (Milyar 
Dolar)

Kaynak: TCMB
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Ülkemizde sıcak para hisse senedi ve tahvil piyasasına gelen portföy yatırımları, reel kesimde firmaların, 
başta bankalar olmak üzere finansal kesimin ve kamunun gerçekleştirdiği borçlanmaları kapsamaktadır. 2000 
yılında gerçekleşen 9 milyar dolarlık sıcak para girişi o zamana kadar gerçekleşen en yüksek tutardır. Kasım 
2000’de yaşanan likitide krizine rağmen 2000 yılı başında uygulamaya konulan ekonomik program ile, 90’lı 
yılların kronik hale gelmiş ekonomik sorunlarını çözme adına ciddi bir gayret ortaya konmuş; IMF ile yapılan 
anlaşma ile yılın ilk altı ayında işler yolunda gitmiştir ve kısa sürede önemli sonuçlar elde edilmiştir. Ancak 
sonrasında bazı konularda yaşanan anlaşmazlıklar Kasım 2000 likitide krizine neden olmuştur. IMF’nin ek li-
kitide desteği ile sıkıntı kısmen atlatılsa da, reformlar konusunda yaşanan tıkanıklık Türkiye tarihinde görülen 
en büyük yerel kriz olan Şubat 2001 krizi ile yüzleşilmiştir. Dalgalı döviz kuruna geçtiğimiz 2001 yılında 17 
milyar dolarlık sıcak para çıkışı gerçekleşmiştir. Daha sonra, ciddi bir kriz atlatmış olmanın etkisi ile benzer 
bir ekonomik program tekrardan uygulamaya konulmuştur. Bu süreçte bankacılık sistemi sağlam bir zemine 
kavuşmuş ve kamu mali disiplin sağlanmıştır. 2007 yılına kadar başta bankalar olmak üzere özel sektör yurt 
dışından önemli bir miktarda kaynak temin edebilmiştir (www.finansalgoz.com).

FED (Federal Rezerv Sistemi)’in parasal genişlemeyi durduracağı ve faiz oranlarını yükselteceğine ilişkin 
açıklamalarının ardından risk alma iştahında yaşanan azalma Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere yönelen 
sermaye akımlarının sınırlanmasına neden olmuştur. 2013’ün Mayıs’ından itibaren gelişmekte olan ülkelere 
akan hisse senedi ve tahvil yatırımları tersine dönmüştür. Bu tersine akım bir taraftan gelişmekte olan ülke 
paralarının değer kaybına yol açarken diğer taraftan da ülke risk primlerinin artmasına yol açmıştır. 2014’ün 
Mayıs’ında yeniden gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy yatırımlarının yılın sonuna doğru yeniden çı-
kış yönünde hareket ettiği görülmüştür. Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik faaliyetlerde yavaşlama dikkat 
çekmektedir. Daralan global ticaret hacminin ise gelişen ve gelişmekte olan ülkelere olumsuz yansıdığı gö-
rülmektedir. Özellikle FED’in faiz artıracağına ilişkin beklentiler: risk alma eğilimi azaltırken Türkiye gibi 
gelişmekte olan ekonomilere giren sermaye akımlarını olumsuz yönde etkilemeye devam etmiştir. Sermaye 
akımlarında yaşanan olumsuz gelişmeler, daralan global ticaret ile birleşince Türkiye gibi gelişmekte olan ül-
kelerin büyüme performansını olumsuz etkilemiştir. Bu da ülke paralarının aşırı oynak hale gelmesine ve risk 
primlerinin yükselmesine neden olmuştur (Uzunoğlu, 2016, 137, 140).

2015 yılı ise FED’in faiz arttırmaya başlama tartışmaları ve yılın son ayında faizleri uzun bir aradan sonra 
arttırmaya başlaması ile birlikte Türkiye’de 2 milyar dolarlık sıcak para çıkışı gerçekleşmiştir. Aynı yıl Borsa 
İstanbul 100 endeksi %14, dolar bazında ise %32 oranında değer kaybetmiştir. Türkiye 2016 ve 2017 yıllarında 
sıcak para girişleri gerçekleşmiştir. Ancak FED gibi diğerlerinin de parasal genişlemeyi yavaş yavaş sonlandı-
racak olmaları cari açık veren Türkiye gibi ülkeleri önemli sorunlar ile yüzleştirebilir. Bu sorunlar başta kur-
larda artış, düşürülemeyen enflasyon ve yüksek faiz olarak kendini göstermektedir (www.finansalgoz.com).

SONUÇ

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik istikrarın ve ekonomik büyümenin yeniden sağlanmasının yolu 
finansal serbestleşme olarak görülmüş ve bu amaçla finansal piyasalar üzerindeki denetim ve kısıtlamalar 
kaldırılmaya başlanmıştır.
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Gelişmekte olan ülkelerde yaşanılan son yıllardaki yüksek büyüme hızları genel olarak ihracatlarındaki artış-
lardan ve bahsedilen önemli derecedeki sermaye girişlerinden kaynaklanmıştır.  Bu ülkelere yönelen yabancı 
sermayenin önemli bir bölümünü doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları oluşturmuştur.  Doğrudan yatı-
rımlardan sonra gelişmekte olan ülkelere yönelik ikinci en önemli yabancı sermaye türü portföy yatırımlarıdır. 
ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülke kökenli bu fonlar,  gerek ekonomik büyümeye, gerekse yurt içi piyasaların 
gelişimine önemli katkılarda bulunabilmektedirler. Ancak bu tür yatırımlar yöneldikleri ülkelerde birtakım 
riskleri de beraberinde taşıyabilmektedirler.  Bu riskler genellikle,  enflasyon baskısı,  ulusal paranın aşırı 
değerlenmesi, cari işlemler dengesinin kötüleşmesi ve son yıllarda sıkça görülen menkul kıymetler borsasının 
aşırı değerlenmesi şeklinde olabilmektedir (Alp, 2000: 180-184).

Açık ekonomilerde makroekonomik politika üçlemi: Para politikasında bağımsızlık, döviz kurunda istikrar, 
sermayenin serbest dolaşımıdır. Bu üç hedeften aynı anda sadece iki tanesine ulaşılabilir. Gelişmekte olan 
ülkelerde gelişmiş ülkelere kıyasla döviz kurunda istikrar daha önemlidir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SAĞLIK
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2 Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Edirne / Türkiye

Öz: Ekonomiler de yaşanan gelişmeler ve birçok bağımlı değişkeninde tetiklemesiyle kalkınmanın sürdürüle-
bilir olması önemli bir mesele haline gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınma konusu, 1972 yılında yapılan Birleş-
miş Milletler Stockholm İnsan ve Çevre Konferansı’nda ilk kez gündeme gelmiştir. Var olan kıt kaynaklarının 
kullanımı ve bunların gelecek nesillere aktarılabilmesiyle ilgili olan ve dünyanın gelecek nesillere de yaşanı-
labilecek yer olarak kalmasını amaçlayan bir kavramdır. Sürdürülebilir kalkınma kavramına ise ilk kez 1987 
yılında yayınlanan Birleşmiş Milletlerin Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu raporunda yer verilmiştir. Bu 
raporda sürdürülebilir kalkınma; “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini ortadan kal-
dırmaksızın şimdiki neslin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır” şeklinde tanımlanmıştır. Sürdürülebilirlik kavramı 
21. yüzyılın kuşkusuz en sık kullanılan kavramlarından birisidir ve son yıllarda iktisat literatüründe de sıkça 
kullanılmaya başlanmış ve tartışma konusu olmuştur. Ekonomi ile ilişkilendirilip kalkınma olgusunun hede-
finde kâr elde etmek varken, sürdürülebilirlik olgusunda tam tersine dünyada mevcut bulunan kaynakları koru-
yup, gelecek nesillere aktarabilmek vardır. Sürdürülebilir kalkınma, günümüzde küresel ölçekte çevre koruma 
yöntemlerinin ana kavramı olarak kabul görmüştür. Ekonomik, sosyal ve çevresel boyutu olan bu kavramın 
iş dünyasına girmesi 80’lerin sonunda gerçekleşmiştir. Sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmada sosyal, 
ekonomik, sağlık ve çevre ile ilgili unsurlar arasında ilişkilerin karşılıklı olması ve birbirlerini etkilemeleri son 
dönemde açık bir şekilde kabul edilmektedir. İnsan ve insan sağlığının sürdürülebilir kalkınma içindeki payı 
çok büyüktür. Sağlık hizmetleri ile insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Yapılan bu 
hizmetler ise ülkelerin gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergelerinden birisidir. Bu çalışmada sürdürülebi-
lir kalkınma çerçevesinde kalkınmış ve sağlıklı toplumların oluşturulmasında sağlığın rolü tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Sağlık, Sağlık Hizmetleri

GİRİŞ 

Sürdürülebilir kalkınma kavramının en yaygın tanımı 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu 
tarafından “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini ortadan kaldırmaksızın şimdiki 
neslin ihtiyaçlarının karşılanması” olarak yapılmıştır. İhtiyaç terimiyle sadece yiyecek, içecek, barınma gibi 
temel ihtiyaçların yanı sıra sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik hakları, kimi zaman otomobil, buzdolabı gibi 
mallarda ihtiyaç olarak algılanmalıdır. Ülkelerde kalkınmayı gösteren tek bir kıstas yoktur. Kalkınma çoğu 
zaman refah düzeyi ile ölçülüyor olsa da siyasi özgürlük, hak ve özgürlüklerin garanti altına alınması, tercih 
edebilme haklarının korunması, sosyal haklarının bilincinde olup talep etme özgürlüklerinin olması gibi pek 
çok gösterge ile ölçülmektedir. 



219

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

Sağlık sektörü de göstergeler ile sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmada önemli bir yere sahiptir. Sağlık, 
hedefe ulaşmada sosyal unsur içinde sayılmaktadır. Unsur dâhilinde sağlık, insanların temel ihtiyaçlarından 
birisi olarak değerlendirilip hayat kalitesinin iyileştirilmesi, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik, sağlık sistemi 
gibi elementlerle bireyler için hayati olduğu görülmektedir.  

1970’lere kadar kalkınmanın niceliksel boyutu odak noktası olarak belirlenip, diğer toplumsal unsurlar dikkate 
alınmamıştır. Nitekim 1970 sonrası beşeri, sosyal ve çevre unsurları da dâhil edilerek kavram geliştirilmiştir. 
Böylece kalkınma kavramı birçok değişim ve eleştirilere uğramıştır. Böylelikle kavram olarak kalkınma, doğal 
kaynakları, çevreyi ve beşeri unsurları da içine alarak daha kapsamlı hale gelmiştir.

Sürdürülebilirlik kavramı, bir şeyi devam ettirme veya devam ettirilmesi anlamlarıyla bugün ve geleceği içerir. 
Ekonomi ile ilişkilendirilip kalkınma olgusunun hedefinde kâr elde etmek varken, sürdürülebilirlik olgusun-
da tam tersine dünyada mevcut bulunan kaynakları koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek vardır. Buradan 
hareketle, bireysel veya firmaların ekonomik çıkarları ve kâr beklentileri değil, kamu yararı ön plana alınıp, 
üretimin bugün eksenli değil geleceği ve gelecek nesilleri de içene alan bir kalkınma anlayışını benimsenip bu 
doğrultuda ekonomik faaliyetlerin temelleri atılmıştır.

Sürdürülebilir kalkınma, günümüzde küresel ölçekte çevre koruma yöntemlerinin ana kavramı olarak kabul 
görmüştür. Çevre korunması bahsinde akla ilk gelen kavram olmasından, çevreyi koruma ile ilişkilendiril-
miştir. Uzun dönemli tek kalkınma modeli olarak görülen ‘sürdürülebilir kalkınma’ son yıllarda iktisat lite-
ratüründe sıkça kullanılmaya başlanmıştır (Beyhan, 2008: 12). Nitekim sonuçları ve tanımı konusunda uzun 
yıllar çok az fikir birliği oluşturulabilmiştir. Farklı anlamlarda algılanıp ve tanımları yapılan sürdürülebilir 
kalkınma kavramı ortaklaşa fikir birliği ile o yıllarda Norveç Başbakanı ve aynı anda Birleşmiş Milletler (BM) 
tarafından 1983 yılında kurulan, Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun başkanlığını da yürüten Gro 
Harlem Brutland başkanlığında hazırlanıp 1987 yılında, “Ortak Geleceğimiz” (Brutland Raporu) adlı raporda 
yayınlanan; “Bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin de kendi ihtiyaçlarını karşılamalarından ödün vermeden 
karşılamak” şeklinde tanımlanmaktadır (Tıraş, 2012: 60). Buradan hareketle kavramın gelişimi ve başarılı 
olabilmesi için sürdürülebilir kalkınma kavramının üç unsuru üzerinde durulmalıdır. Bu unsurlar; Ekonomik 
unsur, sosyal unsur ve çevresel unsurdur.

•	 Ekonomik: Bir sistemin ekonomik anlamda sürdürülebilir olması için; mal ve hizmetleri devamlılık ilkesi 
ile üretebilmeli, tarımsal ve endüstriyel üretime zarar verebilecek sektör bazlı dengesizliklerden sakınma-
lı, iç ve dış borçların yönetim işlerliğinin sürdürebilir olması gerekmektedir.

•	 Sosyal: Bir sistemin sosyal anlamda sürdürülebilir olması için, eşitlik olgusunun oturmuş olması, eğitim, 
sağlık, cinsiyet eşitliği, siyasi sorumluluk ile yönetim işlerliğine katılımı içeren, sosyal hizmetlerin yeterli 
düzeyde gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

•	 Çevresel: Bir sistemin çevresel anlamda sürdürülebilir olması için kaynak temeli sabit tutulmalı, yenile-
nebilir enerji kaynakları ya da çevresel yatırım fonksiyonlarının sömürülmesinden kaçınılmalı ve yenile-
meyen enerji kaynaklarından yalnızca yatırımlar aracılığıyla, yerine gereğince konulmuş olanın tüketil-
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mesi gerekmektedir. Bununla birlikte bu sistemde, ekonomik kaynak olarak sınıflandırılmayan, biyolojik 
çeşitliliğin, atmosferik dengenin ve diğer ekosistem parçalarının korunmasını da içermelidir.

Kalkınmanın temel unsurları birbirinden bağımsız değildir. Birbirlerini etkilemekte, ortak etkileşimde olmakta 
ve kimi zamanda birbirleriyle örtüşmektedir.

Sağlık, sadece hastalık ve maluliyetin olmaması değil, kişinin bedenen ruhen ve sosyal açıdan tam bir iyilik 
halidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı, “sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, bir bü-
tün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali” olarak açıklamıştır (Aktan, Işık, 2013). Sağlık, fertlerin 
temel haklarının başında gelmektedir. Devlet ise bu temel hakları geliştirmek ve korumak zorundadır. Devletin 
bu konudaki görevleri devredilemez ve vazgeçilemez boyuttadır. 1982 anayasasının 56. Maddesinde “herkes 
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Devlet herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde 
sürdürmesini sağlamak amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler” şeklinde 
temel haklarımızdan sağlığa yer vermiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2000 yılında “Herkese Sağlık” projesi kapsamında bazı hedefler saptamıştır 
(Alma Ata, 1978). 1978 yılında Alma Ata’da 134 ülkeden sağlık bakanları ve ilgili uluslararası örgütlerin 
katılımıyla bir toplantı yapılmıştır. Toplantı sonrasında yayımlanan ve katılanların tümünün imzaladığı bil-
dirgede temel sağlık hizmetlerinin ilkeleri belirlenmiştir (Sargutan, 2005: 70). Türkiye’nin de katılmış olduğu 
çalışmada hükümetlere şu tavsiyelerde bulunulmuştur; Doğuştan beklenen yaşam süresinin uzatılması, hayata 
sağlık kazandırılması yani sağlıklı yaşamın gerçekleştirilmesi, hayata anlam kazandırılması yani insanın fizik 
ve zihin kapasitesinin tam olarak kullanılır halde muhafaza edilmesi ve geliştirilmesi, insanlar arasında hiçbir 
ayrım yapılmadan sağlık hizmetlerinden eşit olarak yararlanmalarının sağlanması, bölgesel ve sosyal farklı-
lıkların dikkate alınarak yeni düzenlemeler yapılması, kolay erişilebilirlik, uluslararası işbirliği ve topluma 
katılım (Alu, 2017: 34). Bu tavsiyeleriyle WTO herkese sağlık amacını gerçekleştirebilmek için gerekli proje, 
politika ve stratejilerin yapılmasını istemektedir (Yıldırım, 2013: 24-25).

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SAĞLIK İLİŞKİSİ

Son yılların üzerinde en çok durulan konularından birisi ekonomik kalkınma konusudur. Kalkınma, salt üreti-
min ve kişi başına gelirin artırılması demek olmayıp, iktisadi ve sosyo-kültürel yapı değiştirilip yenilenmedir. 
İnsan ve toplum açısından kalkınma sadece maddi yaşamın sürdürülebilmesi için değil, onun yanında toplu-
mun yüksek kültür ürünlerini üretebilmesi için gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir. Tamamen insana özgü-
dür ve hep istenilen bir durumdur (Han, Kaya, 2008: 257).

Avrupa’da sanayi devrimi sonrası ekonomilerin ilerleyip gelişmesiyle birlikte sağlık endüstrisi ve statüsünde 
de iyileşme görülmüştür. Bu da sağlığı sosyo-ekonomik gelişmelerin bir sonucu olduğunu düşündürmüştür. Az 
gelişmiş ülkelerde hızlı nüfus artış oranı ekonomik gelişmelerle aynı hız ve denk oranda olmadığından iktisa-
di yoksulluk derinleşmekte ve bu da kalkınmanın önündeki en büyük engellerden biridir (Han, Kaya, 2008). 
Özellikle yoksul ülkelerde, fakir ve zengin ayrımının belirginleşmesiyle hastalık, sakatlık, ölüm oranlarından 
etkilenen toplumlara programlar vasıtasıyla azaltılmaya gayret edilmiştir. 1970’li yıllarda Dünya Sağlık Örgü-
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tü gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sağlık hizmetleri gelişmelerinin nitelik ve nicelik açısından toplumsal 
gelişmelerin gerisinde kaldığı sonucuna varmıştır. Bu durumu iyileştirebilmek için 1978 yılında uluslararası 
sağlık anlaşması niteliğindeki ‘‘Alma-Ata Bildirgesi’’ yayınlanmıştır. Bildirgede, sağlık ve kalkınmada görevli 
olan tüm birimlerin, tüm toplumların, bireylerin sağlıklarının korunması ve iyileştirilmesi hususunda üstlerine 
düşen görevleri belirleyen bir öneriler paketidir (Aktan, 2007). Bildirgede, sektörler arası işbirliğine de imkân 
sağlayan beslenme, halk sağlığı, tıbbi bakım ve sağlık eğitimi gibi önlemleri de içine alan temel sağlık hizmet-
leri aracılığıyla 2000 yılına kadar ‘‘Herkese Sağlık’’ hedefleri oluşturulmuştur (Çelik, 2006: 26).

Temel sağlık hizmetleri, “toplum içindeki faydaları, ailelere ve bireylere evrensel olarak sunulmuş ve pratik, 
bilimsel olarak uygun ve sosyal yönden yeterli metot ve teknoloji üzerine kurulmuş kilit sağlık hizmetleri” 
olarak tanımlanmıştır (Aktan, Işık, 2013). Temel sağlık hizmetleri, bir ülkenin temel çalışması ve odak nokta-
sını olmasından sağlık sisteminin ve tabi ki ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının ayrılmaz bir parçasıdır. 
Temel sağlık hizmetleri eğitim, beslenme, temiz içme suyu, aşılama, çevre sağlığı, anne çocuk sağlığı, aile 
planlaması, salgın hastalıklardan korunma, tüm hastalık ve yaralanmaların tedavisi ve gerekli olan ilaçların 
sağlanması gibi hizmetleri kapsamaktadır (Aktan, 2007).

Kalkınma gelişmekte olan ülkelerde olduğu kadar gelişmiş ülkelerde de önemli bir konudur. Çünkü kalkınma 
dinamik bir kavramdır ve sürekli yenilikleri içinde barındırır ve kişisel ve toplumsal değerlerin üretime yap-
tığı pozitif katkı, insani boyuta vurgu yapan bilgi, beceri, dinamizm gibi değerler beşeri sermayeyi ön plana 
çıkarmaktadır (Han, Kaya, 2008).

Sürdürülebilir kalkınmanın sosyal, ekonomik, sağlık ve çevresel unsurları arasındaki ilişki aşağıda Şekil 1’de 
gösterilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada sosyal, ekonomik, sağlık ve çevre ile ilgili unsur-
lar arasında ilişkilerin karşılıklı olması ve birbirlerini etkilemeleri son dönemde açık bir şekilde kabul edil-
mektedir. Bunun için hedeflere ulaşmada uygulanacak olan stratejilerin bu gerçeği göz önünde bulundurarak 
geliştirilmesi ve uygulaması gereklidir (Çelik, 2006: 29).

Şekil 1. Sürdürülebilir Kalkınmanın Sosyal, Ekonomik, Sağlık ve Çevresel Unsurları Arasındaki İlişki

Kaynak: Price, Dube, 1997: 29.
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Sürdürülebilir kalkınmada hedeflere ulaşmak için sağlık sektörü ve göstergeleri son derece önem arz etmek-
tedir. Sağlık sektörü sosyal unsur içinde yer almaktadır. Buradaki sosyal unsurun amacı, toplum ve kültür 
düzenimizin sürekli dengede olmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için; eşitliğin sağlanması, yoksulluğun 
ortadan kaldırılması, toplumlar arası kültürel farklılığın ortadan kaldırılması, insan hakları ve güvenliğinin 
garanti altına alınması ve temel insan ihtiyaçları sayılabilecek değerlerin belirlenecek olan asgari seviyede 
karşılanması mümkün olacaktır.

Burada sağlık temel insan ihtiyaçları içine alınmıştır. Bütün bu noktaların kesiştiği yerde kişiler için vazge-
çilmez önemli üç unsur görülebilir. Unsurlardan ilki olan hayat kalitesi, ikincisi hayat kalitesinin iyileştirmek 
için sunulan sağlık hizmetleri ve üçüncüsü sağlık sistemidir. Ancak hayat kalitesinin iyileştirmek için sadece 
sosyal unsurlarda meydana gelebilecek iyileşmeler yeterli olmayacaktır. Dünya Sağlık Örgütü Sağlık ve Çevre 
Komisyonu kalkınma kavramını ‘‘insan hayat kalitesinin geliştirilmesi süreci’’ olarak tanımlamıştır (Çelik, 
2006: 27).

Sağlıklı insanlar ekonomik ve çevresel kalkınma için gereklilik arz eder. Bu yüzden sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerine ulaşmak için sağlık sektörü üzerinde durmak bilakis çok önemlidir. Sağlık, insanın fiziksel ve zi-
hinsel gelişimine hizmet eden, insan gelişiminin etki ettiği oranda sosyal ve ekonomik kalkınmaya da katkıda 
bulunacaktır. Sağlık, eğitimli ve sağlıklı nüfusu olan ülkelerde uygun politikaların da uygulandığı durumda, 
büyüme sürecinde bir çıktı olmanın yanı sıra, insan sermayesinin bir biçimi ve dolayısıyla bir girdi olarak 
görülür. Bunun için sağlığa yapılacak yatırım, kalkınmanın hızlandırılmasında önemli bir araçtır. Ancak sağ-
lıklı olmak zaten başlı başına çok önemli bir amaçtır. Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde sağlık seviyesi 
geliştirilirken çevre sağlığını kötüleştirmemeliyiz. Bu süreçte fiziksel ve biyolojik çevrenin bağlı olduğu doğal 
sistemlerin bütünlüğünü de zarar görmemelidir. Bu da dengeli bir iklim ve çevre kaynaklarının devam ettiri-
lebilmesi anlamına gelir.

Bir ülkede yapılan sağlık harcamaları, kamu ve özel sektör tarafından ayrılan kaynak miktarına bağlıdır. Sağlık 
harcamaları sosyal refahı direkt olarak etkilemez. Kişi başına düşen kalori ile beslenme programları ölçülebilir 
bu da ölüm oranı üzerindeki etkisi ile beklenen hayat süresini arttırır ve nüfus artış hızını etkilediği için eko-
nomik sisteme iş imkânı sağlayacak programlar yahut nüfus artış hızını azaltacak programlarla desteklemek 
gerekmektedir. Sağlık ve nüfusun, ölçümü zor olsa da emek miktarı ve verimliliği üzerinde etkisi önemli sevi-
yededir. Örneğin; işe devamsızlık oranındaki azalma ve çalışma hayatının uzun olması, yapılan işte kuvvetli, 
istekli ve huzurlu olunması, iş hayatındaki gelişmelere olumlu adaptasyon, işten ayrılma isteğinin daha az 
olması gibi etkiler görülebilir. 

Ülkelerin gerçekleştirdikleri sağlık harcamaları, ulusal düzeyde karşılaştırılırken dünya genelinde kabul gör-
müş standartlara göre yapılmaktadır. Bu standartlardan en çok kullanılanları; Kişi başına düşen sağlık harca-
maları, sağlık harcamalarının GSYİH’ya oranı ve kamu sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamalarına 
oranıdır (Boyacıoğlu, Çelik, 2012: 18).
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YÖNTEM

Literatür taraması yapılarak,  sürdürülebilir kalkınma ve sağlık hakkında veri toplanmış ve bu verileri derleye-
rek kavramsal bir çalışma yapılmıştır.

AMAÇ
 
Bu çalışmanın amacı, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde kalkınmış ve sağlıklı toplumların oluşturulmasın-
da sağlığın rolü açıklanmaya çalışılmıştır.

KAPSAM

Araştırmanın kapsamını, sürdürülebilir kalkınma ile sağlık arasındaki ilişki oluşturmaktadır.

BULGULAR

Tablo 1’de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için kullanılan sağlık göstergelerinin belirlenmesinde 
ve ölçülmesinde sistematik bir yaklaşım gerekmektedir. Örneğin; ana temalar için alt temalar ve alt temalar 
için de ölçülebilir göstergeler gerekmektedir.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin değerlendirilmesinde kullanılan sosyal göstergeler Tablo 1’de gösteril-
miştir.

Tabloda açıkça görüldüğü üzere sağlık sektörü ve göstergeleri büyük öneme sahiptir. Sürdürülebilir kalkınma he-
define ulaşmak isteyen ülkeler sağlık sektörü için büyük önem arz eden göstergelerde de iyileştirmeler yapmalıdır.

Tablo 1. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Sosyal Göstergeler

Kaynak: Çelik, 2006: 34.
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Sürdürülebilir kalkınma için diğer önemli husus ise toplanılan faydanın nasıl dağıtıldığıdır. Bu unsuru de-
ğerlendirmek için bazı göstergeler kullanılır. Bunlardan en önemlileri ortalama yaşam ömrü, ölüm oranı ve 
eğitimdir. Ortalama yaşam ömrü, ülkelerin vatandaşlarına sağlayabildikleri hayat kalitesinin ne kadar iyi veya 
kötü olduğunu göstermektedir. Bu göstergeyle yakın ilişki olan bebek ölüm oranları veya beş yaş altı çocuk 
ölüm oranlarıdır. Erkekler ve kadınlar arasındaki okuma-yazma oranı ülkelerin vatandaşlarını bilgi çağına ne 
derecede hazırlayabildiklerini göstermektedir. Başarılı bir ekonomi için kadın unsurunun eğitim imkânlarına 
eşitlikçi ulaşımı ise kadınlar arasındaki okuma-yazma oranını göstermektedir. Ortalama yaşam ömrü, ölüm 
oranı ve okuma-yazma oranı insani gelişmenin tüm boyutlarını kapsar. Temiz suya ulaşım, sağlık bilgisi ve 
tıbbi bakım sürdürülebilir kalkınma sürecinde toplumun, orada yaşayan bireylerinin istek ve ihtiyaçlarına ne 
derecede duyarlı olduklarını ölçmede kullanılan göstergelerdir (Çelik, 2006: 35).

Türkiye’de 1997 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında, temelini Gündem 21’in 
oluşturduğu “Yerel Gündem 21” uygulanmaktadır. Gündem 21 içeriğinde, sürdürülebilir kalkınma konusunda 
alınan tüm karar ve eylem planlarının çerçevesi genişletilmiştir. 

Sürdürülebilir kalkınma tüm boyutları ile ele alınmış çevre sorunlarının ve tehditlerin önlenmesi için yapılması 
gereken tüm faaliyetleri tanımlayan bir eylem planı olarak yayınlanmıştır (Kaya, Bıçkı, 2006). “Gündem 21” 
sürdürülebilir kalkınmayı her boyutta inceleyen amaç, hedef ve stratejileri ortaya koyan doğal sermayeye dayalı, 
sürdürülebilir bir ekonomik gelişme yaklaşımı öngören, bir eylem planı olarak görülmektedir (Yıkmaz, 2011).

Türkiye’de son yıllarda sosyal politikalar alanında yaşanılan değişim ve dönüşüm bir takım kazanımları da 
beraberinde getirmiştir. Sosyal yardım miktar ve kapsamında artış, sağlık ve sosyal hizmetlerde sağlanan 
imkân genişliği, yoksullukla mücadelede etkili uygulamalarla Türkiye bu alanda önemli başarılar elde et-
miştir. Nitekim yoksulluk sınırı 2010 yılında yüzde 16,9 olan göreli yoksulluk oranı, 2017 yılında yüzde 
13,5’e gerilemiştir. Söz konusu yıllar içinde Türkiye’de yoksulluk oranında 3,4 puanlık bir düşüş yaşanmıştır. 
Aile yardımları, eğitim ve sağlık alanındaki yardımlar, engellilere yönelik yardımlarda dezavantajlı grupların 
öncelikli olduğu ve refah artışının temel alındığı tüm bu uygulamalarla Türkiye’de yoksullukla mücadelede 
ciddi adımlar atılmıştır. Diğer bir gösterge olan anne ve beş yaş altı çocuk ölüm oranlarında da önemli bir 
düşüş görülmektedir. Hastane sayıları artışı ve yaygınlaşan sağlık hizmetleri, bu hizmetlere erişimi kolaylaş-
tırırken uygulanan sağlık reformları ile Türkiye’de işleyen bir sağlık sisteminin oluşturulması amaçlan-
mıştır (Karagöl, 2019).

Yönetimde bulunan kadın oranındaki artışa bakılırsa, 2012 yılında yönetici kadınların oranı yüzde 14,4 iken 
2017 yılında yüzde 17,3’e yükselmiştir. Buradaki artış toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında Türkiye’de po-
zitif yönde ilerleme kaydedildiğine göstermektedir. Devletin destek mekanizmalarını harekete geçirmesiyle 
kadın işgücü ve istihdam oranı önemli derecede artış göstermiş ve artmaya da devam etmektedir.

SONUÇ

Sürdürülebilir kalkınma kavramının pek çok tanımı olmasına karşın bütün tanımlar çevre, ekonomi ve sosyal 
unsurlar etrafında toplanmış ve yegâne unsurlar olarak belirtilmiştir. BM’nin on yedi sürdürülebilir kalkınma 



225

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

hedefi, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ajansı ile denetim ve sürdürülebilir kalkınma yörün-
gesine oturtmasıyla, yenilikçilik, ekonomik eşitsizlikler, iklim değişikliği, sürdürülebilir tüketim, adalet ve 
barış içinde yaşama gibi alanları içermektedir. Bu hedeflerin hepsi birbiriyle bağlantılıdır ve hep birlikte ele 
alınmalıdır. Bu hedeflere ulaşmada izlenecek stratejiler; Çevreyi koruma ve iyileştirme, sağlıklı bir toplum ya-
ratma, sürdürülebilir ve rekabetçi ekonomi, iyi organizasyon, küresel sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlama 
şeklinde sıralanabilir.

Sürdürülebilir kalkınma temelde insan hayatını ve gelecek nesilleri de hesaba katarak kaliteli yaşamayı he-
deflemek ve geliştirmek demektir. Kötü ekonomi yönetimi ve koşulları toplumların sosyal hayatını (sağlık, 
kültürel yaşam vb.) etkiler ve bu da bireylerin sosyolojik ve psikolojik durumlarını çevreye olumsuz olarak 
yansıtmalarını beraberinde getirmiş olması bütün ana tema, alt tema ve göstergelerin ayrılmaz olduğu bilimsel 
bulgularda da desteklenmiştir. Örneğin; sosyal anlamda izole edilme suç oranlarının artışı, aile yapısındaki 
bozulmaları, yoksulluğu vb. beraberinde getirir. Tüm bu tepkiler beraberinde sağlıksız yaşamı getirmektedir. 
Yani, sürdürülebilir kalkınmanın temelinde daha sağlıklı bir toplum yatmaktadır.
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BİST MALİ SEKTÖR ENDEKSİ İLE BİST 100 ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ASİMETRİK 
DOĞRUSAL OLMAYAN KOENTEGRASYON TESTİ İLE ANALİZİ

Burçay YAŞAR AKÇALI

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü,  İstanbul / Türkiye

Öz: BİST 100 Endeksi Türkiye Menkul Kıymetler Pazarı açısından pazar endeksini ifade etmek için kullanıl-
maktadır. Bu endeks kapsamına alınan işletmeler, Borsa İstanbul’da işlem hacmi en yüksek olan 100 işletme 
olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle bu hisse senetlerinin genel olarak Borsa İstanbul’u temsil ettiği varsa-
yılmaktadır. Borsa İstanbul’da oluşturulan Sektör Endeksleri de kendi sektörlerinde öncü göstergeler olması 
bakımından önemlidirler. Piyasada yaşanan olumlu ya da olumsuz gelişmeler sektörleri olumlu ya da olumsuz 
etkilerken; herhangi bir sektörde meydana gelebilecek gelişmeler de, doğrudan sektörleri ya da piyasanın tü-
münü etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul’un lokomotif sektör endeksi olan BİST MALİ 
sektör endeksi ile BİST 100 endeksi arasındaki ilişkinin asimetrik doğrusal olmayan koentegrasyon testi ile 
analiz edilmesidir. Bu amaçla çalışmada endekslerin kapanış fiyatları ve koentegrasyonun araştırılmasında 
da doğrusal dışılığı ve asimetrik etkiyi dikkate alan ve Hepsağ (2019) tarafından geliştirilen koentegrasyon 
testleri kullanılmıştır. Hepsağ (2019) tarafından geliştirilen testler kalıntılara dayalı testler olup Engle ve Gran-
ger (1987) tarafından geliştirilen doğrusal koentegrasyon testinin, asimetrik etkiyi ve doğrusal dışı ilişkileri 
dikkate alan yapıya genişletilmiş halidir.  Çalışmadan elde edilen bulgulardan hareketle bu iki endeks arasında 
uzun dönemli bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Hem BİST 100’den BİST Mali endekse hem de BİST Mali 
endeksten BİST 100’e doğru hem uzun dönemde hem de kısa dönemde çift yönlü ve pozitif nedensellik ilişkisi 
tespit edilmiştir.

 Anahtar Kelimeler: Mali Endeks, BİST100, Asimetrik Doğrusal Olmayan Koentegrasyon

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Borsa İstanbul, yatırımcıların piyasada oluşan hareketleri takip edebilmeleri amacıyla piyasalara ilişkin farklı 
nitelikte endeksler hesaplamaktadır. Bu ölçümler hem bütün piyasa için hem de sektörel bazda yapılabilmek-
tedir. Böylece hisse senetlerinin ve sektörlerin ekonomik performansının takip edilmesi mümkün olmaktadır. 
BİST 100 Endeksi; Borsa İstanbul’da işlem gören, hem piyasa değeri hem de işlem hacmi en yüksek 100 hisse 
senedinden oluşur ve Pay Piyasasının temel endeksidir. BİST Mali Endeks ise, Ulusal Pazar’da işlem gören ve 
yalnızca mali sektörde faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinin fiyatlarındaki değişmeler dikkate alınarak 
hesaplanan hisse senetleri piyasası endeksidir. Hesaplanan endeksler ülkenin ve sektörlerin genel durumu hak-
kında bilgi vermektedir. Bu çalışmada, endeksler arasındaki ilişki Hepsağ (2019) tarafından geliştirilen, yeni 
bir yöntem olan asimetrik doğrusal olmayan koentegrasyon testi ve hata düzeltme modeli ile araştırılmaktadır.

Çalışma sırasıyla, çalışmanın amacı, BİST 100 endeksi ile çeşitli göstergeler arasındaki ilişkiyi inceleyen 
mevcut literatürü de içeren kapsamı,  çalışmada kullanılan ekonometrik yöntem ve son olarak çalışmadan elde 
edilen bulgular ve sonuç başlıklarından oluşmaktadır.



228

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

AMAÇ 

Çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’un lokomotif sektör endeksi olan BİST MALİ endeksi ile BİST 100 ara-
sındaki ilişkinin asimetrik doğrusal olmayan koentegrasyon testi ile analiz edilmesidir. Bu amaçla çalışmada, 
Hepsağ (2019) tarafından geliştirilen, yeni bir yöntem olan asimetrik etkiyi ve doğrusal dışı ilişkileri dikkate 
alan koentegrasyon testi ve hata düzeltme modeli kullanılmıştır. 

KAPSAM

Mevcut literatürde BİST 100 ile BİST Mali endeks arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaya rastlanmamakla 
birlikte yapılan çalışmalar daha çok petrol fiyatları, altın fiyatları, döviz kurları, güven endeksleri vb. veriler 
ile BİST 100 arasındaki ilişkiyi ya da Uluslararası endekslerle BİST 100 arasındaki ilişkiyi incelemektedir. 
Aşağıda  bu çalışmalara ilişkin bazı örnekler yer almaktadır.

Çıtak ve Gözbaşı (2007) tarafından yapılan çalışmada, Türkiye hisse senedi piyasası ile gelişmiş A.B.D, Al-
manya, İngiltere, Japonya ve gelişmekte olan Hindistan ve Malezya borsaları arasındaki uzun vadeli bütünleş-
me ilişkisi eşbütünleşme analizi yapılarak incelenmiştir. Analiz sonuçları Ocak 1986-Temmuz 2006 dönemin-
de Türkiye ile İngiltere, ABD, Almanya ve Hindistan temel endeksleri arasında bütünleşme olduğunu ortaya 
koymaktadır. Çalışmadan elde edilen diğer bir sonuç ise, İtalya sanayi sektörü hariç İMKB ile hiçbir ülkenin 
sektör endeksleri arasında bütünleşme olmadığıdır.

Vuran (2010) tarafından yapılan çalışmada Türkiye hisse senedi piyasası ile gelişmiş ve gelişmekte olan ulus-
lararası hisse senedi piyasaları arasındaki ilişki Johansen eşbütünleşme testi ile test edilmiştir. Çalışmada FTSE 
100, Dax, CAC 40, S&P500, Nikkei 225, Bovespa, Merval, Meksika IPC olmak üzere sekiz hisse senedi piya-
sası seçilmiştir. Çalışmanın sonucunda; Türkiye hisse senedi piyasası ile, iki gelişmiş (FTSE 100, Dax) ve üç 
gelişmekte olan (Merval, Bovespa, IPC) hisse senedi piyasasının bütünleşik olduğu tespit edilmiştir. Türkiye 
hisse senedi piyasası, söz konusu beş piyasaya yatırım yapan yatırımcılar için iyi bir portföy çeşitlilik alterna-
tifi sunamamıştır.

Şener vd. (2013) tarafından yapılan çalışmada Borsa İstanbul ile petrol fiyatları arasındaki ilişki, günlük veri 
kullanılarak, Granger ve Yoon (2003) ile Hatemi-J ve Irandoust (2012) tarafından literatüre kazandırılan saklı 
eşbütünleşme testleri ile incelenmiştir. Granger ve Yoon (2003) testi iki serinin hem pozitif hem de negatif 
bileşenleri arasında uzun dönemli bir ilişki olmadığını gösterirken, Hatemi-J ve Irandoust (2012) testi, her iki 
serinin her iki bileşeni arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu göstermiştir. Elde edilen bu sonuçlar, petrol 
fiyatlarında meydana gelecek artış veya azalışların hisse senetleri fiyatlarının oluşmasında etkili olacağını 
göstermektedir.

Akel ve Gazel (2014) tarafından yapılan çalışmada Borsa İstanbul Sanayi Endeksi ile Reel Efektif Döviz Kuru 
Endeksi, Euro/TL Döviz Kuru ve Dolar Endeksi arasında kısa ve uzun dönemli denge ilişkilerinin varlığı 
ARDL Sınır Testi ile test edilmiştir. Çalışmada SINAI Endeksi ile dolar endeksi ve Euro kuru arasında uzun 
dönemde pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Hata düzeltme modeline göre ise reel efektif döviz kuru ile SINAI 
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endeks arasındaki ilişkinin yönü pozitif iken diğer değişkenler ile SINAI endeks arasında ilişkinin yönü negatif 
olarak bulunmuştur.

Keskin Benli (2015) tarafından yapılan çalışmada döviz kuru ile BİST100 endeksi, mali sektör endeksi, sanayi 
sektör endeksi, teknoloji sektör endeksi ve hizmet sektör endeksi arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiler 
Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik testi ile incelenmiştir. Çalışmada döviz kuru ile BİST 100 ve 
sektörler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Kısa dönemli ilişki incelendiğinde 
ise, dolar satış kuru ile BİST 100 endeksi, teknoloji sektör endeksi ve hizmet sektör endeksi arasında çift yönlü 
nedensellik ilişkisi, dolar satış kuru ile mali sektör endeksi arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi gözlemlen-
miş ve dolar satış kuru ile sanayi sektör endeksi arasında nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır.

Doğru ve Uysal (2015) tarafından yapılan çalışmada altın ve hisse senedi endeksleri arasındaki kısa ve uzun 
dönem ilişkinin küresel finans krizi öncesi ve sonrasında nasıl değiştiği, Johansen eş bütünleşme ve Granger 
nedensellik testleri ile test edilmiştir. Ekonometrik bulgulara göre altın fiyatları ile BİST 100 endeksi arasında 
hem küresel finans krizi öncesinde hem de sonrasında uzun dönemli anlamlı bir ilişki olduğu ancak kriz önce-
sinde ilişkinin pozitif; sonrasında ise negatif olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca BİST 100 ve altın fiyatları 
arasında analiz edilen genel dönemde nedensellik ilişkisi altından BİST 100 endeksine doğru iken krizden 
sonra tam tersine dönmüştür.

Açıkalın ve Başcı (2016) tarafından yapılan çalışmada BİST Altın Piyasa Endeksi (GOLD) ve BİST 100 en-
deksi arasında uzun dönemli ilişki olup olmadığı Engle-Granger eş bütünleşme testi, hata düzeltme modeli ve 
Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. BİST ve GOLD endeksleri arasında uzun dönemde eşbütünleş-
me tespit edilmiştir. Granger nedensellik testine göre de BİST 100 endeksinden GOLD endeksine doğru tek 
yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir.

Sandal vd. (2017) tarafından yapılan çalışmada BİST 100 endeksi ile altın ve ham petrol fiyatları arasında uzun 
dönem ilişkisinin olup olmadığının tespit edilmesi için Engle-Granger ve Johansen eşbütünleşme testlerinden 
yararlanılmıştır. Söz konusu değişkenlerin eş bütünleşik olmadığı diğer bir değişle seriler arasında uzun dönem 
bir denge ilişkisinin söz konusu olmadığı görülmüştür. Granger nedensellik testine göre de altın fiyatlarından 
hisse senedine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu belirlenmiştir.

Ürkmez ve Karataş (2017) tarafından yapılan çalışmada BİST 100 ile Dolar/TL Kuru (USD) ve Euro/TL Kuru 
(EUR) arasındaki dinamik ilişkinin belirlenmesi amacıyla Gregory ve Hansen (1996) eşbütünleşme testi ve 
Toda Yamamoto (1995) Granger nedensellik testi kullanılmıştır. Test sonuçlarına göre BİST ve USD kuru 
serileri arasında uzun dönem ilişkisinin olmadığı tespit edilmiş fakat aralarında tek yönlü Granger nedensellik 
ilişkisi olduğu belirlenmiştir. BİST100 endeksi ile EUR kuru arasında ise Granger nedensellik ilişkisi tespit 
edilememiştir.

İlarslan (2018) tarafından yapılan çalışmada Dolar/TL ve Euro/TL kurlarındaki bir değişmenin BİST 100 en-
deksine olan etkisi Bayes Teoremi çerçevesinde tahmin edilmiştir. Analiz sonucunda döviz kurları ile borsa 
endeksi arasında kısa dönemde negatif, uzun dönemde pozitif yönlü bir ilişkinin bulunduğu belirlenmiştir.  
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Sakarya ve Akkuş (2018) tarihinde yapılan çalışmada VIX endeksi ile BİST 100 endeksi ve BİST sektörel 
endeksler arasındaki nedensellik ilişkisi ARDL sınır testi ve Toda-Yamamoto nedensellik testi ile analiz edil-
miştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, VIX endeksi ile BİST 100, BİST Banka, BİST Mali ve BİST 
Teknoloji endeksleri arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuç-
larına göre ise, VIX endeksinden diğer tüm endekslere doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur.

Eyüboğlu ve Eyüboğlu (2018) tarafından yapılan çalışmada BİST sektör endeksleri ile reel sektör güven en-
deksi arasındaki ilişki ARDL Sınır Testi ile test edilmiştir. Bulgular, reel kesim güven endeksi ile tüm sektör 
endeksleri arasında hem uzun vadede hem de kısa vadede bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca, reel kesim 
güven endeksindeki artışın kısa vadede hisse senedi getirilerini (XULAS ve XTAST hariç) olumlu yönde etki-
lediği belirlenmiştir. Nedensellik sonuçları ise çoğunlukla sektör endekslerinden reel sektör güven endeksine 
yönelik bir ilişkisi olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, psikolojik faktörlerin borsadaki değişimlerin belirleyi-
cisi olarak görülmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Tekin ve Cengiz (2019) tarafından yapılan çalışmada Tüketici Güven Endeksi ile BİST 100 endeksi ilişkisi 
Engle-Granger Eşbütünleşme, Johansen Eşbütünleşme ve Granger Nedensellik analizleri ile incelenmiştir. 
Çalışma sonucunda yönünün BİST 100’den TGE’ye doğru olduğu tek taraflı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca 
seriler arasında uzun vadeli eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. 

YÖNTEM

Koentegrasyon analizleri, durağan olmayan zaman serileriyle yapılan regresyon analizlerinde karşılaşılan sah-
te regresyon ve fark almadan kaynaklanan uzun dönemli bilgi kayıpları sorunlarına çözüm olması amacıyla 
geliştirilmiş ve literatüre kazandırılmıştır. Koentegre ilişki düzeyde durağan olmayan değişkenlerin doğrusal 
kombinasyonlarının durağan olabileceğini varsaymaktadır. Engle ve Granger (1987) tarafından geliştirilen 
koentegrasyon ve hata düzeltme modelleri, zaman serileri arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkilerin belirle-
nebilmesini sağlamaktadır. 

Engle ve Granger (1987) tarafından geliştirilen koentegrasyon testi iki aşamalı bir yöntem olup ilk aşamada bi-
rinci mertebeden durağan olduğu belirlenen ty  ve tx  gibi iki değişken kullanılarak uzun dönem modeli olarak 
ifade edilen (1) no’lu regresyon modeli en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilmektedir. İkinci aşamada ise 
(1) no’lu regresyon modelinin kalıntılarına (2) no’lu yardımcı regresyon modeli kullanılarak Dickey ve Fuller 
(1979) tarafından geliştirilen birim kök testi uygulanmaktadır:

t t ty x uβ= +                        (1)

1ˆ ˆt t tu uδ ε−∆ = +           (2)

Kalıntıların durağan bir süreç izlediğinin belirlenmesi koentegre ilişkinin varlığını göstermektedir. Engle-
Granger koentegrasyon testinde;
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0 : 0H δ =  hipotezi, kalıntıların birim kök sürecine sahip olduğunu diğer bir değişle, koentegre ilişkinin ol-
madığını; 

1 : 0H δ <  hipotezi ise, kalıntıların durağan bir süreç izlediği durumu diğer bir değişle koentegre ilişkinin 
varlığını göstermektedir. 

Engle-Granger yöntemine getirilen en önemli eleştiri değişkenler arasında koentegre ilişkinin araştırılmasında 
tek bir koentegre vektörün varlığını belirleyebilmedir. Diğer taraftan Engle-Granger koentegrasyon testi, gele-
neksel bir koentegrasyon testi olarak tanımlanmakta ve bu testte hata düzeltme teriminin uzun dönem denge-
sine doğrusal bir biçimde uyarlandığı varsayılmaktadır. Ancak bazı iktisadi olaylar için doğrusallık varsayımı 
yetersiz kalabilmekte ve bu testler, değişkenler arasındaki doğrusal olmayan koentegre ilişkinin varlığında 
güçlerini yitirebilmektedir. Doğrusal olmayan koentegre ilişkinin, doğrusal koentegrasyon testleri ile sınan-
masında, koentegre ilişkinin olmadığını ifade eden sıfır hipotezinin reddedilememesi gibi eğilimli sonuçlar 
ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, aslında koentegrasyonun olduğu bir ilişkide, doğrusal dışılığın dikkate 
alınmamasından dolayı koentegre ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılabilmektedir.

Bu çalışmada koentegrasyonun araştırılmasında doğrusal dışılığı ve asimetrik etkiyi dikkate alan, Hepsağ 
(2019) tarafından geliştirilen koentegrasyon testleri kullanılmıştır. Hepsağ (2019) tarafından geliştirilen testler 
kalıntılara dayalı testler olup Engle ve Granger (1987) tarafından geliştirilen doğrusal koentegrasyon testinin, 
asimetrik etkiyi ve doğrusal dışı ilişkileri dikkate alan yapıya genişletilmiş halidir.  

Hepsağ (2019) koentegrasyon testinde Engle-Granger testinde olduğu gibi iki aşamalı bir yöntem izlenmek-
tedir. Hepsağ (2019) testinin ilk aşamasında da (1) no’lu uzun dönem modeli en küçük kareler yöntemi ile 
tahmin edilmektedir; ikinci aşamada elde edilen kalıntıların asimetrik doğrusal olmayan üssel yumuşak geçişli 
otoregresif (AESTAR) süreç izlediği varsayılarak aşağıdaki asimetrik doğrusal olmayan “Üssel Yumuşak Ge-
çişli Hata Düzeltme Modeli (AESTAR-ECM)” dikkate alınmaktadır:
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(3) no’lu gösterimde ( ),t tz xty ′′= , birinci mertebeden durağan ( )( )1I  1n×  boyutlu değişken olarak tanım-

lanmaktadır. Burada ty  skaler bir değişken, ( )1 ,.....,tx t ktx x′ =  ise 1k ×  boyutlu değişken vektörüdür ve tu , 

uzun dönem modeline ait hata terimi olup txxât tu y ′= −  şeklinde ifade edilmektedir. 
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0 1: 0H θ =  sıfır hipotezi koentegrasyonun olmadığını; 1 1: 0H θ >  alternatif hipotezi ise  doğrusal olmayan 
simetrik veya asimetrik ESTAR koentegrasyonun varlığını ifade etmektedir.

Ancak (3) no’lu doğrusal olmayan hata düzeltme modelinde yer alan 2θ , 1γ  ve 2γ  parametreleri sıfır hipote-
zinde tanımlı değildir. Bu nedenle, AESTAR-ECM’ye birinci mertebeden Taylor açılımı uygulamaktadır. Bi-
rinci mertebeden Taylor açılımı sonucu koentegrasyonun varlığının sınanabileceği yardımcı regresyon modeli 
aşağıdaki gibidir: 
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(4) no’lu yardımcı regresyon modelinde ˆtu , testin ilk aşamasında uzun dönem modelinden elde kalıntıları 

göstermektedir. Hepsağ (2019) tarafından geliştirilen ikinci test istatistiği ANEGF  olarak tanımlanmakta ANECF  
test istatistiğinden farklı olarak aşağıdaki yardımcı regresyon modelini temel almaktadır:
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(4) ve (5) no’lu yardımcı regresyon modelleri kullanılarak hesaplanan ANECF  ve ANEGF  test istatistiklerinin 
Hepsağ (2019) tarafından elde edilen kritik değerlerden büyük olması durumunda koentegrasyonun olmadığını 
ifade eden sıfır hipotezi, doğrusal olmayan simetrik ya da asimetrik ESTAR koentegrasyonun varlığına karşı 
reddedilmektedir. 

Değişkenler arasındaki koentegrasyon ilişkisinin tespit edilmesinin ardından (4) no’lu AESTAR-ECM kullanı-
larak kısa dönem nedensellik analizleri de gerçekleştirilebilmektedir:
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(6) no’lu gösterimden hareketle tx  değişkeninden ty  doğru bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığını belir-

lemek amacıyla F  test istatistiği hesaplanarak 0iω =  sıfır hipotezi 0iω ≠  alternatif hipotezine karşı test 

edilebilmekte ve 0iω =  sıfır hipotezinin reddedilmesi durumunda tx  değişkeninden ty  doğru bir nedensellik 

ilişkisinin varlığı belirlenmektedir. ty  değişkeninden tx  doğru bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığını 

tespit etmek için de 0iψ =  sıfır hipotezi 0iψ ≠  alternatif hipotezine karşı sınanmakta ve 0iψ =  sıfır hi-

potezinin reddedilmesi durumunda ty  değişkeninden tx  doğru bir nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır. 

BULGULAR

Çalışmada, BİST 100 ve BİST MALİ sektör endeksinin 1997 Ocak- 2019 Ağustos dönemi aylık logaritmik  
kapanış fiyatları kullanılmıştır. Fiyat endekslerine ( )tP  ait veriler aylık olarak Borsa İstanbul veri tabanından 
alınmıştır. 

Hepsağ (2019) tarafından geliştirilen asimetrik doğrusal olmayan koentegrasyon testinin kullanılabilmesi için 
değişkenlerin birinci mertebeden durağan değişkenler olması gerekmektedir. Bu nedenle değişkenlerin düzey 
değerlerine ve birinci farklarına Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi uygulanmıştır ve sonuçlar 
Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Değişkenlere ait ADF Birim Kök Testi Sonuçları

 ADF (Düzey) ADF (Birinci Fark)

BİST100 -0.99035 (0) -7.89218* (2)

BİSTMALİ -0.85735 (0) -7.81546* (2)

Notlar: *%5 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotez olan birim kökün varlığının reddedildiğini göstermektedir. 
Parantez içindeki değerler Akaike bilgi kriterine (AIC) göre belirlenen gecikme uzunluklarıdır. 

Tablo 1’de sunulan ADF birim kök testi sonuçlarına göre değişkenlerin %5 anlamlılık seviyesinde birinci mer-

tebeden durağan, ( )1I  değişkenler olduğu belirlenmiştir. Bu aşamanın ardından, değişkenler arasındaki uzun 
dönemli ilişkinin tespiti için Hepsağ (2019) tarafından geliştirilen asimetrik doğrusal olmayan koentegrasyon 

testi uygulanmıştır. Değişkenler trendden arındırılmış biçimiyle kullanılmıştır ve ,ANEG tF  ve ,ANEC tF  test ista-
tistiklerine ait sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Hepsağ (2019) Asimetrik Doğrusal Olmayan Koentegrasyon Testi Sonuçları

 Bağımlı Değişken: BİST100  Bağımlı Değişken: 
BİSTMALİ

,ANEG tF 6.68692* (14) 7.09573* (14)

,ANEC tF  
 5.43438 (14)   7.03456* (14)

Notlar: *%10 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezi olan koentegrasyonun olmadığını ifade eden hipotezin red-
dedildiğini göstermektedir. Parantez içindeki değerler Akaike bilgi kriterine (AIC) göre belirlenen gecikme 
uzunluklarıdır. 

Tablo 2’de yer alan sonuçlar incelendiğinde; %10 anlamlılık düzeyinde ,ANEG tF  test istatistiğine göre her iki 
değişkenin de bağımlı değişken olduğu durumlar için koentegrasyonun olmadığını ifade eden sıfır hipotezi 
reddedilmiştir. İki değişken arasında asimetrik doğrusal olmayan koentegrasyon ilişkisi dolayısıyla uzun dö-
nem ilişkisi bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, hem BİST MALİ’den BİST 100’e doğru hem de  BİST 100’den 
BİST MALİ’ye doğru uzun dönemli bir nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. ,ANEC tF  test istatistiğine göre ise sa-
dece BİST 100’den BİST MALİ’ye doğru uzun dönemli bir nedensellik tespit edilmiştir. Değişkenler arasında 
koentegrasyon ilişkisinin varlığının tespit edilmesinin ardından koentegre ilişkiye ait uzun dönem katsayıları 
Tablo 3’te verildiği biçimde tahmin edilmiştir:

Tablo 3. BİST 100 ve BİST MALİ Sektör Endekslerine ait Uzun Dönem Katsayıları Tahmin Sonuçları

 Bağımlı Değişken: BİST100 Bağımlı Değişken: BİSTMALİ

Katsayı 0.868808 1.14262

t-İstatistiği 192.28349* 192.28349*

Not: *%5 düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlılığı ifade etmektedir.

Tablo 3’te yer alan sonuçlardan hareketle değişkenler arasında uzun dönemde pozitif yönlü bir nedensellik iliş-
kisi bulunmaktadır. Uzun dönem katsayı tahmin sonuçlarına göre; BİST MALİ’de meydana gelen %1’lik artış 
BİST 100’ü yaklaşık %0.87 arttırırken; BİST 100’de meydana gelen %1’lik artış ise BİST MALİ’yi %1.14 
arttırmaktadır. Uzun dönem nedensellik ilişkisinin belirlenmesinin ardından ise kısa dönem için değişkenler 
arasındaki nedensellik ilişkisinin tespit edilmesi amacıyla (6) no’lu gösterimde yer alan AESTAR-ECM tah-
min edilmiş ve nedensellik analizine ait sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur:
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Tablo 4. BİST 100 ve BİST MALİ Sektör Endekslerine Ait Kısa Dönem Nedensellik Sonuçları

Sıfır Hipotezi F-İstatistiği

100BÝSTMALÝ BÝST® 292.68303*

100BÝST BÝSTMALÝ® 294.22676* 

Not: *%5 anlamlılık düzeyinde nedensellik ilişkisinin olmadığını ifade eden sıfır hipotezinin reddedildiğini 
göstermektedir.

Tablo 4’te sunulan, AESTAR-ECM tahmin edilerek uygulanan kısa dönem nedensellik analizi sonuçlara göre, 
%5 anlamlılık düzeyinde kısa dönemde hem BİST MALİ hem de BİST 100 endekslerinin birbirini çift yönlü 
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

SONUÇ

Piyasalara ve sektörlere ilişkin hesaplanan endeksler sayesinde hisse senetlerinin ve sektörlerin ekonomik per-
formansının takip edilmesi mümkün olmaktadır. Bu çalışmada piyasa endeksi olan BİST 100 Endeksi ve mali 
sektöre ilişkin gösterge niteliğinde olan BİST MALİ sektör endeksi kullanılarak bu iki endeks arasındaki kısa 
ve uzun dönemli ilişki Hepsağ (2019) tarafından geliştirilen, asimetrik doğrusal olmayan koentegrasyon testi 
ve hata düzeltme modeli ile araştırılmıştır.

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; BİST 100 ve BİST MALİ sektör endeksi arasında uzun dönemli bir 
koentegre ilişkinin varlığına ulaşılmıştır. Uzun dönem katsayı tahmin sonuçlarına göre; iki değişkenin uzun 
dönemde birbirini pozitif etkilediği; BİST MALİ’de meydana gelen %1’lik artışın BİST 100’ü yaklaşık %0.87 
arttırırken; BİST 100’de meydana gelen %1’lik artışın ise BİST MALİ’yi %1.14 arttırdığı dolayısıyla BİST 
MALİ’nin BİST 100’den daha çok etkilenen bir endeks olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uygulanan kısa dönem 
nedensellik analizi sonuçlara göre ise, kısa dönemde de hem BİST MALİ hem de BİST 100 endekslerinin bir-
birini çift yönlü olarak etkilediği tespit edilmiştir. Buna göre portföy yatırımcıları için hem kısa dönemde hem 
de uzun dönemde aynı yönlü hareket eden bu iki endeksin iyi bir portföy çeşitlendirme alternatifi olamayacağı 
ifade edilebilmektedir.
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Öz: İhtiyaç ya da yatırım amaçlı olarak sürekli emlak alım-satımı yapılmaktadır. Konut, işyeri, arsa, tarla, bağ, 
bahçe gibi sürekli alınan ve satılan gayrimenkul fiyatları üzerinde etkili olan faktörler vardır. Bu araştırma-
nın amacı bu gayrimenkullerin fiyatlarını etkileyen faktörleri tespit etmek; söz konusu gayrimenkulleri satın 
almak isteyen okuyucular için çıkarımlar sağlayan önemli ipuçlarına ulaşmaktır. Bu araştırmada Tekirdağ ili 
merkez Süleymanpaşa ilçesinde en az 5 yıldır emlakçılık yapan 26 kişi üzerinde yarı-yapılandırılmış bir müla-
kat yürütülmüştür. Dolayısıyla bu çalışma nitel karakterlidir. Nitel araştırmalarda genelde “amaçlı örnekleme” 
kullanıldığından bu araştırmada “ölçüt örnekleme” kullanılmıştır. Emlakçılara demografik özellikler yanın-
da 5 adet açık uçlu soru sorularak bu bölgede emlak fiyatlarını etkileyen faktörleri belirtmeleri istenmiştir. 
Öncelikle “ne”, “ne tür” gibi sorulara verilen cevaplar betimlenmiştir. Ayrıntılar sözlü söylem analizine tabi 
tutulmuştur. Kullanılan sözcükler, ifadeler ve deyimler analiz birimi olarak seçilmiştir. Elle tutulan notlar ön-
celikle paragraflar halinde sıralanmış ve kodlanmıştır. Sonraki aşamada bu paragraflar sınıflandırılmış ve kav-
ramsallaştırılmıştır. Daha sonra gereksiz görülen ifadeler ve sözcükler atılmış ve sadeleştirilmiştir. Son olarak 
bulguların okuyucu açısından daha net olarak anlaşılmasını sağlamak üzere bulgular tablolar halinde göste-
rilmiştir. Sonuçlara göre; gayrimenkullerin fiyatları üzerinde konum, fiziksel özellikler, cephe, imar durumu, 
mal sahipleri, emlakçılar, müteahhitler, ekonomik sebepler ve Tekirdağ’ın coğrafi durumu etkili olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz, Emlakçı, Emlak Fiyatları, Tekirdağ

GİRİŞ

Taşınmaz, gayrimenkul ve emlak genellikle aynı anlamda kullanılan kavramlar olup; konut, dükkân, arsa, 
çeşitli işyerleri, bağ, bahçe, otel, fabrika, depo, akaryakıt istasyonu, kamu binaları, hava alanı, liman, tersane 
vb çok çeşitli unsurları kapsamaktadır. Özellikle konutlar, işyerleri, arsa ve tarlalar gerek ihtiyaç gerekse yatı-
rım amaçlı olarak sıklıkla alınıp-satılabilen gayrimenkullerdir. Bu gayrimenkuller yerel, ulusal ve uluslararası 
pazarda çeşitli amaçlarla sürekli el değiştirmektedir. Gayrimenkullerin sahip oldukları doğal, fiziksel, sosyal 
ve ekonomik durumlar fiyatlar üzerinde etkili olmaktadır. Bu araştırmada da Trakya bölgesindeki Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi merkez ilçesi durumundaki Süleymanpaşa’da gayrimenkul fiyatları üzerinde nelerin 
etkili olduğu incelenmiştir. Bunun için en az 5 yıl deneyime sahip, amaçlı örnekleme türlerinden biri olan “öl-
çüt örneklemesine” göre seçilen 26 emlakçı ile yarı-yapılandırılmış mülakat yapılmıştır. Elde edilen bulgular 
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betimlenmiş ve sözlü söylem analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda gayrimenkul fiyatlarının belirlenmesin-
de taşınmazın cinsi, konumu, inşaat malzeme kalitesi, imar durumu, gelir getirici özelliği, taşınmazın sahip 
olduğu soyut ve somut tüm özelliklerin etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

GAYRİMENKUL FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 “Konut tipi, konutun yapı tarzı, konutun yaşı, alanı, brüt ve net alanı, oda sayısı, banyo sayısı, ısıtma sistemi, 
şömine, açık ve kapalı otopark, müştemilat, banyo-wc sayısı, bahçe kullanımı, müstakil ve site içinde olması  
(Millis ve Simenauer 1996; Tse ve Loye’e 2000; Özus ve Dökmeci, 2006: 180) konut fiyatında etkili olmak-
tadır. Konutun işyeri ve şehir merkezine olan mesafesi, kolay ulaşılabilir olması (Cheshire ve Sheppard 1995) 
da konutun fiyatına etki etmektedir. Yayar ve Karaca’ya (2014) göre asansör sayısı, banyo sayısı, kaloriferli ve 
konutun bulvarda olması apartman dairesi konutlarının fiyatlarını olumlu şekilde etkilemektedir. Yazara göre 
konutun birinci katta olması, yakıt olarak fueloil kullanması ve konutun kent merkezinde olması ise olumsuz 
etkilemektedir. İklim koşulları, güzel manzara ve temiz bir çevre (Rodriguez ve Sirmons 1994); tarihi ve kül-
türel değerleri olan bölgeye yakınlık (Leichenko vd. 2001); çevresindeki yeni konut sayısındaki artış (Ding ve 
Knaap 2003); eski yapıların restore edilmesi (Fang ve Zhang 2003) konut fiyatlarını arttırıcı etki yapmaktadır. 
Buna karşın konutların suç oranı yüksek, trafik, gürültü, çevre kirliliği vb. olan bir bölgede bulunması fiyatlar-
da düşüşe neden olmaktadır (Hughes ve Sirmans 1993; Tse ve Love 2000). Sosyal yaşam alanları, caddelerde 
canlılık, eğlence mekânları, doğal ve yeşil alanlara talep, tasarım, beklentiler konut fiyatları etkilemektedir 
(Çengel, 2006: 130). 17).

Çakır ve Sesli’ye (2013: 1) göre kat adedi, imar durumu, parsel kullanım alanı, lokasyon, imar adası içerisinde-
ki konum, çevre, kamu hizmetlerinin mevcut oluşu, o bölgedeki sosyo-kültürel yapı, şehir merkezine yakınlık, 
caddeye çıkış, manzara ve cephe faktörleri arsa fiyatlarını etkilemektedir. Alas’a (2018: 583) göre toplam ka-
palı alan, arsa büyüklüğü, lokasyonu (merkezi, köşede olması vb.), binanın yaşı, binanın tipi (müstakil, apart-
man girişi vb.), yapı malzemesi (betonarme, ahşap, çelik) gibi unsurlar işyeri fiyatını etkilemektedir. Diğer 
taraftan Birinci ve Gülten (1999: 89) tarla, bağ, bahçe gibi arazilerin fiyatını etkileyen en önemli faktörleri 
şu şekilde belirtmektedir: 1. Doğal faktörler (coğrafi mevkii, toprağın üretim kabiliyeti, topografik ve iklim 
durumu vb.).  2. Ekonomik ve Sosyal Faktörler (nüfus miktarı ve artış hızı, tarım ürünleri fiyatları, arazi arz 
ve talebi, arazinin geliri, arazi kirası, halkın satın alma alışkanlıkları ve gücü, sosyal şartlar ve çevre koşulları).

AMAÇ VE PROBLEM

“Emlak fiyatlarının belirlenmesinde hangi unsurlar etkili olmaktadır?” sorusu bu araştırmanın temel sorunsalı-
nı oluşturmaktadır. Bu çerçevede araştırmanın amacı Süleymanpaşa’da bu gayrimenkullerin fiyatlarında etkili 
olan faktörleri tespit etmek; söz konusu gayrimenkullere ilişkin alım-satım yapan okuyucular için çıkarımlar 
sağlayarak önemli ipuçlarına ulaşabilmektir.
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KAPSAM 

Bu çalışmada sadece konut, işyeri, arsa, tarla, bağ, bahçe gibi gayrimenkuller inceleme konusu yapılmıştır. Bu 
araştırma Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde Gayrimenkul danışmanlığı yapan emlakçılarla 2018 Yılı Ekim-
Kasım ayları içinde yürütülmüştür.

Evren ve Örneklem: Bu çalışmanın evrenini Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde Umum Emlak Müşavirleri 
Komisyoncular Derneğine kayıtlı, 297 emlak ofisi bulunan, en az 5 yıldır emlakçılık yapan kişiler oluşturmak-
tadır. Bu araştırmada nitel araştırmalarda genelde kullanılan “amaçlı örnekleme” (Denzin ve Lincoln; 2008 
Grix, 2010); türlerinden biri olan “ölçüt örneklemesi” yapılmıştır (bkz. Grix, 2010). Daha zengin verilere ula-
şabilmek ve araştırmanın inanılırlığını artırabilmek için “toplam 26 adet emlakçı örneklem grubunu oluştur-
muştur. Örneklem (katılımcı) sayısı belirlemede emlakçılardan alınan bilgilerin tekrarlanması etkili olmuştur 
(Seidman, 2006: 55). Neuman ve Robson (2014) nitel karakterli verilerin sağlanması için büyük örneklemlere 
gerek olmadığını, ayrıntılı ve zengin içeriğe sahip örneklemlerin yeterli olduğunu belirtmiştir.

YÖNTEM

Veri Toplama Aracı ve Özellikleri: Bu çalışmada veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış mülakat 
formu kulanılmıştır (Myers ve Newman, 2007: 4). Mülakatlar keşifsel araştırmalarda dene yim ve eylemleri 
açıklamada sistematik bir yöntem sunmakta (Gerson ve Horowitz (2002), keşifsel araştırmalarda sık lıkla kul-
lanılmaktadır (Yüksel ve Yüksel 2004: 154; Daymon ve Holloway 2005: 171). Mülakat formunun ilk bölümü 
demografik özelliklere (yaş, cinsiyet, medeni hal, eğitim, gelir, tecrübe, personel sayısı) ilişkin kısa sorular-
dan oluşmuştur. Bu bölümde nominal ve sıralama ölçeği kullanılmış, süreksiz değişkenlerden yararlanılmıştır. 
İkinci bölüm ise emlak fiyatlarını etkileyen faktörlere ilişkin açık uçlu 5 sorudan oluşmuştur. Her bir katılımcı 
ile görüşme 60-100 dk. sürmüştür. Yüz yüze görüşmelerin 120 dakikadan fazla, 90 dakika dan az olmaması 
beklenir (Seidman 2006: 20).

Veri Analizi: Belge tarama ile toplanan ikincil verilerde doküman incelemesi yapılmıştır. Doküman inceleme-
si araştırmacılara zaman ve para tasarrufu sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 188). Doküman incele-
mesinde “her türlü yazılı, çizili ya da görsel ve işitsel materyal veri kaynağıdır” (Yüksel ve Yüksel 2004: 152).  
“Nelerdir”, “ne tür” gibi sorulara alınan cevaplar üzerinde “betimsel analiz” yapılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 
2008: 223). Mülakatlarda açık uçlu sorulara alınan yanıtlar “Sözlü söylem analizine” (spoken discourse) tabi 
tutulmuştur (bkz.Sönmez ve Alacapınar, 2013: 85; Aziz, 2014: 149). Toplumda en sık görülen örnekleri günlük 
konuşmalardır.  Sözlü söylem yüz yüze ya da telefon, TV yayını gibi uzaktan iletişim şeklinde de olabilir (Oso-
ba ve Sobola,  2014: 208). Alınan cevaplar tümüyle okunarak öncelikle ilk izlenimler elde edilmiştir.  defalarca 
okunarak, birbiriyle ilintili olanlar aynı paragraf altında birleştirilmiş ve kısaltılmıştır. İfade ve deyimler analiz 
birimi olarak seçilmiştir. Her bir cümle ya da paragraf kodlanmış ve bu kodlamalar daha sonra gruplandırılmış-
tır. Emlakçıların ifadeleri literatürdeki kavramsal ifadelerle karşılaştırması yapılarak bazı jargonlar anlaşılır 
hale getirilmiştir. Son olarak okuyucuların daha net görüp anlayabilmesi için tüm bulguların tablolar halinde 
verilmesine dikkat edilmiştir. 
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Geçerlilik, Güvenilirlik ve Genelleme: Bu araştırmada müteahhitlerden elde edilen verilerin hangi süreçler 
izlenerek sağlandığı ve verilerin sistematik olarak analiz edildiği belirtilmiştir. Sonuçlar mülakat formunda yer 
alan ve sistematik olarak şekillendirilen sorulara alınan cevapların analiz edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Elde 
edilen bulgular bazı emlakçıların tekrar onayına sunulmuştur. Böylece bir kanıt zincirinden de bahsedilebilir. 
Yapılması gereken bu hususlar araştırmanın yapı geçerliliği ve güvenilirliğini sağlayıcı niteliktedir (Yin, 2003: 
35; Yıldırım ve Şimşek, 2008: 289). Araştırmanın sonuçları Süleymanpaşa’daki emlakçılar için geçerlidir. 
Çünkü elde edilen bulgu ve sonuçlar o emlakçıların o dönemdeki kendi içinde bulundukları şartlara göre şekil-
lenmekte ve ortaya çıkmaktadır (Bkz. Denzin ve Lincoln, 2005: 3; Daymon ve Holloway, 2005: 167). Bununla 
beraber araştırma sonuçları benzer nitelikteki emlakçılara ilişkin ciddi ipuçları verebilir. 

BULGULAR24

Yapılan mülakatlardan elde edilen bulgular özet tablolar şeklinde aşağıda verilmektedir.

Demografik özellikler: Emlak danışmanlığı bürosu bulunan 26 gayrimenkul danışmanının demografik özel-
likleri Tablo 1’de özetlenmiştir. 

24 Bulgular 1.yazarın danışmanlığında hazırlanan ve 3 yazarın Tekirdağ NKÜ, SBE, İşletme ABD’de 2018-2019 güz dönemi Yüksek 
Lisans dönem projesinde kullandığı mülakat formundan elde edilen verilerden yararlanarak oluşturulmuştur. Bu veriler tekrar 
düzenlenerek tablolar şeklinde verilmiştir.  
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Tablo 1. Demografik Özellikler (n= 26)

Değişken GRUPLAR F % Değişken GRUPLAR F %

Cinsiyet Bay 24 92,3 Tecrübe 3-6 yıl arası 8 30,8

Bayan 2 7,7 7-10 yıl arası 6 23,1

Toplam 26 100 11-14 yıl arası 5 19,2

Yaş 30 yaş ve 
altı 

2 7,7 15 yıl ve + 7 26,9

Toplam 26 100,0

31-40 yaş 8 30,8 Sertifika yok 0 0

41-50 yaş 8 30,8 var 26 100

51-60 yaş 8 30,8 Aylık 

Ortalama

 Gelir

5000 TL ve daha 
az

6 23,1

Toplam 26 100 5001-10.000 TL 15 57,7

Medeni

 Hal

Evli 3 11,5 10.001-20.000 TL 2 7,7

Bekar 23 88,3 20.001 TL ve + 2 7,7

Toplam 26 100,0 Cevapsız 1 3,8

Eğitim İlköğretim 1 3,8 Toplam 26 100,0

Lise 10 38,5 Personel 
sayısı

3 kişi daha az 17 65,4

Lisans 12 46,2 3-5 kişi 8 30,8

Yüksek 
Lisans

3 11,5 6 kişi ve + 1 3,8

Toplam 26 100,0 Toplam 26 100,0

Tablo 1’e göre çoğunlukla emlakçılar erkek, 30 yaşın üzerinde, evli, lisans mezunu kişilerdir. Yine emlakçı-
ların yarısı 10 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahip olup; tamamı Milli Eğitim Bakanlığı onaylı emlak danış-
manlık sertifikasına sahiptir.  Emlakçıların çoğunluğunun aylık ortalama geliri 5.001-10.000 TL arasında olup; 
3 kişi ve daha az personel çalıştırmaktadır. 

GAYRİMENKUL FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Konut, Arsa ve İşyeri Fiyatlarını Etkileyen Faktörler: Konum ve fiziksel özellikler, ilgili taraflar, imar 
durumu, mikro ve makro etkenler ve cephe durumu bu tür gayrimenkullerin fiyatına etki etmektedir. Bunlar 
Tablo 2’de gösterilmektedir.
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Tablo 2. Konut, Arsa ve İşyeri Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Konut ve Arsa fiyatlarını etkileyen faktörler
Konum Fiziksel özellikler Arsa Sahipleri

•	 Cephe
•	 Ulaşım
•	 Alt yapı 
•	 Manzara
•	 Site içinde ya 

da müstakil 
oluşu

•	 Yeni yerleşim yerinde olması
•	 Mahalle ve sokağın genişliği
•	 Okul, hastane, kamu binalarına 

yakınlığı
•	 Arsanın 25 metre ve 15 metre-

lik yolların yanında olması
•	 Organize sanayi bölgesine 

yakın olması

•	 Mimari yapısı
•	 Yapı malzeme ka-

litesi
•	 Sosyal tesisleri 
•	 Oda sayısı ve m² 

büyüklüğü

•	 Yüksek fiyat talebi
•	 Fazla kat karşılığı isteme
•	 Bilinçsizlik
•	 Arsa yetersizliği
•	 Arsa arz- talep dengesizliği

Konut Sahipleri Müteahhitler Emlakçılar

•	 Gerçekçi olmayan yüksek fiyat talebi •	 Yapı maliyet artışı
•	 Aşırı kar oranı

•	 Fazla olması
•	 Eğitimsiz olması
•	 Denetimsizlik

Süleymanpaşa Belediyesi Tekirdağ İlinin Özellikleri Ekonomik Sebepler

•	 Yeni yerlerin imara açılmaması
•	 İmara açılan yerlerin iyi belirlenme-

mesi
•	 Kat irtifakı oranlarının düşük olması 
•	 Şehir ve imar planlamasındaki so-

runlar

•	 Göç alması
•	 Büyükşehir Belediyesi olması
•	 Denizi ve limanı olması 
•	 Sanayileşmesi
•	 NKÜ’nün büyümesi 
•	 İstanbul’a yakın olması 
•	 Turizm

•	 Rantçılık
•	 Enflasyon
•	 Konut kredi ve Mevduat faiz 

oranlarının yüksekliği
•	 Dövizdeki yükseliş
•	 İstanbullu yatırımcının ilgisi-

ni çekmesi

İmar Durumu

•	 Yüksek kat irtifakına sahip oluşu
•	 TASK ve KAKS oranları
•	 Arsanın büyüklüğü

İşyeri Fiyatını Etkileyen Faktörler
Konum Cephe Fiziksel Özellikleri

•	 Okul, hastane, kamu 
binalarına yakınlığı

•	 İşlek ve canlı olması
•	 Ulaşım kolaylığı
•	 Nüfus yoğunluğu

•	 Ana caddeye cephe me-
safesi 

•	 Görünürlüğü
•	 Önünün açık olması

•	 Park yeri
•	 m²  büyüklüğü
•	  Düz veya yüksek giriş 
•	 Bahçe unsuru
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Ekonomik Sebepler Diğer Sebepler
•	 Arz talep dengesizliği
•	 Fazla kat karşılığı isteme 
•	 Çarşıda az iş yeri olması
•	 Çarşının tek bir alanda oluşması
•	 İşin türü

•	 Kredi ve mevduat faiz 
oranlarının yüksekliği

•	 Döviz kuru yüksekliği 
•	 Ülkedeki ekonomik ge-

lişmeler

Tarımsal Arazi (Tarla, Bağ, Bahçe vb.) Fiyatını Etkileyen Faktörler: Konum ve fiziksel özellikler yanında 
mikro ve makro etkenler tarımsal arazi fiyatlarını etkilemektedir. Bunlar Tablo 3’de gösterilmektedir.

Tablo 3. Tarımsal Arazi (Tarla, Bağ, Bahçe vb.) Fiyatını Etkileyen Faktörler

Konum Fiziksel Özellikleri

•	 Organize sanayi bölgesinde 
bulunması

•	 Lojistik bölgede bulunması
•	 Yakınından otoban, yol, su, 

elektrik, gaz vb. geçmesi

•	 Manzara
•	 İmara yakınlık
•	 Yerleşim yerine yakınlık
•	 Bulunduğu konum,  köy

•	 Verimliliği
•	 Büyüklüğü
•	 Eğimi ve yüksekliği
•	 Kadastro yapısı
•	 Kullanım amacı
•	 Üzerindeki bitki/ağaç çeşidi, sayısı ve yaşı

Arazi Sahipleri Tekirdağ İlinin Özellikleri Diğer Sebepler

•	 Yüksek fiyat talebi
•	 Bilinçsizlik
•	 Yanlış bilgilerle fiyatlama
•	 Arz- talep oranı

•	 Tekirdağ’ın büyükşehir 
olması ile köylerin mahalle 
olması

•	 İstanbul’a yakın olması

•	 Ülke ekonomisi
•	 Büyük yatırımcıların arazileri toplaması
•	 İstanbullu yatırımcının ilgisini çekmesi
•	 Verimli arazilere konut inşa edilmesi

Satışların Azalmasının ve Gayrimenkul Fiyatlarının Düşmesinin Nedenleri

Tekirdağ’da 2018 yaz aylarında görülen gayrimenkul satışlarındaki düşüşün nedenleri Tablo 4’de özetlenmiştir.
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Tablo 4. Gayrimenkul Fiyatlarının Düşmesinin ve Satışların Azalmasının Nedenleri

Satışların Azalmasının Nedenleri Fiyatlarının Düşmesinin Nedenleri

•	Konut kredi ve mevduat faiz oranlarının yüksekliği
•	Enflasyon
•	Ekonomideki belirsizlik ve dalgalanmalar
•	Dövizdeki sert yükseliş ve dalgalanmalar

•	Müteahhitlerin acil nakit ihtiyacı
•	Mal sahiplerinin acil nakit ihtiyacı

SONUÇ

Gayrimenkul fiyatlarını etkileyen faktörlerin belirlendiği bu araştırmada görüşme yapılan emlakçıların çoğun-
luğu oldukça tecrübeli kişilerdir. Konut, arsa, işyeri, tarla, bağ, bahçe gibi gayrimenkul fiyatları üzerinde etkili 
olan faktörler; ayrıntıları bulgularda verilen “konum, fiziksel özellikler, imar durumu, cephesi, arsa sahipleri, 
konut sahipleri, müteahhitler, emlakçılar, belediye, ilin özellikleri ve diğer ekonomik sebepler” şeklinde sıra-
lanabilir. Araştırmanın zaman, maliyet ve ulaşılabilirlik açısından bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Örneğin; 
araştırma örneklemini oluşturan kişiler sadece Süleymanpaşa ilçesinde, ilgili derneğe kayıtlı, 5 yıllık tecrübesi 
olan emlakçılardır. Bu çalışmanın sonuçları Türkiye’nin pek çok bölgesindeki emlakçılara yapılacak araştır-
maların sonuçları ile karşılaştırılabilir. Bundan sonraki çalışmalarda emlak satışlarında vergilendirme, konut 
kredi faiz indirimlerinin satışlar üzerindeki etkisi incelenebilir. Ayrıca çeşitli nedenlerle emlak satın almak 
isteyen tüketicilerin ekonomik durgunluk döneminde nasıl bir görüş ve tutuma sahip oldukları incelenebilir. 
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BAYANLARIN ALIŞVERİŞ MEKANI TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Murat Selim SELVİ1, Aykut PAJO2, Okan BULUT3

 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı, 
Tekirdağ / Türkiye

2 Kırklareli Üniversitesi, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, Kırklareli / Türkiye
3 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Tekirdağ / Türkiye

Öz: Tüketiciler için bakkallar, süpermarketler, büyük marketler, semt pazarları gibi çeşitli alışveriş mekânları 
söz konusudur. Tüketiciler bu mekânları tercih ederken çeşitli faktörlerden etkilenmektedirler. Özellikle ba-
yanlar aile içinde rutin alışveriş işlerini daha çok üstlendikleri için alışveriş mekânlarının seçiminde belirleyi-
cidirler. Bu araştırmanın amacı Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde ikamet eden bayanların alışveriş mekânı 
tercihlerini etkileyen faktörleri tespit etmektir. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Seçkisiz Olmayan 
Uygun Örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Geçerli anket sayısı 615’tir. Elde edilen bulgular betimlenmiştir. 
Bu araştırmada bayanların alışveriş alışkanlıkları, ürün grubuna göre alışveriş mekânları ve alışveriş mekânı 
seçiminde önem verdikleri hususlar betimlenmiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğunluğu süpermarketleri ve 
büyük marketleri tercih etmektedirler. Süper marketler ve büyük marketlerin seçilmesinde ürün çeşidinin fazla 
olması ve seçme-beğenme imkânı etkili olmuştur. Semt pazarlarını tercih etmede daha çok ürünlerin doğal ve 
taze olması ile uygun fiyatlı olması etkili olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bayan Tüketiciler, Süpermarket, Büyük Market, Semt Pazarı, Tekirdağ

GİRİŞ 

Tüketici davranışı, tüketicilerin zaman, enerji ve para gibi kısıtlı kaynaklarını tüketime yönelik olarak nasıl 
kullandığını incelemeye çalışır (Odabaşı ve Barış, 2007: 29). Tüketiciler, satın alacakları ürüne ilişkin geniş 
çaplı bilgi arama neticesinde mevcut seçenekleri değerlendirerek; birini seçip daha sonraki aşamada satın alma 
davranışına yönelmektedir (Kiracı, 2014: 165). Tüketici olabildiğince fazla bilgi toplayarak, alternatiflerin 
tümünü değerlendirerek satın alma kararını vermeye çalışır (Koç, 2016: 471; Tek ve Özgül, 2008: 192). 

Tüketici pazarında bireysel müşteriler satın alacakları ürünleri ve alışveriş mekânlarını seçerken bir takım fak-
törlerin etkisinde kalırlar. Literatürde Malkoç ve arkadaşlarının (2012) İzmir’deki Kemeraltı çarşısının anali-
zini, Altınay ve Bilgimöz’ün (2015) AVM’lerin tercih edilme nedenlerini, Dündar’ın (1995) süper marketlerin 
tercih edilme nedenlerini, Tunçel’in (2003) semt pazarlarını, yine aynı yazar Tunçel’in (2009) Türkiye’de 
haftalık pazarları çalışma konusu yaptığı görülmektedir.

Bu araştırmada Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde ikamet eden bayan tüketicilerin alışveriş mekânı tercih 
nedenleri araştırılmaktadır. Araştırma kapsamında bayanların dükkân, süpermarket, büyük market ve semt pa-
zarlarını tercihlerinde hangi faktörlerin önemli olduğu ürün gruplarına göre hangi alışveriş mekanlarını tercih 
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ettikleri tespit edilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmış; elde edilen veriler betimlenmiştir. 
Sonuçlara göre bayan tüketicilerin çoğunluğu et ve süt ürünlerinde, kuru gıda ve temizlik ürünlerinde sü-
permarketleri, meyve-sebzede ise semt pazarlarını tercih etmektedirler. Bayan tüketicilerin çoğunluğu süper/
büyük marketleri en çok “ürün çeşitliliğinin fazla olması” ve “seçme-beğenme özgürlüğünün olması”; semt 
pazarlarını ise “doğal ve taze olması” ile “fiyat uygunluğu” nedeniyle tercih etmektedirler. Bayanların alışveriş 
mekanı tercihlerinde en önemli etkenler “hijyen”, “güvenilirlik”, “ürün çeşitliliği”, fiyat ve içerik bilgileri”, 
“fiyat indirimleri” ve “ürün seçme özgürlüğü” dür. 

ALIŞVERİŞ MEKANI TERCİHLERİ 

Tüketicilerin alışveriş yapacakları mekânların seçimi satın alma karar sürecinin bir aşamasıdır. Bu süreç “prob-
lemin fark edilmesi, bilgi toplama, alternatiflerin değerlendirilmesi, satın alma kararının verilmesi ve satın 
alma kararı sonrası değerlendirme” olmak üzere 5 aşamadan oluşmaktadır (Koç, 2017: 245; Okumuş, 2018: 
186; Yükselen, 2014: 120; Odabaşı ve Barış, 2007: 30-31; Kotler ve Keller, 2009: 2008). Bu durumda tüke-
ticiler alışveriş noktalarını seçmeden (karar vermeden) önce dükkân, süpermarket, büyük market ya da semt 
pazarları arasında önceliklerine göre bu alternatifleri değerlendirmek ve birini seçmek durumundadır. Şeker’e 
(2016: 2214) göre kadınlar alışveriş yaparken fiziksel ihtiyaçları yanında duygusal ihtiyaçlarının da doyurul-
masını isterler. Aslan ve Alkan’a (2017: 64) göre kadınlar sosyalleşme aracı olarak, zevk ve eğlence, değerli 
hissetme, rahatlama gibi nedenlerle diğer gruplara göre daha çok alışveriş yapma eğilimindedirler. Yolcu vd. 
(2013: 12) kadınların hedonik duygularla alışverişe meyilli olduklarını belirterek bu görüşü desteklemektedir. 
Erkekler ise daha çok objektif bilgilere yoğunlaşmaktadırlar (Koç, 2017: 231). Ailede kadının satın alma karar-
larında egemen olduğu durum; çocukların hazır-giyim ve mutfak alışverişi vb. dir (Okumuş, 2018: 242). Tüm 
tüketici satın alma kararlarının %85’ini kadın tüketiciler almakta ya da etkilemektedir (akt. Özdemir ve Tokol, 
2008: 59). Şeker’e (2016: 2205) göre kadınlar genelde tüm aile fertlerinin satın alma kararlarını belirlemekte-
dir. Genellikle evin bütçesi kadın tarafından yönetilmektedir. Kadınlar tüketiciler erkeklere nazaran tüketime 
daha sık ve daha çok zaman ayırmaktadırlar. Çalışan ve gelire kavuşan bayanlar artık daha fazla pazarlama 
çabalarının odağında yer almaktadır (Özdemir ve Tokol, 2008: 59; Koç, 2017: 229-230). Kadın tüketiciler 
imajı, konumu, içinde bulunan mağazaların sayıca fazla olması ve çeşitliliği, dinlenme yerleri, eğlence yer-
leri, yemek, alışveriş, güvenlik, otopark, çocuk bakımı vb. hizmetlerin bulunması nedeniyle AVM’leri tercih 
etmektedirler (Şekerkaya ve Cengiz, 2010: 42). Dündar (1995) süpermarketlerin en çok bol ürün çeşitliliği ve 
alternatif ürün olması nedeniyle tercih edildiğini belirtmiştir. Okumuş vd (2003) alışveriş yapılan marketle-
rin seçiminde kadınların en çok ulaşım kolaylığını dikkate aldıklarını belirtmişlerdir. Tunçel (2003) alıcıların 
semt pazarlarını ucuzlukları, yakınlıkları, ürünlerin taze oluşu ya da seçme imkânı sebebiyle tercih ettiklerini 
belirtmiştir. Koçhan, (2015: 22) İstanbul semt pazarlarında ağırlıklı olarak gıda, tekstil, hazır giyim, zücaciye 
ürünleri, ev eşyaları ve ikinci el ürünler olduğunu belirtmektedir.
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AMAÇ

Bu çalışmanın amacı Tekirdağ ili merkez Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan bayanların alışveriş kültürünü ince-
leyerek; alışveriş mekânı tercihlerini etkileyen faktörlerin neler olduğu, ürün gruplarına göre hangi mekânları 
tercih ettikleri ve alışverişte hangi unsurların daha çok önemli olduğunu tespit etmektir. 

KAPSAM

Bu çalışma sadece Tekirdağ ili merkez Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan bayan tüketicileri kapsamaktadır. 
Araştırma bayan tüketicilerin anket formunda yer alan “alışveriş kültürü, ürün gruplarına göre tercih ettikleri 
mekânlar, büyük marketler ve semt pazarlarını tercih nedenleri ve alışveriş mekânı tercihlerini etkileyen fak-
törlere” ilişkin sorulara verdikleri cevaplarla sınırlıdır. Araştırma kapsamında 615 geçerli anket değerlendir-
meye alınmıştır.

YÖNTEM

Evren ve Örneklem: Bu araştırmanın evrenini Tekirdağ ili merkez Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan bayan 
tüketiciler oluşturmaktadır. 2018 yılı itibari ile ilçe nüfusu 199,960 olup; bunun % 49,10’u bayan gerisi erkek-
tir25. Israel (1992) 100.000 ve üzeri evren için örneklem hacminin 400 kişi, Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2014) ise 
bu rakamın 384 kişi alınması gerektiğini belirtmektedirler. Araştırmanın güvenilirliğini arttırmak için örnek-
lem hacmi arttırılmış ve bu sayı 615’ e çıkartılmıştır. Örneklem kapsamına alınan denekler ilçe merkezindeki 
15 mahalleden ve 15 köyden “Seçkisiz Olmayan Uygun Örnekleme” yöntemine göre seçilmiştir. Anketler 
Mart-Nisan 2019 tarihleri arasında yapılmıştır.

Veri Toplama Aracı ve Özellikleri: İkincil veriler belge tarama ile toplanmıştır. Birincil veriler ise anket 
formu26  ile toplanmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde demografik özelliklere ilişkin 
çoktan seçmeli 7 soru mevcut olup, nominal ve oran ölçeği kullanılmıştır. İkinci bölümde alışveriş kültürüne 
ilişkin çoktan seçmeli toplam 9 soru yer almakta; nominal, sıralama ve oran ölçeğinden yararlanılmıştır. Birin-
ci ve ikinci bölümde kesikli (süreksiz) değişkenler kullanılmıştır. Üçüncü bölümde alışveriş mekânı seçiminde 
etkili olan faktörlere ilişkin 15 adet 3’lü likert tipi ifade yer almış ve sıralama ölçeği kullanılmıştır (önemli 
değil, kararsızım, önemli). Sürekli Değişkenler aralıklı ve oranlı, süreksiz değişkenler ise sınıflama ve sıralama 
olarak sınıflanır (Sönmez ve Alacapınar, 2013: 103).

Veri Analizi: Belge tarama ile toplanan ikincil veriler doküman incelesine tabi olmuştur. Bu araştırmada da 
alınan cevaplar frekans ve yüzde dağılımları özet tablo halinde verilmiştir. Karasar’a (2014: 81) göre araştır-
malarda en azından frekans, yüzde dağılımı, ortalama, standart sapma, normal dağılım, oran, vb. uygulanabi-
len araştırmalar “tekil tarama modelli” özelliği göstermektedir. 

25  https://www.nufusu.com/ilceleri/tekirdag-ilceleri-nufusu
26  Anket formu 1.yazarın danışmanlığında hazırlanan ve 3 yazarın Tekirdağ NKÜ, SBE, İşletme ABD’de 2018-2019 güz dönemi 

Yüksek Lisans dönem projesinde kullandığı formdur. Söz konusu dönem projesinden sadece anket formu alınmış olup; üzerinde 
bazı küçük değişiklikler yapılmıştır.
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Güvenilirlik ve Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları: Varimax rotasyonlu temel bileşenler faktör analizi 
sonucunda bayan tüketicilerin alışveriş mekânı tercihlerini etkileyen ve 15 maddeden oluşan ölçeğin Cron-
bach Alpha değeri 0,640 olarak hesaplanmıştır. Bu değer 0,60 dan büyük olduğu için ölçeğin güvenilir olduğu 
belirtilebilir. Diğer taraftan korelasyon matrisi determinant değeri =0,132 ‘dir. Yani 0,132 > 0, 00001 şartı da 
sağlanmıştır.

                                  Tablo 1.  Ölçeğe Yönelik KMO ve Bartlett’s Testi Sonuçları

Alışveriş mekanı seçimini etkileyen faktörlere ilişkin tutum 
ölçeği 

KMO Bartlett’s Testi

0.735 c2 p

1229,308 0.000***

***p<0.001

Tablo 1’e göre KMO değeri 0,735 olduğundan KMO>0,60 şartı sağlanmış olup; örneklemin yeterli olduğu gö-
rülmektedir. Barltlett’s test (küresellik testi) sonucu anlamlı (P<0,001) olduğundan maddeler arasında anlamlı 
ilişkinin mevcut olduğu ve faktör analizi için müsait olduğu anlaşılmaktadır. 

Alışveriş mekânı tercihini etkileyen unsurlara ilişkin 15 maddelik ölçek 4 faktör altında toplanmıştır. 1. faktör 
5 maddeden oluşmaktadır. Bunlar; ürünün markası, ambalajı, park yeri, fişi ya da faturası ve zaman kazancı-
dır.  2. faktör 3 maddeden oluşmaktadır. Bunlar; güvenilirlik, hijyenik ortam, fiyat ve içerik bilgilendirmedir. 
3. faktör 4 maddeden oluşmaktadır. Bunlar; yöresel/yerli üretim olması, dini koşullara uygunluk, pazarlık 
yapmak ve tezgâhtaki/raftaki ürünü seçme özgürlüğüdür. 4. Faktör ise yine 3 maddeden oluşmaktadır. Bun-
lar; kampanyalar, fiyat indirimi ve ürün çeşitliliğidir. 1. Faktör toplam varyansın %16,41’ini, 2. Faktör % 
11,84’ün, 3. Faktör %10,12’sini 4. Faktör ise %9,02’sini açıklamaktadır. Bu dört faktör birlikte toplam varyan-
sın %47,40’ını açıklamaktadır. 1. faktörde yer alan maddeler en büyüğü 0,755, en küçüğü 0,597;  2. Faktördeki 
maddeler en büyüğü 0,729, en küçüğü 0,602; 3. Faktördeki maddeler en büyüğü 0,679, en küçüğü 0,403; 4. 
Faktördeki maddeler en büyüğü 698 en küçüğü 563 arasında değişen faktör yüklerine sahiptir.

BULGULAR27

Demografik özelliklere İlişkin Bulgular: Tablo 2’ye göre katılımcıların yarısı 21-40 yaş arası kişilerdir. 
Katılımcıların çoğunluğu evli olup; çalışmayan ve emekli kesimdir.   Lise ve daha az mezuniyete sahip kişi 
sayısı daha çoktur. 3-4 kişilik ailesi olanlar çoğunluktadır.  Aylık ortalama geliri 4000 TL ve daha az olanlar 
çoğunluktadır. Katılımcıların çoğunluğu haftada 1 ya da 2 kere alışverişe gitmektedir. Yarıya yakın kısmı her 

27  Araştırmada demografik özellikler ve alışveriş mekânı tercihinde önemli faktörler tablosu hariç diğer SPSS çıktısı tablolarına yer 
verilmemiş, sadece tablolarda en çok dikkat çeken hususlar belirtilmiştir.
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alışverişte 51-150 TL arasında para harcamakta, alışverişte 2 saat ve daha az zaman geçirmekte, süpermarket 
ve büyük marketleri tercih etmektedirler. Yine bu katılımcıların çoğunluğu süt, kuru gıda ve temizlik ürünle-
rinde süpermarketleri, meyve-sebzede semt pazarlarını, et ve et ürünlerinde süper ve büyük marketleri tercih 
etmektedirler. Süper ve/veya büyük marketlerin tercih nedenleri arasında en önemli payı %37,6’ lık bir oranla 
“ürün çeşitliliğinin fazla olması” faktörü almıştır. Semt pazarlarının tercih nedenleri arasında en önemli payı 
ise “doğal ve taze olması” ile “fiyat uygunluğu” faktörleri almıştır. Bayan tüketiciler süper ve büyük market-
lerde aradıklarını her zaman bulduklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 2. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular (n= 615)

D
eğ

iş
ke

n

GRUPLAR F %

D
eğ

iş
ke

n

GRUPLAR F %

Ya
ş

20 yaş ve altı 35 5,7

M
es

le
k

Çalışmıyor 216 35,1

21-30 yaş 178 28,9 Emekli 64 10,4

31-40 yaş 144 23,4 Memur 60 9,8

41-50 yaş 135 22,0 Işçi 45 7,3

51 yaş ve üstü 123 20,0 Çiftçi 17 2,8

Toplam 615 100 Esnaf 21 3,4

M
ed

en
i

H
al

Evli 393 63,9 Serbest meslek 11 1,8

Bekar 156 25,4 Özel sektör 104 16,9

Boşanmış/Ayrı 32 5,2 Geçici çalışan 22 3,6

Dul 34 5,5 diğer 55 8,9

Toplam 615 100,0 Toplam 615 100,0

   
   

  E
ği

tim

İlköğretim 173 28,1

A
ile

de
ki

  k
iş

i
sa

yı
sı

Tek 52 8,5

Lise 179 29,1 2 kişi 107 17,4

Önlisans 91 14,8 3 kişi 183 29,8

Lisans 148 24,1 4 kişi 190 30,9

Yüksek Lisans 24 3,9 5 kişi 63 10,2

Toplam 615 100,0 6 kişi ve + 20 3,3

Toplam 615 100,0

Ay
lık

 o
rt

.
 g

el
ir

3000 TL ve daha az 195 31,7

3001-4000 TL 202 32,8

4001-5000 TL 111 18,0

5001 Tl ve + 107 17,4

Toplam 615 100,0
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Tablo 3’e göre bayanların alışveriş mekanı tercihlerinde en çok “hijyen”, “güvenilirlik”, “ürün çeşitliliği”, 
fiyat ve içerik bilgileri”, “fiyat indirimleri” ve “ürün seçme özgürlüğü” faktörleri önemli bulunmuştur.  

Tablo 3. Alışveriş Mekânı Tercihinde Önemli Faktörler (n=615)

Sı
ra

 N
o İfadeler

Katılım düzeyi

Ö
ne

m
li 

de
ği

l

K
ar

ar
sı

zı
m

Ö
ne

m
li

1 Ürünün markası % 22 12,8 65,2

2 Ambalajı % 26,7 15,4 57,9

3 Fiyat ve içerik bilgilendirmesi % 1,8 6,3 91,9

4 Park yeri % 41,5 15,8 42,8

5 Yöresel/yerli üretim/ % 15,9 23,7 60,3

6 Dini koşullara uygun olması % 9,9 9,1 81

7 Fişi ya da faturası % 27,3 15,8 56,9

8 Ürün çeşitliliği % 2,6 8 89,4

9 Pazarlık yapmak % 30,9 22,6 46,5

10 Kampanyalar % 8,6 12,8 78,5

11 Zaman kazancı % 17,6 13,3 68,9

12 Hijyenik ortam % 1 6,2 92,8

13 Güvenilirlik % 0,5 3,9 95,6

14 Fiyat indirimi % 1 7,1 91,9

15 Tezgah/raftaki ürünü seçme özgürlüğü % 4,1 10,6 85,8

Bu çalışmada bayanların alışveriş mekanı seçiminde (özellikle büyük market seçiminde) seçeneklerin ve ürün 
çeşitliliğinin fazla olması, hijyen ve güvenilir olma etkenleri Şekerkaya ve Cengiz’in (2010) bulgularıyla ben-
zerlik göstermektedir. Diğer taraftan bol ürün çeşitliliği ve alternatifler nedeniyle süpermarketlerin tercih edil-
mesi Dündar’ın (1995) bulgularıyla da örtüşmektedir. Bayan tüketicilerin semt pazarlarını seçmedeki önem 
verdikleri hususlar (tazelik ve ucuzluk) Tunçel’in (2003) bulgularını destekleyici niteliktedir.
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SONUÇ

Bu araştırmada Tekirdağ ili, Süleymanpaşa merkez ilçesinde yaşayan bayan tüketicilerin alışveriş mekân ter-
cihlerinde önemli olan faktörler incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar kısaca şu şekilde belirtilebilir: Bayan tü-
keticilerin çoğunluğu et ve süt ürünlerinde, kuru gıda ve temizlik ürünlerinde süpermarketleri, meyve-sebzede 
semt pazarlarını tercih etmektedirler. Süper/büyük marketler en çok “ürün çeşitliliğinin fazla olması”; semt pa-
zarları ise “doğal ve taze olması” ile “fiyat uygunluğu” nedeniyle tercih edilmektedir. Bayan tüketiciler süper/
büyük marketlerde aradıklarını her zaman bulmaktadırlar. Bayanların alışveriş mekanı tercihlerinde en önemli 
etkenler “hijyen”, “güvenilirlik”, “ürün çeşitliliği”, fiyat ve içerik bilgileri”, “fiyat indirimleri” ve “ürün seçme 
özgürlüğü” dür. Demografik özelliklerine bakıldığında bayan tüketicilerin dar gelirli aile içinde oldukları an-
laşılmaktadır. Özellikle mevsimlik meyve-sebze ihtiyaçlarını daha ucuz (uygun fiyatlı)  buldukları semt pazar-
larını tercih etmesi oldukça anlamlıdır.  Et, süt ve kuru gıda ürünlerini ise daha emniyetli, hijyenik koşullarda 
olduğuna inandığı, daha bol çeşidin olduğu marketlerden alması da bir o kadar anlamlı görülmektedir.
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KIRKLARELİ FESTİVAL ALANI DESTİNASYONU İÇİN BİR ETKİNLİK ÖNERİSİ: 
DEMİRYOLU BİSİKLETİ (RAILBIKE) TURLARI

Aykut PAJO

Kırklareli Üniversitesi, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, Kırklareli / Türkiye

Öz: Demiryolu bisikleti, hareketi için gereken enerjiyi insanların pedal çevirmesinden alan ve bu sayede de-
miryolu üzerinde hareket eden bir çeşit bisiklettir. Demiryolu bisikleti yapımı kolay, maliyeti düşük, her yaştan 
insanın yılın dört mevsimi rahatlıkla sürebileceği ve kaza riski düşük bir araçtır. Demiryolu bisikleti turları ise 
demiryolu bisikleti kullanılarak, spor ve gezi amaçlı düzenlenen turlardır. Bu çalışmada, çevre dostu bir ula-
şım türü olarak kabul gören, tüm dünyada turistik amaçlı kullanımı her geçen gün artan demiryolu bisikletinin 
tarihçesine, değişik amaçlı kullanımına, demiryolu bisikleti parkurlarına ve bu parkurlarda yapılan turlara yer 
verilmiştir. Kırklareli destinasyonunda yer alan endüstriyel mirasımız Kırklareli-Büyük Mandıra demiryolu 
hattı yıllardır atıl durumda ve turistik amaçlı demiryolu bisikleti kullanımına uygun yapıdadır. Demiryolu hattı 
üzerinde 8 adet istasyon bulunması nedeni ile farklı uzunlukta parkur oluşturmak mümkündür. Turistik bir 
ürün olarak demiryolu bisikleti turlarının düzenlenmesi ile Kırklareli destinasyonunun çekiciliğinin, ziyaretçi 
sayısının, bölgenin tanınırlığının artması, sosyo-kültürel ve ekonomik kalkınmayı olumlu şekilde etkilemesi 
beklenmektedir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu anlamda demiryolu bisikleti turlarının 
başlangıç noktası olacak olan Kırklareli festival alanında tezgah açan ve seyyar olarak satış yapan toplam 11 
adet satıcı ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Satıcıların demiryolu bisikleti ve turları hakkında her hangi bir 
bilgileri olmadığı tespit edilmiştir. Satıcılar bölgede yapılan etkinliklerin satışlarını artırması nedeniyle daha 
fazla etkinlik düzenlenmesini beklemektedirler.

Anahtar Kelimeler: Kırklareli, Demiryolu Bisikleti Turları, Destinasyon, Seyyar Satıcı, Turistik Ürün       

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Turizm faaliyetleri turistik ürünlere sahip destinasyonlar için önemli bir gelir kaynağı olmaktadır. Turizm faa-
liyetlerinden elde edilen geliri arttırmak isteyen destinasyonların, turistik ürün çeşitlendirmesine gitmeleri ve 
ziyaretçiler için farklı ürünler geliştirmeleri gerekmektedir. Bir turizm destinasyonu olan Kırklareli tarihi ve 
kültürel değerleri, eşsiz doğası, misafirperver insanları ile önemli çekiciliklere sahiptir. Ancak turizm faaliyet-
lerinden daha fazla gelir elde etmek için diğer destinasyonlarda bulunmayan farklı turistik ürünlerin sunulması 
gerekmektedir

Dünyada pek çok ülkede demiryolu hatları bulunmakta ve bunların bazıları kullanılabilir olmasına rağmen ar-
tık gerek kalmaması, siyasi nedenler vb. nedeni ile atıl durumda beklemektedir. Yerel yönetimler bunların fark-
lı şekillerde değerlendirilmesi üzerine çeşitli projeler geliştirmektedir. Genellikle üretilen projeler; otopark, 
güneş enerjisi üretimi, bisiklet parkuru vb. şekilde yoğunlaşmaktadır (Kim, 2017: 83). Kırklareli destinas-
yonunda yıllardır atıl durumda olan Kırklareli–Büyük Mandıra hattı değerlendirilmeyi bekleyen endüstriyel 
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miraslarımızdan biridir. Bu hattın turistik demiryolu bisikleti (DB) turları için değerlendirilmesi Türkiye’de bir 
ilk olacak ve Kırklareli’nin bilinirliği artmış olacaktır. Turistik amaçlı DB turlarının Kırklareli’de düzenlen-
mesi ile destinasyonun çekiciliğinde, ziyaretçi sayısında, yerel halkın hem sosyo- kültürel, hem de ekonomik 
yönden kalkınmasına katkı sağlaması beklenmektedir. DB raylar üzerinde ilerleyen bir çeşit pedallı bisiklet 
olarak tanımlanabilir. DB turları ise DB kullanılarak demiryolu üzerinde gerçekleştirilen turistik ve sportif 
amaçlı turlar şeklinde ifade edilebilir.

Alan yazın incelendiğinde DB ile ilgili yapılan çalışmaların; Yeni bir DB tasarımı ve imalatı (Kılıç ve Günay-
dın, 2018), DB deneyimleri ve turist memnuniyeti (Ko vd. 2018), Kore’de demiryollarının verimli kullanımı 
için değerlendirme kriterlerinin geliştirilmesi (Kim, 2017),  Demiryolunda bisiklet sürmek (Bakogiannis vd., 
2014), DB: Günümüzde kullanılmayan Kırklareli-Büyük Mandıra Demiryolu hattı için öneriler (Günaydın, 
2015) olmak üzere sınırlı sayıda olduğu görülmüştür.  

TURİSTİK ÜRÜN KAVRAMI

Turistik ürün, turistlerin seyahatleri sırasında faydalandığı geceleme, yeme-içme, ulaşım, eğlence ve bunun 
gibi çok sayıda hizmetin birleşiminden meydana gelmektedir (Oral,1988: 96). Bir destinasyonda turizm faa-
liyetlerinin meydana gelmesinin ana nedeni turistik ürünün varlığıdır. Otellerde kat görevlisinin odayı satışa 
hazır hale getirmesi, bellboy tarafından valizlerin odaya çıkartılması, aşçı tarafından yemeklerin hazırlanması, 
garson tarafından yemeklerin sunulması, resepsiyon sorumlusu tarafından check-in ve check-out işlemlerinin 
yapılması, rehberler tarafından sunulan info ve transfer hizmetleri, bölgede yapılan; fuar, panayır, sergi, fes-
tival, ulaşım, safari turları, yat turları vb. turistik ürünü oluşturmaktadır (Barutçugil, 1982: 100). Turistlerin 
gitmiş oldukları destinasyonlarda faydalandığı tüm hizmetler turistik ürünü oluşturmaktadır (Erdoğan, 1995: 
40). Turistler satın aldıkları halı, mücevherat, çanta vb. eşyalara sahip olmaktadır. Ancak konaklama, ulaşım, 
eğlence vb. hizmetleri belli süreliğine ve paket halinde kiralayabilmektedir (Hacıoğlu, 2000: 41).

Bir destinasyonda sunulan turistik ürünlerin bir kısmı turistlerin talebine bağlı olmakla birlikte, genellikle tu-
ristik ürün konaklama, yiyecek ve içecek, ulaşım, eğlence, hediyelik eşya satışı vb. hizmetlerden oluşmaktadır 
(Yarcan, 1998: 23).       

Bir destinasyonda turistik ürün kendiliğinden gelişmiş veya pazar araştırması yapılıp karar verilmek suretiyle 
bilinçli ve tutarlı bir şekilde de oluşturulabilir (Erdoğan, 1995: 41). Gelecekteki belirsizliğin azaltılması adına 
bilinçli ve tutarlı bir şekilde tahmin yapılarak geliştirilecek bir turistik ürün destinasyona fayda sağlayacak bir 
yaklaşım olacaktır (Olalı ve Timur, 1988: 214).

Dünyada pek çok örneği bulunan DB turlarının, atıl durumdaki endüstriyel-tarihi eserlerimizden Kırklare-
li–Büyük Mandıra tren yolu hattında uygulanması durumunda Türkiye’de örneği olmayan farklı bir turistik 
ürün olarak çekicilik yaratması, Kırklareli destinasyonuna daha fazla turist gelmesine sebep olması ve turizm 
gelirlerinde de artış yaşanması beklenmektedir. 
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DESTİNASYON VE ÇEKİCİLİK KAVRAMLARI 

Destinasyonlar, turizm ürünlerini tüketicilere bütünleşik deneyimler olarak sunan turistik bölgeler şeklinde 
tanımlanabilmektedir. Destinasyonlar kimi zaman ülke, kimi zaman ada, kimi zaman ise şehir şeklinde iyi 
biçimde tanımlanmış belli bir coğrafi bölge şeklinde ifade edilmektedir (Buhalis, 2000: 97).   

Kıta, ülke, ada veya şehirlerin destinasyon anlamında pazarlanması son yıllarda önem kazanan faaliyetlerden 
biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Destinasyonların uluslararası pazardaki paylarını kaybetmemeleri için sür-
dürülebilir gelişimi sağlamaları, çekiciliklerini çeşitlendirmeleri, kaynaklarını iyi bir şekilde değerlendirmenin 
yanı sıra yeni ve yaratıcı pazarlama faaliyetleri geliştirebilmelidirler (Özdemir, 2008: 6-10).    

Kent turizmi, bir çok büyük kent ekonomisinin önemli bir parçası olmanın yanı sıra kent gelişiminin de etkili 
bir aracı olarak ifade edilmektedir. Örneğin, Prag gotik mimarinin, Floransa sanatın, Paris romantizmin ve 
Milano modanın başkentleri olarak anılmaktadır (Özdemir, 2008: 15-16).

Kentsel destinasyonlar; önemli aktivitelere kolaylık sağlayacak şekilde ulaşım ve konaklama alt yapısı, konfe-
rans ve sergiler için salonlara, fuar, panayır, festival ve pazar vb. etkinlikler için uygun alanlar ile donatılmıştır. 
Kentsel destinasyonlar hafta sonları ve okul tatilleri gibi iş yoğunluğunun az olduğu dönemlerde tatil amaçlı 
ziyaretçiler için çekim alanı olmaktadır (Buhalis, 2000: 101-103).

Kentsel destinasyonların birtakım temel turistik çekicilik unsurlarının bulunması gerekmektedir. Bu anlamda 
turistik çekicilikler; kente gelen ziyaretçilerin eğlenmesini, keyif almasını ve eğitilmesini sağlamak amacıyla 
yönetilmekte ve kontrol edilmekte olan kaynaklar şeklinde özetlenebilir. Bu kaynakları tarihsel ve kültürel de-
ğerler, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, eğlence ve alışveriş imkanları vb şeklinde sıralamak mümkündür 
(Özdemir, 2008: 30):

KIRKLARELİ – BÜYÜK MANDIRA DEMİRYOLU HATTI      

Edirne demiryolunun bir uzantısı olarak düşünülen Kırklareli-Babaeski (36 km.) + Babaeski –Alpullu (7 km.) 
tren hattı yapımı ilk olarak 24 Ekim 1893 tarihinde Ebuzziya Tevfik Efendi’nin hattın inşası için izin talep et-
mesi ile gündeme gelmiştir. Hattın inşaat sözleşmesi 11 Mayıs 1910 tarihinde Osmanlı Devleti ile Şark Demir 
Yolları şirketi arasında imzalanmıştır (akt. Doğan, 2016: 578). Yıldız (2013)’e göre Kırklareli-Büyük Mandıra 
Demiryolu hattından 1987 yılına kadar yük ve yolcu taşımacılığı, sonrasında ise sadece yük ve askeri amaçlı 
taşımacılık için yararlanılmıştır.

Çeşitli nedenler ile atıl durumda bekleyen endüstriyel değerlerin çağın şartlarına göre ve ihtiyaca uygun biçim-
de tekrar hizmete ve hayata kazandırılması için gerçekleştirilen çeşitli projeler ile şehre canlılık ve çekicilik 
kazandırılabilir (Özden, 2008: 257). Kırklareli-Büyük Mandıra demiryolu hattı tekrar tüketilmeyi bekleyen 
kültürel mirasımızdır. Günaydın’a (2015) göre bu hat demiryolu bisikleti kullanmak için uygun durumdadır.  
Endüstriyel mirasın tekrar tüketilmeye başlanması; işlevini kaybetmiş olan endüstriyel yapıların, tekrar değer-
lendirilmesi girişimi şeklinde ifade edilmektedir (Yıldırım, 2006: 7). 
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Fotoğraf 1. Kırklareli Festival Alanı ve Gar Binası

DEMİRYOLU BİSİKLETİ (RAILBIKE) KAVRAMI 

DB raylar üzerinde pedal çevirmek suretiyle ilerleyen bir çeşit bisiklettir. Tek kişilik ya da daha fazla kişilik 
olanları mevcuttur. Aynen bisikletlerde olduğu şekilde hareket enerjisini pedallarının çevrilmesinden almakta 
ve doğaya zarar vermemektedir. Eski dönemlerde DB’nin, demiryolu şirketlerince iz kontrolü, lokomotifler 
bozulduğunda yardım alma vb. amaçlarla kullanıldığı bilinmektedir. DB, doğa ile dost olması sebebi ile spor 
ve turistik gezi amaçlı etkinlikler için atıl kalmış demir yolu rotalarında kullanılabilen bir araçtır. Çeşitli tur şir-
ketleri tarafından düzenlenen turistik amaçlı DB turları, dünyada özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 
Belçika, Fransa, Japonya, Güney Kore, Portekiz, Yeni Zelanda gibi ülkelerde katılımcı sayısı günden güne 
artan önemli turistik etkinlikler arasında yer almaktadır.     

Günümüzde demiryolu bisikletinin sportif ve turistik gezi amacıyla kullanıldığı görülmektedir. Şirketler atıl 
durumda olan demiryolunu kiralamakta ve turlar düzenlemektedir. Turlara katılım için öncesinde rezervasyon 
yaptırmak gerekmektedir. Son yıllarda bu turların popülaritesinin arttığı ve katılımın yüksek olduğu gözlen-
mektedir. Tablo 1’de çeşitli ülkelerde düzenlenen turlara ait bilgiler yer almaktadır. Turların çoğunlukla ABD 
ve Belçika’da düzenlendiği, en uzun parkurun ise Yeni Zelanda’da olduğu görülmektedir.
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Tablo 1. Dünyadan DB Turu Örnekleri

Ülke Şirket Parkur Uzunluk (km)

ABD Revolution Rail North Creek 8

Rail Explorers Catskills 16

Las Vegas 6,4

Rhode Island 9,7

Adirondack Thendara – Carter 9,6

Belçika Wallonia Belgium Falaën - Maredsous – Falaën 6

Warnant - Falaën – Warnant 8

Warnant - Falaën – Maredsous 14

Railbike des Hautes Fagnes Leykaul 7

Fransa Normandiya Pont-Erambourg ve Berjou 13

Güney Kore Triba East Gyeongchun 8

Japonya Akitaniu Torism Onsen→Koyukisawa 2

Norveç S. Norway Flekkefjord 10

Portekiz Railbike Marvao Castelo de Vide 32

Yeni Zelanda Gisborne Railbike Adventure Gisborne – Wairoa 90

AMAÇ

Yıllardır atıl durumda bulunan endüstriyel mirasımız Kırklareli-Büyük Mandıra demiryolu hattının tekrar tü-
ketime (yeniden kullanıma) sunulması hem girişimcilere iş fırsatı, hem yöre insanın sosyo-ekonomik gelişimi 
için önemli fırsatlar sunmaktadır. Hattın bakımının yapılması sonrası girişimcilere kiralanması, DB imalatı 
gibi konular bölgede yeni iş alanlarının doğması açısından önemlidir. Halihazırda yörede düzenlenen etkinlik-
ler ziyaretçi sayısını ve yerel halkın gelirini arttırıcı etki yaratmaktadır. DB turlarının düzenlenmesi durumun-
da yöreye daha fazla turist gelmesi ve yerel halkın gelirinin artması beklenmektedir. Bu çalışma Türkiye’de 
henüz örneği olmayan bir iş fırsatına dikkat çekmek ve konu hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM

Çalışmanın evreni Kırklareli Festival (tren garı) alanında tezgah açan ve seyyar olarak satış yapan 11 adet satı-
cıdan oluşmaktadır. Seyyar satıcı, araçları ile sokak sokak dolaşarak satış yapan kişilerdir (Şenol, 2018: 415). 
Tüm satıcılar görüşmeyi kabul etmiştir. Dolayısı ile tam sayıma ulaşılmış ve evrenimizi oluşturan 11 satıcı 
aynı zamanda örneklemimizi oluşturmuştur. Evreni oluşturan tüm birimlerden veri alınması tamsayım olarak 
adlandırılmaktadır (Türnüklü, 2000: 547). Araştırmada Kırklareli Festival alanında tezgah açan ve seyyar ola-
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rak satış yapan; takıcı (a), köfteci (b), havalı tüfek atışı (poligon) (c), midyeci (d), mısırcı (e), çekirdekçi (f), 
lokmacı (g), simitçi (h), çaycı (i), meyveci (k), oyuncakçı (l) ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. 

YÖNTEM

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış, görüşme yapılan kişilere önceden hazırlanmış yarı yapılan-
dırılmış görüşme formundaki sorular sorulmuş ve görüşmenin gidişatına göre neden, niçin, nasıl vb. ek so-
rular ile konu derinlemesine araştırılmıştır. (Neuman’a (2012: 228) göre nitel araştırmalar keşfedici olmaları 
sebebi ile az çalışılmış konuların araştırılmasında avantaj sağlamaktadır. Yıldırım ve Şimşek’e (2008: 49‐64) 
göre nitel araştırma katılımcıların görüşlerinin derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlamanın yanında esnek 
yapısı sayesinde araştırmanın tasarlanması ve gerçekleştirilmesi safhalarında kolaylık sağlamaktadır. Görüş-
me, insanların bakış açılarını, duygularını, deneyimlerini ve değerlerini ortaya koymada fayda sağlayan bir 
yöntemdir. Araştırmanın geçerliliğini ve güvenilirliğini arttırmak adına görüşme sürecinin, yazılı doküman ve 
gözlemlerden elde edilen verilerle desteklenmesi gerekmektedir. Tekin’e (2006: 101) göre karşıdaki kişinin 
duygu, bilgi tecrübe ve gözlemlerine görüşme yolu ile ulaşılabilir. Açık uçlu sorular yöneltmek ek bilgi toplan-
masını, konunun derinlemesine anlaşılmasını sağlamaktadır. 

BULGULAR

Görüşme yapılan satıcıların DB ve DB turları hakkında bilgileri bulunmadığı tespit edilmiştir. Takı satıcısı ve 
midye satıcısı dışında tümü yerel satıcılardır. Takıcı dışında tüm satıcılar en az iki yıldır burada satış yapmakta-
dırlar. Tüm satıcılar etkinlik dönemi dışında da festival alanında satış yapmaktadırlar. Etkinlikler (kutlama, ser-
gi, festival vb.) tüm satıcıların satışlarında artışlara neden olmakta ve tüm satıcılar etkinlik sayısının artmasını 
istemektedir. Satıcıların tümü burada bulunmaktan memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bu memnuniyetteki en 
büyük etkenin yerel yönetimin kendilerine destek olması ve satışlarının iyi olması olduğunu belirtmişlerdir. 
Satıcılar ile yapılan görüşme sonuçları tablo 2’de özetlenmiştir.

Tablo 2. Satıcılar İle Yapılan Görüşme Sonuçları

Sorular a b c d e f g h i k l

DB turları hakkında bilginiz var mı? - - - - - - - - - - -

Kırklareli’nin yerlisi misiniz? - + + - + + + + + + +

Kaç yıldır buradasınız? (2 yıl ve daha fazla)  - + + + + + + + + + +

Her gün burada tezgah açıyor musunuz? + + + + + + + + + + +

Etkinlikler satışlarınızı arttırıyor mu? + + + + + + + + + + +

Burada etkinlik sayısı artmalı mı? + + + + + + + + + + +

Satışlarınızdan memnun musunuz? + + + + + + + + + + +
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SONUÇ

Kırklareli-Büyük Mandıra demiryolu hattı Kırklareli’nin atıl durumda olan endüstriyel tarihi eserlerinden bi-
ridir. Festival alanı Kırklareli’deki insanların yürüyüş yaptığı, rahatça nefes alıp stres attıkları şehir içerisinde 
bulunan ve etkinlik yapmak için oldukça müsait geniş ve yeşillik bir alandır. Burada tezgah açan veya seyyar 
satış yapan pek çok satıcı bulunmaktadır. Hava yağışlı veya çok soğuk olmadığında satıcılar etkinlik olsa da 
olmasa da festival alanında tezgah açmaya devam etmektedir. Bunun sebebi festival alanını ziyaret eden insan 
sayısının oldukça fazla olmasıdır. Görüşme yapılan satıcılar yerel yönetimin desteğinden, ve satış hacminden 
dolayı burada olmaktan memnundurlar. Etkinlik olduğunda satışlarının arttığını belirtmektedirler. DB ve DB 
turları hakkında bilgi sahibi değiller, ancak ziyaretçi sayısını ve doğal olarak satışlarını arttırması nedeniyle fes-
tival alanında daha fazla etkinlik olmasını istemektedirler. DB turlarına ilgi tüm dünyada artan şekilde devam 
etmektedir. DB turlarının daha çok ABD, Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda, Belçika, Fransa, Portekiz gibi 
ülkelerde yapıldığı görülmektedir. En fazla tur düzenlenen ülkeler ABD ve Belçika iken en uzun parkur Yeni 
Zelanda’da bulunmaktadır. Ülkemizde DB için bir parkur ve DB turu henüz düzenlenmemiştir. Kırklareli-Bü-
yük Mandıra hattında DB turları düzenlenmesi halinde Türkiye’de bir ilk olacaktır. Bu, Kırklareli destinasyo-
nunun çekiciliğinin artması yanında bilinirliğini de arttıracaktır. Kırklareli Avrupa’ya ve İstanbul’a yakın ol-
ması sebebi ile DB turlarına yeteri kadar katılım olacağı düşünülmektedir. Turlar ara duraklar Kavaklı, Nacak, 
Taşağıl, Karamesutlu, Babaeski istasyonlarına kadar farklı tur seçenekleri ile düzenlenip tüketicilerin beğeni-
sine sunulabilir. DB, maliyetinin düşük ve DB turlarının çevreye zarar vermemesi nedeni ile özellikle çevreci 
turistlerin ilgisini çekmesi beklenmektedir. Kırklareli-Büyük Mandıra demiryolu hattında bulunan endüstriyel 
miraslarımız olan ve atıl şekilde duran; gar binası, su kulesi vb. tesislerin restore edilmesi ve butik otel, res-
toran, kafe vb. şekilde işletilmesiyle yerel yönetim gelir elde etmiş, binalar yıkılıp yok olmaktan kurtulmuş, 
ve gelecek nesillere aktarılmış olacaktır. Kırklareli-Büyük Mandıra hattı bu günkü hali ile sağlam bir görüntü 
sergilemekle birlikte DB turları düzenlenmeden önce bakımdan geçmesi yararlı olacaktır. Bundan sonraki ça-
lışmalarda Türkiye’nin değişik bölgelerinde yer alan ve atıl durumda olan ve DB turları düzenlemeye uygun 
hatların araştırılması ve potansiyelin harekete geçirilmesi için yeni araştırmalar yapılmalıdır. Destinasyonun 
değiştirilmesi, evrenin ve örneklemin değiştirilmesi ile araştırma tekrarlanıp ilgili literatüre katkı sağlanabilir.  
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TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK YARDIMLARI İŞSİZLİĞİ ARTIRIYOR MU?

Umut AKDUĞAN

Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edirne / Türkiye

Öz: İşsizlik yardımları temelde, emek piyasasına ilişkin politikalardan pasif istihdam politikaları arasında yer 
almaktadır. Bu tür politikaların, işsizliği doğrudan azaltması veya işsizlik problemini en aza indirmesi beklen-
memektedir. Ampirik çalışmalarda genellikle; işsizlik yardımları ile birlikte, istihdam koruma düzenlemeleri 
ve işten çıkarma mevzuatının, daha çok çalışan döngüsünü ve işsizlik süresini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır 
Ancak, bazı işsizlik belirleme modellerinde işsizlik yardımlarına yer verilmektedir. Özellikle Ortodoks ikti-
sadi yaklaşım, işsizlik yardımlarının, bireylerin davranışları ve dolayısıyla toplam işsizlik oranı üzerindeki 
etkisini, kişisel tercihler ile bireylerin karşı karşıya kaldıkları fırsatlar ve tehditler açısından açıklamaktadır. 
Genel olarak, işsizlik yardımlarının toplam işsizliği dört farklı kanaldan etkilediği varsayılmaktadır. Bunlar 
sırasıyla; i) İşsizlik yardımlarının işsizlerin yeni iş arama çabası üzerindeki etkisi, ii) Gelecekte elde edilecek 
işsizlik yardımlarının ücret pazarlığı üzerindeki etkisi, iii) İşsizlik yardımlarını finanse etmek için işverenlere 
uygulanan vergilerin işgücü maliyetlerini arttırarak işsizlik oranını artırıcı etkisi, iv) İşsizlik yardımlarının 
hem bireylerin hem de işverenlerin davranışlarını değiştirici etkisi, şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, 
Türkiye’de 2006-2019 döneminde işsizlik yardımlarının, hem toplam işsizlik hem de tarım dışı işsizlik oranı 
üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığı ARDL modeline dayalı Sınır Testi ile incelenmiştir. Elde edilen 
bulgular, Türkiye’de incelenen dönemde işsizlik yardımlarının, toplam işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranı 
üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İşsizlik Yardımları, İşsizlik, Tarım Dışı İşsizlik, Sınır Testi

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İşsizliğin belirleyicileri ile ilgili yapılan uygulamalı çalışmalarda, emek piyasasına ilişkin politik ve kurum-
sal değişkenler genel olarak; aktif işgücü piyasası politikaları, işsizlik yardımları, sendikalaşma oranı, istih-
dam koruma düzenlemeleri, asgari ücretler ve emek vergisi uygulamaları şeklinde sıralanmaktadır (Bassanini 
ve Duval, 2006: 9). İşgücü piyasası politikaları temelde, aktif politikalar ve pasif politikalar şeklinde ikiye 
ayrılmaktadır. Bireylerin işsiz kalması durumunda, işsizlik sürecinin olumsuzluklarından minimum düzeyde 
etkilenmesi ve asgari yaşam standartlarını sürdürebilmesi amacıyla sağlanan yardımlara genel olarak pasif 
istihdam politikaları denmektedir. Bu tür politikalar ve söz konusu yardımlar, doğrudan işsizliğin azaltılması 
yönünde bir katkı sağlamamaktadır (Hekimler, 2008: 8). Pek çok ampirik çalışmada; işsizlik yardımları ile 
birlikte, istihdam koruma düzenlemeleri ve işten çıkarma mevzuatının, daha çok çalışan döngüsünü ve işsizlik 
süresini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Brada, Marelli and Signorelli, 2014: 559).

Diğer taraftan, Ortodoks iktisadi yaklaşım, işsizlik yardımlarının, bireylerin davranışları ve dolayısıyla toplam 
işsizlik oranı üzerindeki etkisini, kişisel tercihler ile bireylerin karşı karşıya kaldıkları fırsatlar ve tehditler 



264

SÖZEL SUNUM  
TAM METİNLER

açısından açıklamaktadır (Sjόberg, 2000: 53). Genel olarak, işsizlik yardımlarının toplam işsizliği dört farklı 
kanaldan etkilediği varsayılmaktadır (Burtless, 1987: 105-162). Bunlardan birincisi ve belki de üzerinde en 
fazla tartışılanı, işsizlik yardımlarının, işsizlerin yeni iş arama çabası üzerindeki etkisidir. İşsizlik yardımları-
nın nispeten yüksek olması, iş arayanların mevcut iş teklifleri arasında daha seçici olmalarına yol açabilmekte 
ve işe yerleşme oranlarını düşürmekte, aynı zamanda işe yerleşme sürelerini de arttırmaktadır. İşsizlik yardım-
ları ile işsizlik süresi arasındaki anlamlı ilişki, hemen hemen bütün işsizlik modellerinde ortaya konmaktadır 
(Johnson ve Layard, 1986: 921-999). İşsizlik yardımları ile işsizlik arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan bu 
yaklaşıma göre, iş arayanların, iş tekliflerini karşılaştırdığı bir ücret düzeyi olduğu varsayılmaktadır. Bu ücret 
düzeyi, iş arayan bir kimsenin çalışmayı tercih etmeyeceği en yüksek veya iş teklifini kabul edeceği en düşük 
ücret olarak tanımlanmaktadır. Eğer iş teklifinde sunulan ücret bu ücret düzeyinden düşükse, iş teklifi redde-
dilecek ve işsiz birey daha fazla ücret sunan teklifler aramaya devam edecektir. Bu noktada işsizlik yardımları, 
işsizlerin gelirlerini arttırarak daha yüksek ücret beklentisine sahip olmalarına yol açmakta ve böylece işsizlik 
süresini arttırmaktadır. Bununla birlikte, bu etki, geçerli sebepler olmadan iş tekliflerini reddeden işsizlere 
ödenen işsizlik yardımlarının kesilmesini sağlayan yasal düzenlemeler sayesinde ortadan kaldırılabilmektedir 
(Sjόberg, 2000: 55-56).

İkinci mekanizma ise, gelecekte elde edilecek işsizlik yardımlarının ücret pazarlığı üzerindeki etkisini içer-
mektedir. Bean (1994) ve Snower (1996) çalışmalarında da ifade edildiği gibi, işsizlik yardımları pek çok ücret 
belirleme modelinde yer almaktadır. Daha yaygın ve cömert olan işsizlik yardımları, bireylerin işsiz kaldık-
ları sürede daha az olumsuzluk yaşamasına neden olarak, ücret pazarlığında işçilerin elini güçlendirmektedir 
(Blanchard, 1999: 12). Ücretlerle ilgili pazarlık sürecinde sendikaların amacı, üyelerinin daha yüksek ücretler 
kazanmalarını sağlamaktır. Ancak, daha yüksek ücret talepleri, mevcut çalışanlar için iş kayıplarına neden 
olabilmektedir. Genel olarak, işsizlik yardımları iş arayanların işsiz kalma korkusunu azaltmakta, bu nedenle 
de sendikaların ve çalışanların ücretlerdeki yukarı yönlü baskısını arttırmaktadır. Bu bağlamda, işsizlik yar-
dımlarının fazla olması, sendikaların tam istihdam düzeyine uygun olmayan ücret artışları talep etmelerine 
neden olabilmektedir (Sjόberg, 2000: 56). Gerçekçi olmayan ücret artış talepleri ise, işsizliği olumsuz yönde 
etkileyebilecektir.

Üçüncü etki, işsizlik yardımlarının karşılandığı fonun finansman biçimi ile alakalıdır. İşsizlik yardımlarını 
finanse etmek için işverenlere uygulanan vergilerin işgücü maliyetlerini arttırarak işsizlik oranını arttırması 
beklenmektedir. Ayrıca, sosyal güvenliğin finansmanında işsizlik yardımlarının getirdiği ilave yükün de istih-
damı olumsuz etkileme ihtimali bulunmaktadır (Sjόberg, 2000: 56).

Son olarak, işsizlik yardımlarının, hem bireylerin hem de işverenlerin davranışlarını değiştirebilme ihtimali 
üzerinde durulmaktadır. Örneğin, cömert işsizlik yardımları, bireyleri, herhangi bir sebeple memnun olmadık-
ları mevcut işlerinden ayrılma konusunda daha cesaretli hale getirebilmektedir. İşsizlik yardımlarının kolay 
elde edilebilir olması, işsizlik yardımı süresinin uzun olması veya verilen işsizlik yardımının miktarının fazla 
olması gibi özelliklere sahip olan bir işsizlik sigortası sistemi, iş arayan işsizlerin daha fazla seçici olmalarına 
yol açarak, emek piyasasında emek talebinin karşılanamamasına yol açmaktadır. Bu durum, iş açıklarının po-
tansiyel karşılığı olarak işsiz bireylerin etkinliğini azaltmaktadır (Nickell, 1997: 67). Diğer taraftan, işverenler 
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talepte yaşanan dalgalanmalara genellikle geçici işten çıkarmalarla tepki vermektedirler. Çünkü, işverenler, 
geçici olarak işten çıkarılan işçilere verilen işsizlik yardımının tamamını karşılamamakta ve işten çıkarma, 
işveren için genellikle diğer alternatiflerden daha az maliyetli olmaktadır (Feldstein, 1976: 937-957; Baily, 
1977: 1043-1063). 

İşsizlik yardımlarının istihdamı azaltıcı etkilerinin yanında, bir diğer görüş, bu yardımların olumlu taraflarına 
odaklanmaktadır. Buna göre, cömert bir işsizlik sigortası sistemi, işsiz bireyler ve açık olan istihdam alanları 
arasında daha etkin bir eşleşmeyi sağlayabilecektir. Bu durumda ise, işsizlik yardımlarının işsizlik oranı üze-
rindeki etkisinin yönü belirsiz olacaktır (Baccaro ve Rei, 2005: 5).  

İşsizlik yardımları ile ilgili bir başka dikkat çekici nokta, yasal düzenlemeler açısından sistemde ortaya çıkabi-
lecek aksaklıklar ve bunun beraberinde getirdiği olumsuzluklardır. Sektörel krizlerde veya daha büyük ölçek-
teki ekonomik krizlerde, işsizlik yardımları, işverenler ve çalışanlar arasında kayıpları en aza indirmek için bir 
araç olarak kullanılabilmektedir. Böyle bir durumda işveren ile çalışan kendi aralarında gayri resmi bir şekilde 
anlaşarak, işveren çalışanı geçici olarak işten çıkarmaktadır. Bu sayede, işveren herhangi bir tazminat ödeme-
den faktör maliyetini düşürmekte, çalışan ise işsizlik yardımı sayesinde belirli bir süre gelir elde etmekte ve bu 
şekilde krizin olumsuz etkilerinden korunmaktadırlar. Dolayısıyla, hem bu tip durumların önüne geçmek, hem 
de çalışanların işlerinden ayrılma konusundaki eğilimlerini en aza indirmek için, karar vericilerin kapsamlı 
yasal düzenlemeler yapmaları gerekmektedir. Söz konusu düzenlemelerle, işsizlik yardımına başvuranların, 
geçerli sebepleri olmadan işlerinden istifa etmeleri durumunda, işsizlik yardımının geçici veya kalıcı olarak 
kaldırılacağını bilmesi ve buna göre hareket etmesi mümkün olacaktır.   

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de işgücü piyasası politikalarına ilişkin değişkenlerden birisi olan işsizlik yar-
dımlarının, işsizlik oranı üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Önceki bölümde de 
ifade edildiği gibi, literatürde yer alan konuyla ilgili çalışmalarda, işsizlik yardımlarının istihdam düzeyini 
farklı yollarla etkileyebileceği ifade edilmektedir. Böyle bir etkinin olması durumunda ise genellikle, işsizlik 
yardımlarının işsizlik oranını artırdığı görülmektedir. Bu bağlamda çalışmada, Türkiye’de işsizlik yardımları 
ile işsizlik oranı arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı ve eğer varsa söz konusu ilişkinin yönü araştırıla-
caktır. Buna ilaveten, işsizlik yardımlarının, tarım dışı işsizlik oranını etkileyip etkilemediği de ayrıca incele-
necektir. Tarım sektöründe işsizlik yardımlarından faydalanma oranının, diğer sektörlere göre oldukça düşük 
olduğu tahmin edilmektedir. Çünkü, işsizlik yardımlarından yararlanabilmek için yasal düzenlemelerle getiri-
len birtakım şartlar bulunmaktadır. Kayıt dışı istihdamın yüksek olduğu tarım sektöründe, söz konusu şartları 
sağlayan bireylerin sayısının oldukça az olması ve genellikle küçük aile işletmelerinin faaliyet göstermesi, bu 
sektörde işsizlik yardımlarından yararlanma oranını oldukça düşürmektedir. Dolayısıyla, işsizlik yardımlarının 
istihdam üzerinde herhangi bir etkisinin olması durumunda, bu etkinin tarım dışındaki diğer sektörler aracılı-
ğıyla toplam istihdama yansıyacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, toplam işsizlik oranının yanında, 
tarım dışı işsizlik oranı da analize dahil edilmiştir. 
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KAPSAM

Türkiye’de işsizlik yardımlarının, toplam işsizlik oranı ve tarım dışı işsizlik oranı üzerindeki etkisinin incelen-
mesinde aşağıdaki iki model kullanılacaktır.

                 (1)

           (2)

Denklem (1)’de U işsizlik oranını, Denklem (2)’de NAU tarım dışı işsizlik oranını göstermektedir. Her iki 
denklemdeki açıklayıcı değişken olan LB ise işsizlik yardımlarının logaritmik biçimini ifade etmektedir. Söz 
konusu değişkenlere ilişkinin, 2006:01 – 2019:05 dönemine ait aylık veriler kullanılmıştır. Denklem (1)’de ba-
ğımlı değişken olan işsizlik oranı (U) ve Denklem (2)’de bağımlı değişken olan tarım dışı işsizlik oranı (NAU) 
değişkenlerine ilişkin zaman serileri, TÜİK internet sayfasından alınmıştır. İşsizlik yardımları (B) değişkenine 
ilişkin veriler ise, T. C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü internet sayfasındaki genel 
yönetim bütçe istatistiklerinden (genel yönetim bütçe giderleri kısmından) ayrıştırılarak elde edilmiştir. 

YÖNTEM

Çalışmanın ampirik kısmında, öncelikle değişkenlerin durağanlıkları Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Bi-
rim Kök Testi, Phillips-Perron (PP) Birim Kök Testi ve Dickey-Fuller GLS (DF-GLS) Birim Kök Testi ile 
incelenmiştir. Tablo 1’de de görüldüğü gibi, değişkenlerin durağanlık mertebeleri arasında farklılıklar bu-
lunmaktadır. Ayrıca, değişkenlerin durağanlık derecelerine ilişkin, farklı birim kök testlerinden elde edilen 
sonuçlar da değişmektedir. Bu nedenle, serilerin aynı mertebeden durağan olma şartının aranmadığı ARDL 
(Autoregressive Distributed Lag) modeline dayalı Sınır Testi yaklaşımıyla söz konusu değişkenler arasındaki 
uzun dönemli ilişki araştırılacaktır. Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından geliştirilen Sınır Testi yaklaşımı-
nın, diğer doğrusal eşbütünleşme testlerine göre daha üstün istatistiksel özelliklere sahip olduğu ve daha gü-
venilir sonuçlar verdiği belirtilmektedir (Narayan ve Narayan, 2005: 429). Otoregresif dağıtılmış gecikmeler 
modeline dayanan Sınır Testi’nde ilişkinin varlığı Wald istatistiği ile araştırılmaktadır. Hesaplanan test istatis-
tiği kritik değerlerle karşılaştırılmakta, test istatistiğinin üst kritik değerden büyük olması durumunda, uzun 
dönem ilişkisinin olmadığını ifade eden temel hipotez reddedilmektedir. Test istatistiğinin alt kritik değerden 
küçük olması durumunda da, söz konusu temel hipotez kabul edilmektedir. Test istatistiğinin alt kritik değer ile 
üst kritik değer arasında olması durumunda ise, serilerin durağanlık özelliklerinin belirlenmesi ve devamında 
diğer testlerle eşbütünleşme ilişkisinin araştırılması gerekmektedir. Analizin devamında, değişkenler arasında 
eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilmesi durumunda, tahmin edilen ARDL modeli kullanılarak kısa ve uzun 
dönem katsayıları hesaplanacak ve yorumlanacaktır. 

BULGULAR

Sınır testi için kritik değerler, değişkenlerin düzeyde durağan ya da birinci dereceden durağan olmaları varsa-
yımına göre düzenlendiğinden, modele dahil edilen değişkenlerin ikinci dereceden durağan olmaması gerek-
mektedir. Bu nedenle, ADF, PP ve DF-GLS birim kök testleri kullanılarak değişkenlerin durağanlık dereceleri 
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belirlenmiş ve Tablo 1’de sunulmuştur. Buna göre, U ve NAU değişkenlerinin ikinci dereceden durağan, LB 
değişkeninin ise birinci dereceden durağan olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Tablo 1. Birim Kök Test Sonuçları

Değişkenler ADF PP DF-GLS

U -2,29 -1,52 -2,43

NAU -2,35 -1,44 -2,25b

LB -9,94a -10,07a -6,67a

U
-3,46b -8,59a -3,38b

NAU
-3,38a -8,56a -

a, b ve c sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir.

Bu aşamada, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki Sınır Testi ile araştırılmıştır. Sınır Testinin yapılacağı 
ARDL modelinin gecikme uzunluğu Akaike bilgi kriterine (AIC) göre belirlenmiş ve bu gecikme uzunluğun-
da otokorelasyon olmamasına dikkat edilmiştir. Bu doğrultuda, işsizlik yardımları ile işsizlik oranı arasındaki 
ilişkinin testi için gecikme uzunluğu 3 seçilmiş ve uygun model olarak ARDL(3,0) tahmin edilmiştir. İşsizlik 
yardımları ile tarım dışı işsizlik oranı arasındaki ilişkinin testi için ise gecikme uzunluğu 4 seçilmiş ve uygun 
model olarak ARDL(4,0) tahmin edilmiştir. Bu modeller kullanılarak gerçekleştirilen Sınır Testi sonuçları 
Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Sınır Testi Sonuçları

Bağımlı Değişken : U

F istatistiği            : 2,85

Kritik Değerler (k=1)

%1 %5 %10

Alt Değer 4,81 3,15 2,44

Üst Değer 6,02 4,11 3,28

Bağımlı Değişken : NAU

F istatistiği            : 2,76

Kritik Değerler (k=1)

%1 %5 %10

Alt Değer 8,74 6,56 5,59

Üst Değer 9,63 7,30 6,26
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Tablo 2’de sunulan Sınır Testi sonuçlarına göre, bağımlı değişkenin “U” olduğu birinci modelde hesaplanan 
test istatistiğinin (2,85), %10 anlamlılık düzeyinde alt kritik değer ile üst kritik değer arasında olduğu, %1 ve 
%5 anlamlılık düzeylerinde ise alt kritik değerden küçük olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, toplam işsizlik 
oranı ile işsizlik yardımları arasında uzun dönem ilişkisinin olmadığını ifade eden temel hipotez, %1 ve %5 
anlamlılık düzeylerinde kabul edilmektedir. Diğer taraftan, bağımlı değişkenin “NAU” olduğu ikinci modelde 
ise hesaplanan test istatistiği (2,76), bütün anlamlılık düzeylerinde kritik değerlerden küçüktür. Dolayısıyla, 
tarım dışı işsizlik oranı ile işsizlik yardımları arasında uzun dönem ilişkisinin olmadığını ifade eden temel hi-
potez kabul edilmektedir. Dolayısıyla, işsizlik yardımlarının, hem toplam işsizlik oranı üzerinde, hem de tarım 
dışı işsizlik oranı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

SONUÇ

Türkiye’de 2006-2019 dönemi için aylık verilerin kullanıldığı bu çalışmada, işsizlik yardımlarının, hem top-
lam işsizlik oranına hem de tarım dışı işsizlik oranına anlamlı bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Bu 
bağlamda, söz konusu değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki sınır testi yaklaşımı kullanılarak incelenmiş-
tir. Test sonuçları, işsizlik yardımlarının hem toplam işsizlik, hem de tarım dışı işsizlik oranı üzerinde herhangi 
bir etkisinin olmadığını göstermiştir. İşsizlik yardımlarının istihdam üzerindeki etkisini ortaya çıkaran aktarım 
mekanizmaları düşünüldüğünde, Türkiye’de işsizlik yardımına hak kazanmanın koşullarının oldukça katı ol-
ması sebebiyle sağlanan işsizlik yardımları miktarının nispeten düşük olmasının, bu sonucun ortaya çıkmasın-
da etkili olduğu düşünülmektedir. Diğer taraftan, kayıt dışı istihdamın boyutu da, işsizlik yardımları ile işsizlik 
oranı arasındaki muhtemel ilişkinin ortadan kalkmasına neden olan faktörlerden biridir. 
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İŞLETMELERDE YÖNETİCİ SEÇME VE TERFİ SÜRECİNDE YETKİNLİK BELİRLEME 
ARACI OLARAK YAZI ANALİZİ TEKNİĞİNİN İNCELENMESİ

Pelin EREN1, Harun EREN2

1Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne / Türkiye

2Turkcell Global Bilgi, Edirne / Türkiye

   

Öz:  İşletmelerde yönetici seçimi ve terfi sürecinde kişinin yetkinlik ve deneyimlerinin yanı sıra tutum ve 
değerleri, kişiye özgü gelişmiş nitelikleri en önemlisi yaşam deneyimlerinin dikkate alınarak değerlendirme 
yapılması zaman yönetimi, yetenek yönetimi, personel yönetimi ve maliyet yönetimi açısından oldukça önemli 
sonuçlar getirir. Doğru yönetici seçimi insan kaynakları departmanı açısından ciddi önem taşımaktadır. Bu 
sürecin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve örgüte uyumlu doğru yöneticinin belirlenmesi için birçok 
yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en sık kullanılan psikoteknik testlerdir. Soyut özeliklerin ortaya çı-
karılmasının zorluğu, sayısal değerlere dönüştürülmesinin gerekliliği insan kaynaklarını birçok tekniği birlikte 
kullanma yoluna götürmüştür. Bu da maliyeti yükselten ve zaman kaybına sebep olan bir durumdur. Yazı anali-
zi (Grafoloji) ile kişinin zeka, yetenek ve kişilik özelliklerini kısa zamanda düşük maliyetle belirlenmesi ve bu 
özelliklerin somut verilere dönüştürülmesi mümkündür. Bu teknik, kişisel özellikleri, becerileri, yetenekleri, 
kişiliğinde iz bırakmış geçmiş deneyimleri, fiziksel ve psikolojik sağlık sorunlarını ortaya koymaktadır. “El 
yazısı bir konuşmanın sembolü zihinsel deneyimin bir sembolüdür” (Lynch, 1985, s. 15). Phoenix merkezli 
El Yazısı Araştırma Şirketine göre yaklaşık 10.000 Amerikan şirketi, istihdam prosedürlerinde veya personel 
programlarında el yazısı analizini kullanmaktadır. Bu çalışmada yönetici seçimi ve terfi sürecinde halihazırda 
kullanılan yöntemler ile yazı analiz tekniği arasında  yöneticilerde aranan özellikleri ölçme kapasitesi bakımın-
dan karşılaştırmalı bir inceleme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Grafoloji, Yönetici Seçimi, Psikoteknik Yöntem, Yazı Analizi

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Yetkin bir yönetici, iç dinamikler ve dış dinamikler arasında esneyebilen, teknolojik gelişmelerin sağladığı hız-
lı düşünce akışına uyarlanmış, yaşam deneyimlerini iş pratiğine sentezleyebilen, sosyal organizasyonlardaki 
kilit noktalara doğru müdahalelerde bulunabilen, değişimi yönetebilen, kurumsal değerleri sindirmiş ve bunu 
tüm ekiplere yansıtabilen bir “lider”dir. Yöneticilik, yönetim alanında birikmiş bilgi birikimini kullanarak, 
başkaları ile çalışarak ve bunlar vasıtasıyla iş görerek, işletme birimlerini ve işletmeyi amaçlarına ulaştırma işi 
ve uğraşısıdır (Demirkan, 2001, s. 5). Bu noktada insan kaynaklarının yönetici seçimi ve terfi noktasında uygu-
ladığı yöntem ve teknikler büyük önem arz etmektedir. İnsan kaynakları yönetiminin en ana fonksiyonlarından 
biri işgören seçme ve yerleştirmedir. 
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Seçim sürecindeki ana basamaklar aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır. Fakat bazı şirketler zamanı ve maliyeti 
azaltmak için, bu basamaklardan birkaçını atlayabilmektedir (Öztürk 1995: 27). 

Bu basamaklar; 

a. Adayın kabulü, 

b. Başvuru formlarının doldurulması, 

c. İlk eleme görüşmesi, 

d. Sınav yapma, 

e. Derinlemesine görüşme, 

f. Geçmişteki deneyim ve örgenimin araştırılması, 

g. Fiziksel inceleme ve iş teklifi 

Bir şirkete yön veren ve onu başarıya ya da başarısızlığa götüren en önemli öğe kuşkusuz insandır. Mevcut 
öğenin şirketin gerçek ihtiyacı karşılayacak seviyede ve kabiliyette bulunması ve bunlar arasında en faydalı 
olanların seçilmesi, insan kaynakları yönetiminde başlı başına önemli bir konu ya da problem olarak değerlen-
dirilir, (Sabuncuoğlu 2000, s.78). Bu problemi en doğru şekilde çözmek için insan kaynakları tarafından uygu-
lanan sürecin belli bir bölümünde psikoteknik testler uygulanır. Psikoteknik testler kişinin psikolojisini somut 
bir şekilde görsel üzerinden değerlendirmemizi sağlayan önemli bilgi toplama araçlarıdır. Bunun yanı sıra yazı 
analizi, ilk eleme basamağında  yönetici adayında aranan genel nitelikleri, başvuru formuyla beraber alınacak 
olan el yazısı numuneleriyle ortaya koyabilecek ve şirkete en uyumlu kişilerin elenmesi riskini ortadan kaldı-
rabilecek bir araçtır. Derinlemesine görüşme basamağında ise kişiyi tüm yönleriyle ayrıntılı bir şekilde ortaya 
çıkaracak olan projektif bir tekniktir.

Psikoteknik Testlerin Sınıflandırılması Ve Yazı Analizi Tekniğinin Karşılaştırmalı İncelemesi

Testler, bireyin bir bütün olarak incelenmesinde kullanılan değişik yöntem ve araçlardan (görüşme, sosyogram, 
soruşturma, otobiyografi, vb.) sağlanan bilgilerle birleştiğinde; birey hakkında verilen kararları sağlamlaştıran 
psikolojik ölçme araçlarıdır. Testler hiçbir zaman kendiliğinden kararlar veren mekanik araçlar olmayıp, bireyi 
anlamada, bize önemli bilgiler sağlayan araçlardır ( Cronbach, 1970, 23-25). 

Zeka Testleri

Zeka; diğer psikolojik özellikler gibi soyut, gözlenemeyen, değerlendirilip karşılaştırılması ve bir kategoriye 
yerleştirilmesi sürecinde somutlaşıp yansıtılmaya muhtaç bir özelliktir. 

Zekânın ilk ölçümü, Fransa’daki okullarda öğrenme güçlüğü olan çocukların normallerden ayrılması amacıyla 
geliştirilen Binet-Simon (1905) testiyle başladı. Binet’ye göre zekâ, bellek alanı, duyum keskinliği ve tepki 
hızı gibi basit zihni öğelerle değil, kavrama, hüküm verme, akıl yürütme (ve ‘düşünceye belirli bir yön verme’, 
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‘düşünceyi arzu edilen bir gayenin gerçekleşmesine intibak ettirme’ ile ‘kendi kendini eleştirme/kendi yan-
lışlarını bulup düzeltme’) gibi karmaşık işlemlerde kendini gösterir. Bu karmaşık zihni etkinlikleri duyumları 
ölçer gibi dakik olarak ve doğrudan doğruya ölçmek mümkün değildir. Bireyin zekâsı hakkında güvenilir bir 
fikir edinmenin yolu, bireyi çözümü yüksek zihni işlemlerin kullanılmasını gerektiren problemlerle karşı kar-
şıya getirmek ve bireyin yaptıklarını objektif olarak saptamaktır. (Toker ve ark., 1968: s. 22-23).

Zeka tek bir yetenek özelliği olmayıp aslında birçok yeteneği içinde barındıran bir kompleks durumdur. Far-
kındalık, seçim yapma, çözüm bulma, yenilik yaratma gibi alt yetenekleri kapsar. 

Thurstone, zekanın temel yapısını oluşturduğunu düşündüğü 7 faktör elde etmiş ve bu faktörleri “Temel Yete-
nekler” olarak nitelendirmiştir. (Özgüven, 2003: 168-169)

Psikoteknik yöntem ile personel seçiminde kullanılan zeka testlerinin bazıları şu şekildedir (Telman ve Türet-
gen, 2004: 83-90): 

Wechsler Yetişkin Zekâ Ölçeği- (WAIS-R), Wechsler’ın, “amaca uygun hareket etmek, rasyonel düşünmek 
ve çevreleriyle etkin bir şekilde başa çıkmada bireyin küresel davranışı” olarak tanımladığı genel bir bilişsel 
yetenek testidir. 

Thurstone Zihni Yetenek Testi: Thurstone’un temel yetenekler adını verdiği faktörleri ölçmeyi amaçlayan 
test, kendi içinde sayısal, sözel, yersel, kelime akıcılığı, akıl yürütme, anlamsız belleme ve algısal olmak üzere 
yedi alt testi kapsamaktadır.         

R.B. Cattell: Sözlü yeteneğe dayanmayan, ortaöğretimi tamamlamış, 25 yaşın altında olanlar için hazırlanmış 
bir testtir ve endüstride grup testi olarak kullanılır.   

Wonderlic Personel Testi: Bu test adayların ön elemesini yapmak ve zamandan kazanmak amacıyla geliştiril-
miş olup, büyük oranda sözel ve sayısal yeteneği ölçer. 

Porteus Labirenti: Kağıt üzerinde çizili, basitten karmaşığa giden, labirent bulmacasından oluşan, sözlü ce-
vaba dayanmayan görsel zeka testidir. İlköğretim eğitimini almış ya da almamış herkese uygulanabilmesi ne-
deniyle, özellikle talimat almada zorlanan çalışanlar için kullanılabilecek basit bir testtir. Kaliforniya Zihinsel     

Olgunluk Testi: Bu testler grup olarak uygulanır. Sözel kavramlar, sayısal muhakeme, mantıki muhakeme, 
uzaysal ilişkiler, bellek, dil gibi testlerden oluşur. Puanlarını makine ile hesaplamak mümkündür. Elde edilen 
zeka puanı, adayın zeka yaşının hesaplanmasında kullanılabilir.    

Kohs Küpleri: Endüstride soyut örneklerden hareket ederek somut işlerde ilişkiyi yakalayabilme yeteneğini 
test etmek için, yaygın kullanılan bir testtir. 16 adet birer yüzleri mavi, kırmızı, sarı ve beyaz ve iki yüzüde 
köşeleme olarak mavi-sarı ve beyaz-kırmızı renkte boyalı küpler ve bunlarla yapılacak şekillerin resmedilmiş 
olduğu bir kitapçıktan oluşur. Sekreter ve alt kademe yönetici seçimlerinde kullanılan bir yöntemdir.
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Mekanik Zeka Testi: Zihinsel yeteneğin teknik yönünü ölçen bir testtir. Üzerinde delikler bulunan bir levha, 
yine üzerinde delikler bulunan muhtelif boylarda çubuklar ve kafası deliklere girebilecek kadar büyük çiviler-
den oluşur. Çubuklar, levha üzerine talimat kağıdında gösterildiği gibi yerleştirilir ve vidalarla belli hareketi 
yapabilir şekilde sabitlenir. 

Analitik Düşünce Testi: Bu test, Cattell testinin içinde bulunan bir bölümdür. Belirli kombinasyonda dizilmiş 
şekiller arasından eksik olan ilişkili şeklin bulunmasıyla yürütülen bir testtir. Grup testi olarak, özellikle beyaz 
yakalıların zihinsel becerilerini ölçmek için kullanılabilir. 

Açılım Testi: Açılımı verilmiş olan geometrik şeklin, sunulan şekiller arasından hangisinin açılımı olduğunu 
seçmeye dayanır. Bu test, soyut düzeyde ilişkileri kavrayarak çözüm bulma konumunda olan yönetici kademe-
sine personel seçmede kullanılabilecek testlerdendir. (Gürer, 2017: 51)

Yazı analizi ve zeka arasındaki ilişki:

El yazısı, algısal nörolojik ve fizyolojik dürtülerin kombinasyonu olan karmaşık bir motor becerisidir. Görsel 
algı ve keskinlik, formu anlama, merkezi sinir sisteminin gidiş şekilleri, el ile kolun kas ve kemiklerinin anato-
misi ve fizyolojisi bir araya gelerek istenilen sonucu ortaya çıkarır. (Hilton 1982; Huber 1999) Yazma sırasında 
el kağıt üzerine iz bırakmak için bir araçtır ve tüm işi beyin organize eder. Beyin sinir sistemi aracılığı ile nöron 
yollarından aktarılan bilgileri sentezler ve yansıtır. El yazımız beynin tüm bölgelerinden gelen bilgilerin ve 
düşünme şeklimizin bir çıktısıdır. Fransız Le Nouvel Observateur dergisininin (28.08.2009) internet sitesinde 
konuya ilişkin makale yayınlandı.

Yayınlanan bu makaleye göre; Fransız bilim adamları beynin sözü (soyut kodun) yazıya (somut koda) dönüş-
türülmesini sağlayan beynin “yazı yazma” bölümünü belirlediler.  Bununla birlikte araştırmacılar, 12 sağlak ve 
12 solağın beyninin MR’ını çekti. Bu araştırma ve önceki araştırmanın verileri birbirini tuttu. Bilim adamları, 
sağ eliyle yazı yazanlarda alanın, beyindeki konuşma ve yazı yazılan eli kontrol eden bölgenin de bulunduğu 
beynin sol bölümünde bulunduğunu bildirdiler. Bu sonuçlar dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme 
ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren öğrenme 
bozukluğu uzmanları olan bilim adamlarına yeni bir araştırmanın da yolunu açtı.

Disleksik yetişkinlerin katıldığı araştırmanın sonuçları, belirlenen küçük bölümün işlevinin sınırlı olduğunu 
da gösterdi. “

PET (Positron Emission Tomography) beyin tarama sistemi ile beynin glukoz kullanma durumunu gözlemle-
yerek zekanın ölçülmesine yönelik ilk çalışmalar 1988 yılında yapılmıştır. Bu çalışma IQ denen olgunun daha 
çok beynin “Parietal Lop” ve “Frontal Lop” arasındaki bilgi akışının bir sonucu olduğu ortaya çıkmıştır.

Berninger’in araştırmaları, yazı yazarken parmak hareketlerinin beynin düşünme, dil ve kısa dönem hafıza 
bölümlerini harekete geçirdiğini tespit etti.
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Indiana Üniversitesinin yaptığı bir araştırmada da, bir grup çocuğa harfleri yazdırırken diğer gruba sadece 
hazır fişler gösterildi. Daha sonra iki grubu da, beyin aktivitesini tarayan özel bir MRI cihazına sokan bilim 
insanları, bir yandan da harfleri çocuklara gösterdiler. Birinci grubun beynindeki sinirsel hareketlenmelerin 
çok daha yoğun ve yetişkinlerinkine yakın olduğu tespit edildi. (Mustafa Kariptaş -2009)

Bu çalışmalar bize gösteriyor ki kalem vasıtası ile beynin birçok bölümünden gelen bilgiyi kağıda yansıtıyo-
ruz. Yazı yazarken çizdiğimiz çizgilerin yazı yazmayı öğrendiğimiz andan itibaren parmak izimiz gibi özgün-
leşmesi de bu çizgilerin  IQ seviyemiz gibi sadece bize ait olan potansiyel bilgiler içerdiğini gösteriyor. 

Peki yazıda mental kapasitemize işaret eden çizgiler nasıl ölçülür? Kişiliğin yönlerini tam olarak tanımlar-
ken oldukça sistematik olan bir grafolojik analiz yöntemi, Klara Roman tarafından yazılan bu Graphology 
Psychogram, kişilerin  kendi potansiyellerini ve engellerini görmelerini kolaylaştıran bir daire içindeki bölge-
leri bölgelere ayrılarak düzenlenmiştir. 

Bu Psikogram’da kişiliğin yönleri, Klara G Roma psikografisinde belirtilen 8 ana gruba ayrılan 40 faktöre 
bölünmüştür. 1946-1961 yılları arasında geliştirilen ve Graphology bilimsel dergisinde yayınlanan bu psi-
kogramda 8 ana gruptan en üstte olanı mental kapasite zihin ve düşünce bölümünün ölçüldüğü bölümdür. Bu 
bölüm 7 faktörle 5 birim değer üzerinden ölçülür. 

Zihin- Düşünce İçin Ölçülen Yazı Faktörleri

1. Yazının düzenlenmesi (paragraflar, marjlar, boşluklar)

2. Formun sadeleştirilmesi ( gereksiz süslemelerden arındırılmış akışkan)

3. Harflerin üst bölge çizgilerinin detayları

4. Harflerin üst bölge yüksekliği

5. Yazının özgün bir tasarım oluşu (orjinallik)

6. Anlamlılık

7. Ritm (müzik gibi ritmli çizgiler)

      (şekil-1)

Yazı analizi tekniğini mental kapasite belirleme aracı olarak diğer tekniklerden ayıran en önemli özellik yazı 
yazma işlevinin bilinçdışı otomatik bir motor özellik olmasıdır. Yazı yazmaya başladığınızda karakterinizin 
dışında herhangi bir çizgi ya da taklit çizgiyi numuneler boyunca devem ettirmemiz neredeyse imkansızdır. 

İş dünyasında zekânın doğa niteliklerini analiz etmek amacıyla (örneğin; algılama ve ayırt etme yeteneğini 
saptamak, anlamanın, biçimini ve genişliğini ölçmek, anlamada ayırt etme yeteneğini, cevap ve hareketlerini 
düzenlemede seçim yapabilme yetisini ortaya koymak gibi) zekânın kendini dışa vuruş (belli etme) biçimlerini 
ve işleme faaliyetini ilgilendiren hususları belirlemek amacıyla (aklını kullanabilme, adapte olabilme, insan 
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sevgisi, heyecanlı olup olmadığı, sosyalleşme tipi ve düzeyi, irade düzeyi, fedakârlık yapabilme ölçüsü, vb.) 
hareketi ve düşünceyi destekleyecek güç öğelerini, mesleğe ya da faaliyete girme yeteneğini analiz etmek, çok 
yönlü eğilimleri olup olmadığını araştırmak içindir (Uluslar arası Grafoloji Toplantı Tutanakları, 1990). 

Yetenek ve Kişilik Testleri

Eğitim bilimlerinde yetenek “kişinin kalıtıma dayanan ve öğrenmesini çerçeveleyen sınır; dışarıdan gelen etki-
yi alabilme gücü” olarak ele alınmaktadır. Yetenek bir kişinin sürekli yaşadığı duygu, düşüncede davranışları 
üretici bir şekilde yaşamın her alanına uygulayabilmesidir. (Buckingham ve Vosburgh, 2001)

Literatürde yetenek için yapılan tanımlar incelendiğinde kişinin psikolojik, sosyal, fiziksel ve zihinsel bir po-
tansiyel genetik durumdan bahsedildiğini görüyoruz. Harvard üniversitesi nöroloji bilim dalından profesörler 
doğuştan görme engelli olan Eşref Armağan’ın  beyin fonksiyonlarını incelemiş ve bunun sonucunda Eşref 
Armağan’ın bir nesneye dokunduğunda beynindeki görülen cisimlerin algılanması ile ilgili bölümün harekete 
geçtiğine şahit olmuşlardır. Hiç görmediği nesneleri dokunduktan sonra resmedebilme yeteneği nedeniyle, 
‘The Colors of Darkness’ isimli ödüllü belgesele ve Real Super Humans belgeseline konu olmuştur.28 

Hakkında ünlü İngiliz bilim dergisi ‘New scientist ‘te bir makale yayınlanmış ve makalede Eşref Armağan 
için “Çünkü eğer Armağan görüntüleri görmekte olan bir insanın yapabileceği şekilde temsil edebiliyorsa, be-
yinlerimizin sadece zihinsel imgeleri nasıl oluşturduğuyla değil aynı zamanda bu imgelerin görmedeki rolleri 
hakkında da büyük sorular ortaya çıkarır. Sadece gözlerimizi kullanarak mı zihinsel imgeler oluşturuyoruz?” 
cümleleri kullanılmıştır. 29

Yetenek genetik olarak aktarılan beyinden elimize, oradan da kağıda sirayet eden çizgilerden görebileceğimiz 
soyut bir özelliktir. Güncel olarak kullanılan yetenek testlerinin bazıları şu şekildedir.

D2: Her sırasında 47 adet üstünde ve/veya altında bazı noktalar olan ‘d’ ve ‘p’ harflerinin bulunduğu, 14 sıra-
dan oluşan tek sayfalık bir dikkat testidir.

Matematiksel Dikkat Testi: A3 kağıt üzerinde 15 satırın her birinde 45 matematiksel işlem bulunan bir dikkat 
testidir.

Şekil Kopyalama: Milimetrik çizgili bir kağıt üzerindeki, günlük yaşam görüntülerinden birini canlandırma-
yan geometrik şeklin diğer milimetrik çizgili kağıda kopyalanması esasına dayanır.(Gürer, 2017: 51)

Genel olarak dikkati, uzay algısını, görme keskinliğini, motor koordinasyonunu ölçmek için ayırt edici bir 
testlerdir.

Kişilik testlerinde, kişilik özellikleri ile iş gerekleri arasında bir bağlantı kurulması amaçlanmıştır (Aşkun, 
1982: 55) Güncel olarak kullanılan kişilik testlerinin bazıları şu şekildedir.

28  www.wikiwand.com/tr/Eşref_Armağan
29  www.newscientist.com
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Objektif Kişilik Testleri: Kağıt-kalem testleri şeklinde olan bu testlerde, bireylerden kendi durumlarını en iyi 
şekilde anlatan ifadeleri işaretlemeleri istenir

Projektif Kişilik Testleri: Belli bir uyarıcı karşısında bireyin vereceği tepki, algı ve yorumu anlayabilmek için 
bu tür testler kullanılır.

Minnesota Çok Safhalı Personel Envanteri: Kişilik testinin bu türü, genellikle psikolojik rahatsızlıklara 
neden olan özelliklerin incelenmesi amacıyla kullanılır. 

16 Kişilik Faktörü Envanteri (16 PF): Yazılı test maddelerinden oluşan ve yanıt için üç alternatifin verildiği 
bir testtir.

Bernreuter Kişilik Envanteri: Bu envanter, adayın kendini anlatım tekniğine dayanır. Kişilik testinin bu 
türüyle adayın nevroza eğilim, kişisel yeterlilik, içe dönüklük, egemen olma, boyun eğme, kendine güven vb. 
kişilik yapıları ölçülür. 

KAI – Kirton Uyum Testi: Bu test kısa bir zaman içinde kişinin eğitim ve deneyimle öğrendiği çözüm şekil-
lerini mi, yoksu sonucu belli olmayan çözüm şekillerini mi kullanmaya eğilimli olduğunu ölçer.

Rorschach Mürekkep Lekesi Testi: Her biri 20 x 26 cm. büyüklüğünde, üzerinde simetrik mürekkep lekeleri 
bulunan 10 beyaz karttan oluşmaktadır.

TAT – Tematik Algılama Testi: TAT takımları beyaz karton üzerine basılmış 19 resimden ve 1 boş karttan 
meydana gelmiştir.

Gazi – Beier Cümle Tamamlama Testi: Test bireylerin tavır ve duygularını yansıtır. 67 adet tamamlanmamış 
cümlelerden oluşan projektif bir testtir.

Resim Yapma Testleri: Sanatsal etkinlikler, yalnız sanat açısından değil, çoğu kez kişisel kimliğin özellikle-
rini ortaya koyma açısından da değerlendirilmektedir. 

Yazı analizi yetenek ve kişilik arasındaki ilişki:

Kendini ifade eden davranış kişiliği değerlendirmede potansiyel bir rehberdir; ancak ne yazık ki psikologlar 
son zamanlara kadar kişiliğin hemen sadece “coping” yönüne dikkat etmişler, çoğu kişilik testlerinde -projektif 
olanlar dahil- kişiye, işi yapması söylenip, sonucun ne olduğunu ölçmüşlerdir, ama nasıl olduğunu değil. Ölçü-
len, cevabın uyuma ait olan (adaptif) içeriğidir, şüphesiz açıklayıcıdır ancak, bu arada ifade edici öz harcanır. 
(Klara Roman 1986)

Kişi kendine özgü karakteristik özelliklerini yazıya yansıtır. Yazı, kişinin bilinçaltından gelen, alışkanlıkla bir 
yazıdan diğerine tekrar ettiği bir düzen haline gelir. (Hilton, 1982; Huber, 1999)
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Zeka ve Yetenek İçin Ölçülen Yazı Faktörleri

1. Dışa dönüklük (bağlantılı, akıcı, hızlı, sağa eğimli, yatay yayılan, sol marjı dar)
2. İçe dönüklük (katı, gergin, yavaş, sola eğimli, sağ marj dar)
3. Öz-kontrol (kelime arası boşluklar, keskin hatlar, harf ve kelime ritmi)
4. Baskı altında hissetme (köşeli harfler, dar harfler, tekdüzelik, gizlenmiş vurgular)
5. Hayat enerjisi (alt döngü detayları, alt döngü uzunluğu ve genişliği)
6. Benlik-Ego (üst bölge dinamikleri, yüksekliği ve genişliği, büyük harfler)
(şekil -1)

SONUÇ

Grafolojinin (yazı analizinin) elementleri olan grafik göstergeler, Klara Roman’ın George W. Staempfli ile bir-
likte hazırladığı, grafolojik bir psikogram içinde anlatılarak, kaligrafik temel, Baltacıoğlu’nun deyimiyle “yazı 
psikoloğu” olan grafologlar tarafından değerlendirildiğinde, yazarın kişiliğiyle nasıl bir bütün oluşturduğu 
görülmektedir. (Nursu Marmara Doktora Tezi-1994)

Psikogram, bir insanın düşünce süreçlerinin çeşitli öğelerini birleştirmeye çalışan bileşik bir psikolojik öl-
çüm anlamına gelir. Psikogram “öğelerin toplamı değil, aralarındaki ilişki “olarak adlandırılır. Karmaşık ve 
soyut özellikleri, bireyin karar vermesini sağlayan basit bir tasarıma indirgemek amaçlanmıştır. (şekil-1)

Gelecekte, veri görselleştirme teknikleri ve dijitalleşme çağının desteklediği, gittikçe daha gelişmiş ve geliş-
tirilmiş grafik tasarımlarla, psikogramların giderek daha ilginç, kolayca anlaşılan ve yapılan testlerin duru-
munu ve koşullarını doğrudan yansıtan bir biçimde tasarlanması gereklidir.

Sonuç olarak Grafoloji (yazı analizi) ayrıntılı bir yönetici yeterlilik raporunun hazırlanmasına katkıda bu-
lunduğu için dünyada artan bir şekilde kullanılan projektif bir tekniktir. Yönetici pozisyonunu dolduracak en 
uygun adayın seçilmesi ve terfisi için işletmenin insan kaynakları departmanında diğer tekniklerle birlikte 
uygulanabilecek hızlı, düşük maliyetli, bilimsel ve güvenilir bir yöntemdir. Kişiliğin sadık bir yansıması olan 
el yazımız ve imzamız, çalışma becerilerini, entelektüel yetenekleri, duygusal kararlılığı, sorumluluk bilincini, 
fiziksel ve psikolojik bozuklukları tespit eden bir beyin çıktısıdır. El yazımız nasıl öğrendiğimizden bağımsız 
olarak benzersiz otomatik bir motor özelliktir, güncel ve kişiseldir. 
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Şekil -1
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AVRASYA JEOPOLİTİĞİNDE ERDOĞAN VE PUTİN DÖNEMİ – TÜRKİYE – RUSYA 
İLİŞKİLERİNDE EKONOMİ VE GÜVENLİK TEMELLİ STRATEJİK ORTAKLIK

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Bu çalışma, Soğuk Savaş sonrasından günümüze kadar olan periyodda iki etkin lider olan Vladimir Putin 
dönemi ve Recep Tayyip Erdoğan dönemi “Türkiye - Rusya  siyasi ve ekonomik ilişkilerini” analiz etmek ve 
iki ülke arasındaki stratejik ortaklık çerçevesindeki ilişkilerin Avrasya coğrafyasındaki düzleminde güvenlik 
boyutu ve enerji politikaları üzerindeki başlıca etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada, Tür-
kiye ile Rusya arasındaki stratejik ilişkiler ve ortaklık vizyonu, iki ülkenin rekabet alanlarından ziyade “ka-
zan-kazan” anlayışı doğrultusunda bölgesel işbirliği çerçevesinde analiz edilmiştir. Vladimir Putin’in iktidara 
gelmesiyle birlikte Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni bir döneme girildi. İki ülke arasında gerek Putin gerekse 
Erdoğan tarafından üst düzey zirve toplantıları ve ziyaretler gerçekleştirildi. (Derman ve Oba, 2016:47). İkili 
ilişkilerde belirleyici ana etken Suriye meselesinde oluşan güvenlik zafiyetinde Türk savunma sanayiinin ge-
liştirilmesi ve takviye edilmesi olmakla beraber 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışması sonrası iki ülke arasındaki 
gelişen dostane münasebetler de mühimdir. Her ne kadar 24 Kasım 2015 tarihinde düşürülen Rus savaş uçağı-
nın ikili ülke arasında en keskin viraj ve kırılma noktası olmasına rağmen kısa sürede ilişkilerin düzelmesiyle 
birlikte hızlı bir şekilde siyasi ve ekonomik işbirliği sürecine geçilmiştir. Bu çalışmada ilişkilerdeki başlıca 
sorunlar ve işbirliği alanlarına dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya Federasyonu, Avrasya, Putin, Enerji 

GİRİŞ

Soğuk Savaş sonrası dönem uluslararası ilişkilerde köklü değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir. Bu süreçte 
Dünya çok kutuplu bir hale gelmiş, jeo-stratejik, jeopolitik ve jeo-ekonomik açıdan ağırlık merkezi Avrupa-
Atlantik bölgesinden Asya-Pasifik yönüne kaymıştır. Bu dönem öncesindeki jeopolitik görüşler bu süreçte 
revizyona girmiş, pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye ve Rusya dış politikasının değişime uğramasına sebep 
olmuştur. İki ülke arasındaki ilişkiler iki ülkeyi de memnun edecek düzeyde işbirliği alanlarının arttırılması ve 
yeni yaklaşımların oluşmasına yol açmıştır. Bu dönemde; ortak menfaat ve endişelerin etkisiyle, Avrasya jeo-
politiğinde iki etkin güç olan Türkiye ve Rusya Federasyonu’nun tarihsel süreçteki rekabeti, yerini uzlaşmacı 
ve çok boyutlu işbirliği sürecine bırakmıştır (Brzezinski, 2015:177). 90’lı yıllarda Kafkasya ve Balkanlar’daki 
etnik kökenli savaşlarda Türkiye ve Rusya’nın yaklaşımları birbirinden oldukça farklıydı. Bu dönemde gelişen 
Kosova, Bosna-Hersek, Dağlık-Karabağ, Osetya ve Abhazya sorunlarında iki ülke tezat tavırlar gösterdi. Fakat 
iki ülke ekonomik ilişkilerini vasıtasıyla siyasi ilişkilerine yön veren bir yaklaşımını benimsedi. 

Ekonomik ilişkilerin pragmatik çerçevede gelişmesi iki ülkeyi daha da yakınlaştırmış ve ikili müzakereler 
yoluyla siyasi meseleler çözülme yoluna gidilmiştir. Bir anlamda 1990’lı yılların sonundan itibaren ikili ilişki-
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lerde normalleşme sürecine gidilmiştir (Derman, 2016:289). Avrasya’da işbirliği terörizmle mücadele, askeri 
teknik işbirliği, enerji anlaşmaları vb. pek çok konuda anlaşmalar yapılmıştır. 2000’li yıllardan itibaren Rusya 
Federasyonu Soğuk Savaş sonrası dönemsel geçiş krizini atlatarak Başkan Putin sonrası yeni bir reform süreci 
içerisine girmiştir. Bu süreçte Putin Yönetimi, Rusya Federasyonu içindeki federal yapıyı sağlamlaştırarak 
merkezi siyasal otoriteyi kurmuş, ABD, AB gibi küresel İran, Türkiye ve Çin gibi bölgesel aktörlerle güvenlik, 
ekonomik ilişkilerini geliştirerek, enerji kaynaklarının dağıtımını başarılı bir biçimde arttırmış, enerji mono-
polü yoluyla ulusal güvenliği ve ekonomik kalkınmasını sağlayarak Avrasya coğrafyasında etkin ve nüfuzlu 
bir konuma gelmiştir. 

Kuramsal Çerçeve

Bu çalışma Soğuk Savaş sonrası dönemde şekillenen uluslararası konjonktürde Rusya Federasyonu’ndaki Rus 
dış politika karar mekanizmalarında Avrasyacı yaklaşımların etkisiyle değişen siyasal, ekonomik ve güvenlik 
odaklı politikaların Türkiye ile ikili ilişkilere etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın odak noktasını 
bölgesel iki aktör olarak Türkiye ve Rusya’nın siyasi, ekonomik ve güvenlik çerçevesindeki ilişkileri oluş-
turmaktadır. Çalışmada kullanılan yöntem, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında yapılan diğer çalış-
malar gibi nitel analiz yöntemidir. Çalışmada Türkiye Rusya ilişkileri, Rus dış politikası, Türk dış politikası 
belli bir teorik bütünlük ve tarihsel süreç içinde karşılaştırmalı bir analiz yapılarak tümevarım yöntemi kulla-
nılmıştır. Hipotezler verilerin toplanması ile eş güdümlü şekilde geliştirilmiştir. Tümevarım yöntemiyle tarihi 
olaylar kronolojik şekilde değerlendirilmiş, hipotezler sorgulanmıştır. Kuramsal çerçevede teorik bütünlüğe 
önem verilmiştir. Araştırmanın bulgularında yer alan Avrasya jeopolitiği, ideoloji, iktisadi veriler, dış politika 
kavramları çalış Analiz: Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, faktör analizinden yararlanılmıştır. Araş-
tırmada Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili ticaret genel olarak ele alındıktan sonra iki ülkenin 
ihracat ve ithalat verileri karşılaştırmalı üstünlükler endeksi kullanılarak ticaret ürünleri analiz edilmiştir. Tür-
kiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ekonomik ilişkileri enerji, ticaret ve yatırım, savunma sanayi, turizm, 
yeni projeler başlıkları altında değerlendirilmiştir.

Türkiye-Rusya İlişkilerinde Yeni Dönem

2000’li yıllar Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni bir döneme işaret etmektedir. Bu dönemde iki ülke arasında 
birçok alanda olduğu gibi özellikle ekonomi alanında iş birliği konusunda ciddi adımlar atıldı. 16 Kasım 2001 
tarihinde iki ülke Dışişleri Bakanlarının New York’ta imzaladıkları “Avrasya Eylem Planı” (http://www. tur-
key. mid.ru/relat_2_t.html) ile Avrasya coğrafyasında siyasi alanda; terörizmle mücadelede, işbirliği ve eko-
nomik ortaklık konusunda anlaşmaya varıldı (Cafersoy, 2015:57-61). Bu iki farklı devleti ortaklık paydasında 
buluşturan en önemli sebep Avrasya coğrafyasında yer almalarıydı (Dağı 2002, 57). 2003 yılında ABD Irak’ı 
işgal edince Türkiye Büyük Millet Meclisi, ABD askerlerinin Türkiye topraklarını kullanmasına izin vermedi. 
Bu durum ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesine ve Rusya’ya ise yakınlaşma sürecine girilmesine 
yol açtı. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 2000’li yılların başından itibaren diplomatik ilişkilerde ge-
lişmeler yaşandı (Cafersoy,2015:57-61). 32 yıl aradan sonra Vladimir Putin Aralık 2004 yılında Ankara’yı ilk 
defa ziyaret eden bir devlet başkanı oldu. Putin, bu ziyareti sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
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Sezer ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la temaslarda bulundu (Rusya Ofisi, 2004). Ocak 2005’te Türkiye 
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Moskova’yı ziyaret etti, sonrasında ise ikili ilişkiler gelişme kaydetti (Tur-
key.mid,2005). 2008 yılında gerçekleşen Rusya-Gürcistan savaşında Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi 
ile belirlenen boğazlar rejiminin korunmasından yana tavır sergiledi (Özdal, Özerten, Has, Demirtepe,2013). 
Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev 11 Mayıs 2010 tarihinde Suriye ziyareti sonrasında Türkiye’ye geldi. 
Ziyaret esnasında başta güvenlik, enerji, turizm olmak üzere diğer konularla ilgili de anlaşmalar imzalan-
dı (http://turksam.org/dimitri-medvedev-in-turkiye-ziyareti-ve-turk-rus-iliskilerinin-perspektifleri). Rusya bu 
dönemde Ortadoğu’yu eski SSCB günlerinde olduğu gibi yeniden kazanma gayreti içinde ABD ile sorunu 
olan bölge devletlerin koruyuculuğunu üstlenmeye başladı (Bourtman, 2006). Bunun için İran, Irak ve Libya 
gibi devletler ile ekonomik ve askerî alanda iş birliği yönünde adımlar attı (Rose ve Munro, 2002:78). Rusya, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyinde veto yetkisi olduğu halde bu yetkiyi kullanmaması ve son derece iyi 
ilişkiler içinde bulunduğu Kaddafi yönetiminin devrilip Libya’da başarısız olmasından dolayı Suriye mesele-
sinde daha temkinli adımlar attı (Büyükakıncı, 2004;27). Arap Baharı dalgasının son halkası olan Suriye’de 
protestoların başladığı ilk günden itibaren Türkiye’nin ve Rusya’nın Suriye’ye yaklaşımı farklılık gösterse de 
her iki ülkenin amacının Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafazası ve devlet otoritesinin ülkede yeniden 
inşa edilmesi olarak lanse edildi (Caşin ve Derman, 2016:386). Bir anlamda Türkiye’nin ve Rusya’nın Suriye 
konusundaki amaçlarının kısmen aynı fakat araçlarının farklı olduğu anlaşılmaktadır (Özdal, Özerten, Has, 
Demirtepe,2013:28). Özellikle bölgedeki PKK başta olmak üzere YPG PYD gibi terörist unsurlar Türkiye’nin 
bölgesel güvenliğini tehdit edecek niteliktedir. Rusya ise bu terör örgütlerinden PKK’yı terör örgütü kapsa-
mında değerlendirmemekte ve Türkiye’nin benimsemediği Esed yönetimini de otorite olarak tanımakta ve 
rejimi desteklemektedir. Suriye yönetiminin de daveti ile Rusya parlamentosunun aldığı “dışarıda askeri güç 
kullanma” kararı gerekçesiyle Irak Şam İslam Devleti ile (IŞİD) mücadele için uçaklarını Suriye’ye gönderdi. 
Rusya’nın bu adımı hem bölgesel dengeleri etkiledi; hem de Batı ve Türkiye ile olan ilişkilerine yeni bir boyut 
kazandırdı.  (Cafersoy,2015:8-12). Bu dönemde Rusya’nın Suriye’ye müdahalesi ikili ilişkilerde gerginliğe de 
sebep oldu. 1 Aralık 2014 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirli-
ği Konseyi’nin (ÜDİK) 5. Toplantısına katılmak için Türkiye’ye geldi (Kurban ve Cabbarlı, 2019:108-109). 
Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, Suriye ve Ukrayna konularındaki görüş ayrılıkla-
rı olmasına rağmen ekonomik anlamdaki işbirliğini geliştirmek için çaba harcayacaklarını belirttiler (Kalın, 
2014). Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı Türkiye tarafından kınandı ve bölgedeki Kırım Türklerinin haklarının 
teminatı talep edildi (Derman, 2017:112).

İkili İlişkilerde Fay Hattı- Uçak Krizi 

Türkiye’nin Suriye sınırında 24 Kasım 2015 tarihinde iki ülkeyi son derece üzecek beklenmedik bir olay ya-
şandı. Türk hava sahasını ihlal eden SU-2430 tipi bir savaş uçağı Türk F-16’ları tarafından vuruldu (Caşin ve 
Derman, 2016:411). Rus uçağının Yayladağı bölgesinde sınırı ihlal ettiği ortaya çıktı. SU-24 tipi uçağın iki 

30  SU-24 tipi bir savaş uçağı (NATO sınıflandırmasına göre FENCER), 1960’ların sonlarında geliştirilmiştir. İlk uçuşunu 17 Ocak 
1970 tarihinde gerçekleştirmiş, 4 Şubat 1975 tarihinde ise kabul edilmiştir. SSCB ve Rusya SU-24 uçağını Afganistan, Çeçenistan, 
Gürcistan ve Suriye’deki askeri müdahalelerde kullanmıştır.
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pilotu paraşütle atladı.31  Rusya Savunma Bakanlığı’ndan uçağın Türk hava sahasını ihlal etmediği ve bunu 
kanıtlayabilecekleri ile ilgili açıklama geldi. Rusya’dan gelen bu açıklama, düşürülen uçağın Rusya’ya ait 
olduğunu resmi olarak kesinleştirdi. Rusya’dan gelen bu açıklama üzerine Genelkurmay Başkanlığı vurulan 
uçağın iz analizini yayınlayarak yanıt verdi.32 TASS Haber Ajansı konuyla ilgili Putin’den gelen çok sert bir 
açıklamayı duyurdu: “Sırtımızdan bıçaklandık, sonuçları çok ciddi olacak.”33 Rusya Savunma Bakanlığı ve 
Kremlin Basın sözcüsü Dmitry Peskov, SU-24’ün Türk hava sahasını ihlal etmediğini belirtti.34

15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi ve Sonrası Ekonomik- Siyasi İlişkiler

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde hain bir darbe girişiminde bulunuldu. Darbe girişimi FETÖ terör örgütü 
tarafından gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla birlikte halkın sokaklara ve Boğaz köp-
rüsüne gitmesiyle darbe girişimi kısa sürede bastırıldı (Derman ve Oba, 2016:45). Ancak bu süreçte 248 şehit 
verildi (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/dakika-dakika-darbe-girisimi-15-16-temmuz-2016-40149409). 
Şehitlerin anısına darbe kalkışması sırasında işgal edilen Boğaz köprüsü “15 Temmuz Şehitler Köprüsü” adı 
verilerek değiştirildi ve başarısız darbe girişimi tarihe geçti (Caşin ve Derman, 2016:389). Darbe girişimini 
ilk kınayan devletlerden birisi de Rusya oldu. Recep Tayyip Erdoğan’ın düşürülen uçak dolayısıyla iki ülke 
arasındaki ilişkileri yumuşatmak için Putin’e darbe öncesinde gönderdiği mektub (dw,2018)35 Türk-Rus iliş-
kilerinin seyrini değiştirdi ve Rusya’dan gelen bu desteğin uçak krizi sonrasında öncelikle Türkiye tarafından 
atılan adıma karşılık olarak verildiğini gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçak krizinin arkasında FETÖ terör 
örgütünün olabileceğini belirterek uçağı düşüren iki pilotun gözaltında olduklarını ve onların FETÖ ile bağlan-
tılarının olabileceğini vurguladı. Bu tür bir bağlantının olup olmadığını da yargının ortaya çıkaracağını ifade 
etti36

Rus basını Türkiye’den verilen açıklamayı yeterli bulmayarak görünen manzarayı bozan bazı hususlara dikkat 
çekti. İlk olarak pilotun bir terör saldırısı sırasında diğer birkaç pilotla birlikte öldüğü haberlerinin verildiğine 
değinerek, ayrıca pilotun kendisinin vereceği kararla uçağı düşüremeyeceğine de vurgu yaptı (Kp.ru,2018). 
Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu TBMM Araştırma Komisyonu’na bilgi verirken Su-24 uçağının düşü-
rülmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Davutoğlu, Türk pilotun FETÖ terör örgütü ile bir bağlantısı-
nın olmadığını belirtti (Sputniknews, 2018). Ayrıca, angajman kurallarının doğrudan Rusya’ya karşı uygulan-
madığının da altını çizdi (Ria,2018). Bütün bu gelişmelere rağmen iki ülke arasındaki gerginlik Avrasya Birliği 

31  Rus savaş uçağı sınırı ihlal etti, Türk F-16’lar düşürdü, http://www.ntv.com.tr/turkiye/rus-savas-ucagi-siniri-ihlal-
etti-turk-f-16lar-dusurdu,_mP74HrTmEe3cc8qXBIqrA?_ref=infinite, (Erişim tarihi: 21.01.2016)

32  Turetskiye voyennyye pokazali trayektoriyu poleta Su24 (Türk ordusu uçuş yolu gösterdi), https://slon.ru/posts/ 60215 (Erişim 
tarihi:24.11.2015).

33  Putin: ataka Turtsii na Su-24 - eto ‘udar v spinu’ RF, on budet imet’ ser’yeznyye posledstviya,
34  Turetskiye voyennyye pokazali trayektoriyu poleta Su-24. (Erişim tarihi:24.11.2015).
35 Cumhurbaşkanı Erdoğan Su-24 uçağının düşürülmesiyle ilgili derin üzüntü hissettiğini vurgulayarak üzüntü 

mektubunu Putin’e gönderdi ve hayatını kaybeden Rus pilotunun ailesine taziyelerini bildirdi. Ayrıca, mektupta Rusya 
ile geleneksel dostane münasebetlerin yeniden inşa edilmesini istediğini de vurgulandı.

36  https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/cumhurbaskani-erdogani-tasiyan-ucak-f-16lari-atlatti/609839
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fikrinin mimarı olan Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in girişimleriyle düzeldi. Kuşkusuz 
gelinen süreçte arabuluculuk rolünün devamında ilişkilerde önemli mesafeler kat edildi.37

Astana Ruhu çerçevesinde bölgesel işbirliği alanlarında Suriye konusuna odaklanıldı ve İran’ın da dahil oldu-
ğu zirve toplantılarıyla çözüm süreci için adımlar atıldı. S40038 savunma füzelerinin Rusya’dan alımı ise iki 
ülke arasındaki askeri-savunma anlaşmalarının hayata geçirilmesine vesile oldu. Türk Akım, Akkuyu Nükleer 
Enerji Anlaşması (Rusya’nın resmi enerji kuruluşu ROSATOM, Akkuyu Nükleer Enerji Santralı’nın inşası 
projesini üstlendi), 100 milyar dolarlık ticaret ve yatırım hedefinin planlanması gibi stratejik ve ekonomik 
çerçevede büyük hedefleri de beraberinde getirdi. 

Son bir yılda 6.5 milyona ulaşan turist sayısındaki artış ise turizm alanındaki gelişmelerin ne derece başarılı 
sonuç verdiğinin de göstergesidir. Türkiye, Rusya’nın Güney Akım Doğal Gaz Boru Hattı’nın Karadeniz’de 
kendi münhasır ekonomik bölgesinden geçmesine izin vermiştir. Türkiye eline geçen fırsatları değerlendirirse 
enerji konusunda Rusya’ya bağımlı olmak yerine karşılıklı bağımlılık statüsüne geçebilir. Bunu sağlamak 
için proje bazlı anlaşmalarda temkinli olmalıdır. Rusya’nın enerji politikaları, Türkiye’nin enerji güvenliğini 
olumsuz etkilemekte ve Rusya’ya olan bağımlılığı artırmaktadır. Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceğini, bu 
bağımlılığın azaltılması ve Türkiye’nin uygulayacağı enerji politikaları tayin edecektir. Türkiye enerji geçiş 
güzergahında jeopolitik önem kazanmıştır. Putin’in pragmatist yaklaşımı Neo-Avrasyacı yaklaşımla bütünle-
şerek Avrasya güç mücadelesinde önemli aşama kaydedebilir (Dugin, 2005:89). 

Türkiye Rusya ilişkilerinin gelişmesi bölgede ortak kaygı ve çıkarlara bağlanabilir. Türkiye’nin ABD ile bozu-
lan ilişkiler, Kuzey Irak ve PKK sorunu, Montrö sözleşmesindeki statükonun devam ettirilmesi, AB’ye üyelik 
sürecinin durma noktasına gelmesi bu ilişkinin temel dinamikleri olarak görülebilir. Bu dinamiklerin değişme-
si ortak çıkarların azalmasıyla ilişkileri zayıflatabilir. 

37  Derman, 2019: https://www.aa.com.tr/tr/politika/nazarbayev-demokrasi-yolunda-onemli-bir-adim-atti/1424918
38  S400 hava ve füze savunma sistemi: 30 Kilometre irtifaya çıkıp 400 kilometre ötedeki 80 hedefi eş zamanlı vurabilen; 

600 kilometre ötedeki hedefi tespit edebilen; hayalet uçak ve balistik füzeleri başarılı bir şekilde imha edebilen üstün 
özelliklere sahip savunma sistemidir.
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SONUÇ

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler, 1990’lı yıllarda rekabet merkezli, 2000’lerden sonra ise pragmatik, stra-
tejik ortaklığa geçişte “kazan-kazan” yaklaşımına uygun olarak bölgesel ve global çerçevede multi-vektörel 
olarak geliştirilmiştir. Günümüzde iki ülkenin izlediği politikalarda oluşturulan güven ilişkisi çizgisinde tica-
retten, ekonomiye, politikadan kültüre kadar çok boyutlu siyasi diyalog kanalları meydana gelmiştir. Türkiye 
ve Rusya ikili ilişkileri güvenlikten ziyade ekonomi temellidir. 

15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında ikili ilişkilerde ciddi anlamda işbirliği çabaları ve karşılıklı üst 
düzey ziyaretleri yapılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barış yolunda attığı adım ve taziye mektubu küresel 
dengelerin değişmesine ve Putin’in bölgesel diplomasi trafiğini arttırmasına vesile olmuştur.  

Türkiye- Rusya ilişkilerini etkileyen önemli faktörlerden biri de Suriye’de yaşanan iç savaş ve dış müda-
haledir. Her iki ülkede bölgede Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafazası ve devlet otoritesinin yeniden 
inşası şeklindedir. PKK, Ermenistan-Dağlık Karabağ, Ukrayna-Kırım, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Suriye krizi, 
füze kalkanı, uçak krizi, Arap Baharı gibi pek çok siyasi konuda Türkiye-Rusya arasında görüş farklılıkları 
bulunmaktadır. Ancak savunma, askeri, enerji, siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda hızla gelişen iliş-
kiler, sağlam bir kurumsal yapıya dönüştüğünü ortaya koymuştur. Bu sebeple iki ülke ilişkilerinin üst düzey 
ziyaretlerle ilişkilerdeki güven ortamının sık sık tazelenmesi, kültürel bağların kuvvetlenmesi, enerji, turizm, 
ticaretin arttırılması, vizelerin kaldırılması, Suriye’de barış inşası, Karadeniz bölgesinde işbirliği, Dağlık-Ka-
rabağ meselesinin barışçı yollarla çözülmesi, siyasi diyaloğun arttırılması gibi hususlarda ilerici hamlelerin 
yapılması sağlanmalıdır. Türkiye Avrasya coğrafyasında uygulayacağı çok yönlü dış politikayla, güvenli bölge 
ve bölgesel istikrarı temin ederek Rusya’ya olan bağımlılığını azaltabilir ve etkin bölgesel güç ve enerji geçiş 
koridoru olarak stratejik mevkiini sağlamlaştırabilir.
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FORECAST TAHMİN MODELİ İLE MEDYA YATIRIMLARI ANALİZİ
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Öz: Çalışmanın amacı 2011-2018 yılları arasında farklı medya türlerine göre medya yatırımlarının incelen-
mesidir. Çalışmada 2011-2018 yılları arası Reklamcılar Derneği web sitesinden elde edilen medya yatırımları 
verileri kullanılmıştır. Verilerin analizinde Eviews 8.0 yazılımı kullanılmıştır. İstatistiksel analiz olarak medya 
yatırımlarına ait birim kök araştırması ADF analizi ile incelenmiş ve medya yatırımlarının geleceğe yönelik 
analiz sonuçları ise forecast tahmin modeli ile açıklanmaya çalışılmıştır. Tüm istatistik analizleri 0.05 anlamlı-
lık düzeyinde test edilmiştir. Çalışmada TV medya yatırımları açısından her yıl bir önceki yıla göre 540 milyon 
TL artış, Basın medya yatırımları açısından 140 milyon TL artış,  Açıkhava medya yatırımları açısından 99 
milyon TL artış,  Dijital medya yatırımları açısından 272 milyon TL artış, Radyo medya yatırımları açısından 
31 milyon TL artış,  Sinema medya yatırımları açısından 12 milyon TL artış,  Toplam medya yatırımları açı-
sından ise 1097 milyon TL artış olduğu görülmektedir. Çalışma sonunda Dijital medya reklam yatırımlarının 
son 8 yılda 14 kat arttığı, en fazla artışın Açıkhava alanında (%446) ve en düşük oranın ise basında olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Medya, Yatırım, Basın, Açıkhava, Dijital medya, Reklam 

GİRİŞ

Medya, Latincede ortam, araç anlamına gelen medium kelimesinin çoğulundan gelmiştir. Yığınlarla iletişimi 
sağlayan radyo, televizyon, gazete ve dergiler gibi basın yayın organlarının tümünü kapsayan ortak adı olup 
kitle iletişim araçlarına verilen genel addır (Halıcıoğlu, 2018). 

Medya, son yılların iletişim ve teknoloji alanlarında yapılan devrim niteliğindeki gelişmelerle sektörel karlılı-
ğını, etki alanını giderek büyütmüştür. Medya şirketlerinin gücü teknolojik imkânları, sinerji yaratan yatırım-
ları ve etki alanlarının genişliği ile belirlenir. izleyici, takipçi ve/veya okuyucu kitlesinin artması ölçüsünde 
etkinliği artar. Ayrıca medya sektörü dışsallıkları ile diğer sektörlerden farklı bir yerde konumlanır. Medyanın 
karlılık dışındaki stratejik katkıları diğer sektörlerden çok daha fazladır. Kamuoyunu yönlendirme ve gün-
dem oluşturma dışsallıkları medya sektörünün özellikle iktidar medya ilişkileri çerçevesinde elini güçlendiren 
özelliklerdir. Aynı zamanda medya işletmeleri içerikleriyle farklı alanlardaki yatırımlarını destekleme fırsatları 
yaratabilirler. Tüm bu stratejik fırsatlar medya alanında yatırımların cazibesini arttırır. Dolayısıyla özellikle 
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son yıllarda dev medya şirketlerinin dünyanın farklı ülkelerinde, farklı dillerin konuşulduğu coğrafyalarında 
yatırımları artmıştır. Medya işletmeleri yatay dikey ve çapraz birleşmelerle büyüyerek etki alanlarını genişlet-
mişlerdir (Kadıoğlu, Kaban, 2014).

Medya İngilizce’deki medium sözcüğünün çoğulu olup, ortam, araçlar, vasıtalar, televizyon istasyonları, basın 
organları, kitle haberleşme araçları olarak tanımlanmaktadır (Danesi 2002: 2).

Küreselleşen dünyada kapsama alanı her geçen gün artan medya, ekonomik sistemden ayrı olarak düşünüle-
meyecek kadar onunla bütünleşmiştir (Coşar, 2018: 3).

Medya günümüzün en önemli endüstrilerinden biridir. Gerek toplumları etkileme ve yönlendirebilme özelliği 
gerekse her geçen gün artan ekonomik hacmi medyayı her geçen gün daha da önemli bir hale getirmektedir. 
Medyanın kanalları çok fazla olmakla birlikte her geçen gün değişen teknoloji sayesinde daha gelişmekte ve 
daha da çeşitlenmektedir. Medyanın aktörleri her gelişen teknoloji ile beraber artmıştır. Yazılı basın, radyo, 
televizyon ve sonrasında internet mecraları ile genişleyen medya yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile 
küreselleşmiştir (Kuyucu, 2013).

Kuyucu’nun da ifade ettiği gibi 2000’ler medya grupları için çapraz medya yatırımlarının arttığı, dikey ve 
yatay yatırımlar yapılarak holdingleşme süreçlerine devam ettikleri yıllar olmuştur. Bu yıllar boyunca medya 
patronları radyo, televizyon, dergi, kitap yayıncılığı, internet gibi farklı endüstrilere yatırım yapmış ve bu yatı-
rımları sonucunda medya yatırımlarını tek bir çatı altında birleştirmişlerdir (Kuyucu, 2013: 154).

Medya sektörüne yönelik yatırımların önemli bir bölümünü reklam gelirlerinden en fazla payı alan televizyon 
yayıncılığı, ona bağlı olarak program yapım şirketleri, açıkhava şirketleri ve internette başarılı olmuş şirketler 
çekmektedir (Sözeri ve Güney, 2011: 42).

Reklamcılar Derneği üyesi medya planlama ve satın alma kuruluşlarının sağladığı verilere göre medya ya-
tırımları 2018 yılı itibari ile 8.252 milyon Tl değerindedir. Dijital medya yatırım miktarı 2.385 milyon Tl, 
Televizyon yatırımı 3.875 milyon Tl, Açıkhava yatırım miktarı 852 milyon Tl, Basın yatırım miktarı 780 mil-
yon Tl, Sinema yatırım miktarı 89 milyon Tl ve Radyo yatırım miltarı ise 269 milyon Tl olarak belirtilmiştir 
(Reklamcılar Derneği, 2019). 

2017 yılı itibariyle Dijital medya yatırımlarını ilk defa diğer tüm mecraların önüne geçerek en büyük paya sa-
hip mecra olmuştur. 2018 senesinde ise toplam medya yatırımları içerisindeki payını diğer mecralara göre daha 
da hızlı bir şekilde artırdığı görülmüştür. 2018 yılında, Dünya genelinde %4,5 büyüdüğü tahmin edilen toplam 
medya yatırımlarının %41’i dijital mecralara yapılırken, dijital büyüme payını ağırlıklı olarak yazılı basın ve 
TV’den almaktadır (Reklamcılar Derneği, 2019). 

Türkiye, medya yatırımları büyüklüğü açısından dünyanın 32. büyük pazarıdır ve toplam hacim içinde payı 
%0,3’tür. Ülkemizde medya yatırımlarının GSYH içindeki oranı sadece binde 0,22 seviyesindedir. Bu oran, 
en büyük 42 pazar içindeki en düşüğü olup, ülkemizde medya yatırımlarının 3,5 katlık bir büyüme potansiyeli 
olduğuna işaret etmektedir (Reklamcılar Derneği, 2019). 
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Bu çalışmada Reklamcılar Derneği web sitesinden elde edilen medya yatırımları verileri kullanılmıştır. Veriler 
2011 – 2018 yılları arasında Reklamcılar derneği ve Deloitte şirketlerinin ortak çalışması sonucunda derlenmiş 
ve sektörün kullanımına sunulmuştur. Çalışmada aşağıdaki medya türlerine ait ilgili yıllar arasındaki medya 
yatırımı rakamları kullanılmıştır;

- Televizyon
- Basın
- Açıkhava
- Radyo
- Sinema
- Dijital

KAPSAM:

Bu araştırmada 2011 – 2018yılları arasıyıllık toplam 8döneme ait veri incelenmiştir. VerilerReklamcılar Der-
neği web sitesinden elde edilmiştir. 

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Bu analizde Eviews8.0 yazılımı kullanılmıştır. 

Temel istatistikler değişkenler hakkında özet bilgi edinebilmek amacıyla kullanılmıştır.

Ekonometrik analizlerde serilerde durağanlığı tespit etmek için birim kök testlerine başvurulmaktadır. Eğer 
seri birim kök içeriyorsa durağan değildir. Bu yüzden yapılması gereken şey, serileri durağan hale getirmektir.

Forecastçalışması ile geleceğe yönelik toplam medya büyüklüğü ve her bir medya türüne ait toplam medya 
yatırımları tahmini yapılmıştır. 

Tüm istatistik analizleri 0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. 

MEDYA YATIRIMLARI İLE İLGİLİ TEMEL İSTATİSTİKLER

Reklamcılar Derneğinden elde edilen medya yatırımları ile ilgili istatistiklere göre;

•	 Dijital medya reklam yatırımları son 8 yılda 14 kat artmıştır.
•	 Aynı dönemler arasında, TV medya yatırımları %194 artarken, Basın %40, Açıkhava %446, Radyo %348 

ve sinema mecraları %218 artmıştır. 
•	 Basın mecrası tüm mecralar arasında yatırımı küçülen tek mecradır. Basın medya yatırımları 2018 yılında 

bir önceki yıla göre %20 küçülmüştür. 
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SONUÇ

Dijital medya reklam yatırımları son 8 yılda 14 kat artmıştır.Aynı dönemler arasında, TV medya yatırımları 
%194 artarken, Basın %40, Açıkhava %446, Radyo %348 ve sinema mecraları %218 artmıştır.Basın mecrası 
tüm mecralar arasında yatırımı küçülen tek mecradır. Basın medya yatırımları 2018 yılında bir önceki yıla göre 
%20 küçülmüştür. 

TV, Basın, Açıkhava, Radyo, Sinema, Dijital medya yatırımı değişkenleri birim kök içermemekte ve seviye-
sinde durağandır bundan dolayı da ileriki analizlerde kullanılabilecekleri belirlenmiştir.

TV medya yatırımları düşünüldüğünde, her yıl bir önceki yıla göre 540 milyon TL artış olduğu görülmekte-
dir. İlgili tahmin modeli kullanılarak, 2019 yılına ait TV medya yatırım tahmininin, 4.860 Milyon TL olması 
beklenmektedir. 

Basın medya yatırımları düşünüldüğünde, her yıl bir önceki yıla göre 140 milyon TL artış olduğu görülmekte-
dir. İlgili tahmin modeli kullanılarak, 2019 yılına ait Basın medya yatırım tahmininin, 1.260 Milyon TL olması 
beklenmektedir. 

Açıkhava medya yatırımları düşünüldüğünde, her yıl bir önceki yıla göre 99 milyon TL artış olduğu görül-
mektedir. İlgili tahmin modeli kullanılarak, 2019 yılına ait Açıkhava medya yatırım tahmininin, 891 Milyon 
TL olması beklenmektedir. 
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Dijital medya yatırımları düşünüldüğünde, her yıl bir önceki yıla göre 272 milyon TL artış olduğu görülmek-
tedir. İlgili tahmin modeli kullanılarak, 2019 yılına ait Dijital medya yatırım tahmininin, 2.448 Milyon TL 
olması beklenmektedir. 

Radyo medya yatırımları düşünüldüğünde, her yıl bir önceki yıla göre 31 milyon TL artış olduğu görülmekte-
dir. İlgili tahmin modeli kullanılarak, 2019 yılına ait Radyo medya yatırım tahmininin, 287 Milyon TL olması 
beklenmektedir. 

Sinema medya yatırımları düşünüldüğünde, her yıl bir önceki yıla göre 12 milyon TL artış olduğu görülmekte-
dir. İlgili tahmin modeli kullanılarak, 2019 yılına ait Sinema medya yatırım tahmininin, 110 Milyon TL olması 
beklenmektedir. 

Toplam medya yatırımları düşünüldüğünde, her yıl bir önceki yıla göre 1097 milyon TL artış olduğu görül-
mektedir. İlgili tahmin modeli kullanılarak, 2019 yılına ait Toplam medya yatırım tahmininin, 9.873 Milyon 
TL olması beklenmektedir. 
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OLUMLAMA YÖNTEMİ İLE RİSK ALGISININ DEĞİŞEBİLİRLİĞİ: KAZANÇ ALANINDA 
RİSKE ILIMLI BAKIŞ

Sezen GÜNGÖR

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ / Türkiye

Öz: Değer psikofiziği, kazanç alanında riskten kaçınmaya, kayıp alanında risk peşinde koşmaya neden olmak-
tadır. Ayrıca orta ve yüksek olasılıklara, kesin olan alternatife kıyasla yetersiz ağırlık vermek, olumlu kumarın 
çekiciliğini azaltarak kazançlarda riskten kaçınmaya neden olmaktadır. Bu durumda riskten kaçınmak, potan-
siyel kazançtan mahrum kalmaya ve faydayı minimumda tutmaya neden olacaktır.  Bu çalışmada kazanç alanı 
söz konusu olduğunda bireylerin göstereceği riskten kaçınma davranışı tartışılmaktadır. Bu amaçla tasarlanan 
deneyde kazançta %20’lik artışlar ve olasılıkta %25’lik artışlar meydana gelmesi halinde, nötr durumda risk-
ten kaçınan bireylerin risk algısının arttırılması planlanmıştır. Deneyde riske karşı tutumun değiştirilebilmesi, 
olumlama yöntemi ile yapılacaktır. Deneyde uygulanacak olumlama yöntemi için, katılımcıların kendilerini 
şanslı hissetmesini sağlayacak bir oyun tasarlanmıştır. Deney sırasında katılımcılara öncelikle nötr durumdaki 
risk algılarını ölçmek amacıyla hazırlanan tercihli sorular sorulacaktır. Ardından, daha önceden tasarlanmış 
olan şans oyunu oynatılacak ve son olarak, başlangıçta sorulan sorular tekrar sorulacaktır. Ayrıca şans oyu-
nundan başka sözlü telkin ile şanslarının bugün açık olduğunu anlatan ifadeler kullanılacak ve açık şanlarına 
inanmaları sağlanacaktır. İki durum arasındaki farklar SPSS paket program aracılığıyla Paired-Sample Analizi 
kullanılarak değerlendirilecektir. Örneklemin homojenliğinin sağlanabilmesi amacıyla katılımcıların yaş aralı-
ğı 18-30 yaş ve eğitim düzeyi lise ve üniversite mezuniyeti olarak belirlenmiştir.  Deney sonucunda olumlama 
yönteminin, bireylerin risk algısını değiştirebileceği, kazanç alanında riskten kaçınmaktan uzaklaşacakları ve 
bu sayede olası kazançlara daha ılımlı bakabilecekleri tahmin edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Risk Algısı, Değer Psikofiziği

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Risk kelime anlamı olarak zarara uğrama tehlikesi olarak açıklanmaktadır (TDK, 2019). Risk olgusu 1940’dan 
sonra Knight’ın, riskin ekonomik faaliyetlerde önemli bir etkisini öne sürmesiyle ön plana çıkmıştır. Daha 
sonra bu kavram, pazarlama, psikoloji, sosyoloji gibi birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır (Quintal, vd., 
2010).

Risk ve risk algısı, herhangi bir şeyi satın almak veya herhangi bir yatırım aracına yatırım yapmak konusunda 
farklı şekilde ortaya çıkacaktır. Hatta satın alma konusunda satın alınacak şeyin fiyatı veya yatırım alternatifi-
nin tanınırlığı gibi faktörler de tüketicinin veya yatırımcının risk algısını değiştirecektir. 
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Riskin tanımında en temel olgu, olumsuz bir durum ile karşılaşma olasılığıdır. Belirsizlikten farklı olarak risk 
kavramında, söz konusu olumsuz sonuç ölçülebilirdir ve finansal piyasalara konu edilen risk budur. Belirsizlik 
ise ölçülemeyen olası olumsuz sonuçlardır.

Özellikle finansal risk algısında yatırımcıların karşılaştıkları en temel sorunlardan birisi, ölçülen riskin ne ka-
darının katlanabilir olduğudur. Ayrıca yatırımcının demografik özellikleri ve duygudurumu da alabileceği risk 
düzeyinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. 

Olumlama kavramı olumluluğu ortaya koyma, icap şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2019). Nietzsche Put-
ların Alacakaranlığı adlı kitabında “en garip, en ciddi sorunlar içindeyken bile hayatı olumlamak, kendi tü-
ketilmezliğinin keyfini en yüksek tiplerini feda ederek çıkartan hayat istemi– benim Dionysoscu dediğim işte 
budur, beni trajik şairin psikolojisine götüren köprü budur işte” demektedir (Aktaran Megill,1998). Nietzsche, 
olumlamaksızın etkili bir değişimci olamayacağını anlamıştır. Kendimizi kontrol edebilme, değişik perspektif-
lere sıcak bakmayı sevme ve etkili iletişim kurabilme, olumlama felsefesi ile iç içe geçer (Aydın, 2010).

Olumlama ile değişik perspektiflere sıcak bakabilmeyi, değişim psikofiziği ile birlikte ele alan bu çalışmanın 
asıl konusu, olası olumsuz sonuçların sayısal olarak ölçümlenmiş şekilde ortaya konması durumunda, kesin 
kazanç yerine faydayı maksimize edecek riskli seçimleri arttırma çabasıdır. Bu amaçla gerçekleştirilen deney-
de, değer psikofiziğinin temel prensibi olan kazançlar söz konusu olduğunda riskten kaçınma davranışının, 
olumlama yoluyla yumuşatılabilmesi ve risk alma düzeyini arttırarak nihai sonuç olan fayda maksimizasyonu-
nun sağlanabilmesi hedeflenmiştir. 

AMAÇ

Çalışmanın temel amacı finansal risk algısının değiştirilmesinin mümkün olup olmadığının tespit edilmesidir. 
Finansal risk algısı pek çok farklı değişkenden etkilenebilmekle, bu değişkenlerin en başında demografik de-
ğişkenler gelmektedir. Yaş, cinsiyet, medeni durum, ebeveynlik mevcudiyeti ve hatta dini görüş bile finansal 
risk algısını farklılaştırabilmektedir. 

Bu çalışmada, mümkün olduğunca demografik özelliklerin homojenliği sağlanmaya çalışılmıştır. Asıl değiş-
ken olarak olumlama mesajı verilmiştir. Bu sayede kişinin kendi şanslı hissettiği durumda alacağını belirttiği 
risk düzeyi ile nötr durumdaki risk algısının farklılaşması tespit edilmeye çalışılacaktır.

KAPSAM

Araştırma kapsamında benzer yaş gruplarından 117 kişi ile görüşülmüştür. Katılımcıların benzer yaş grupla-
rında ve benzer gelir düzeyine sahip olmasını sağlamak için İstanbul ilindeki üniversite öğrencileri ile görüşül-
müştür. Çalışmanın temel kısıtı örneklem sayısının tespitinde mevcuttur. Her bilimsel çalışmada olduğu gibi, 
bu çalışmanın da sonuçlarının genellenebilmesi istatistiksel açıdan mümkün olsa da çalışmanın daha büyük 
örneklem sayıları ile tekrarlanması halinde daha anlamlı sonuçlara ulaşılabileceği düşünülmektedir. 
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YÖNTEM

Katılımcılara kazanç durumunda %20 artışlarla eşit olasılıklı seçimler ile olasılıkta %25 artışlarla iki katı 
kazanma seçimleri  sunulmuştur. Ardından 3 adet hileli oyun zarı çifti ile olumlama yapılmıştır. Zarlardan 
biri 6-6, ikincisi 5-5 ve üçüncüsü 4-4 gelecek şekilde hileli hale getirilmiştir. Katılımcıya bu üç zar çiftinden 
herhangi birini seçmesi söylenmiştir. Ardından katılımcıyla zar çiftinin 6-6, 5-5 veya 4-4 atamayacağı konu-
sunda iddiaya girilmiştir. Oyun sonunda zarları çift olarak attığını gören katılımcıya zar çiftini değiştirmesi 
söylenmiş ve yine aynı iddiaya girilmiştir. Üç kez tekrarlanan bu oyun sonunda katılımcıya “Bugün şanlı gü-
nünüzdesiniz sanırım”, “Çift attığınıza göre şansınız yüksek” ve “İddiayı kazandınız” cümleleri ile olumlama 
yapılmıştır. Ardından nötr durumdaki risk algı düzeyini ölçen kazanç durumunda %20 artışlarla eşit olasılıklı 
seçim tekrar sunulmuş ve aynı soruları cevaplaması beklenmiştir. 

Katılımcılara deneyde sorulan kazanç durumunda %20 artışlarla eşit olasılıklı seçimler şunlardır:

1. Aşağıdakilerden hangisi seçerdiniz?
a. Kesinlikle 100 TL kazanmak
b. %50 olasılıkla 120 TL kazanmak
%50 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak

2. Aşağıdakilerden hangisi seçerdiniz?
a. Kesinlikle 100 TL kazanmak
b. %50 olasılıkla 140 TL kazanmak
%50 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak

3. Aşağıdakilerden hangisi seçerdiniz?
a. Kesinlikle 100 TL kazanmak
b. %50 olasılıkla 160 TL kazanmak
%50 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak

4. Aşağıdakilerden hangisi seçerdiniz?
a. Kesinlikle 100 TL kazanmak
b. %50 olasılıkla 180 TL kazanmak
%50 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak

5. Aşağıdakilerden hangisi seçerdiniz?
a. Kesinlikle 100 TL kazanmak
b. %50 olasılıkla 200 TL kazanmak
%50 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak
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Olasılıkta %25’lik artışlarla iki katı kazanma seçimleri

1. Aşağıdakilerden hangisi seçerdiniz?
a. Kesinlikle 100 TL kazanmak
b. %25 olasılıkla 200 TL kazanmak
%75 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak

2. Aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz?
a. Kesinlikle 100 TL kazanmak
b. %50 olasılıkla 200 TL kazanmak
%50 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak

3. Aşağıdakilerden hangisini seçerdiniz?
c. Kesinlikle 100 TL kazanmak
d. %75 olasılıkla 200 TL kazanmak
%25 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak

Çalışmada olumlama öncesi ve sonrası risk algı düzeyinin farklılaşması tespit edilmeye çalışıldığından verile-
rin analizinde McNemar testi tercih edilmiştir. 

Çalışma kapsamında kurulan temel hipotez şöyledir:

H1= Katılımcıların olumlama öncesinde ve sonrasında risk algı düzeyleri anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. 

Bulgular

Çalışmanın verileri öncelikle normal dağılım ve varyansların homojenliği açısından test edilmiştir. Parametrik 
analizlerin uygulanabilmesinde temel varsayımlar olan bu varsayımların sağlanmadığı görüldüğünden analiz-
lere non-parametrik analizler ile devam edilmiştir. Çalışmada herhangi bir ölçek kullanılmamıştır. Dolayısıyla 
çalışma kapsamında yapılan deneyde geçerlik ve güvenirlik analizine gerek duyulmamıştır.

Çalışmada, olumlama öncesi ve sonrasında kazanç durumunda %20 artışlarla eşit olasılıklı seçimler ve olası-
lıkta %25’lik artışlarla iki katı kazanma seçimlerden elde edilen veriler karşılaştırılmış ve aşağıdaki sonuçlar 
elde edilmiştir. 
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Olumlama Öncesi ve Sonrasında Sorulara Verilen Cevapların 
Kendi İçlerindeki İlişkileri

Ki-Kare Analiz Sonuçları

Kazanç durumunda %20 artışlarla eşit olasılıklı seçimler Pearson Ki-Kare Değeri df p

Soru 1-Soru 1 37,069 1 .000

Soru 2-Soru 2 8.825 1 .003

Soru 3-Soru 3 13,807 1 .000

Soru 4-Soru 4 16,270 1 .000

Soru 5-Soru 5 17,411 1 .000

Olasılıkta %25’lik artışlarla iki katı kazanma seçimleri

Soru 1-Soru 1 38,593 1 .000

Soru 2-Soru 2 18,801 1 .000

Soru 3-Soru 3 18,111 1 .000

Sonuçlara bakıldığında, olumlama öncesi ve olumlama sonrasında sorulara verilen cevaplar arasında anlamlı 
ilişkiler mevcuttur. Tespit edilen bu ilişkilerden sonra her bir soruya verilen cevapların olumlama öncesi ve 
sonrası için karar değişimleri incelenmiştir. 
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Olumlama öncesi 
1

Olumlama sonrası 1

a b

a 78 23

b 0 16

Olumlama öncesi 
2

Olumlama sonrası 2

a b

a 52 35

b 0 30

Olumlama öncesi 
3

Olumlama sonrası 3

a b

a 21 55

b 0 41

Olumlama öncesi 
4

Olumlama sonrası 4

a b

a 11 39

b 0 67

Olumlama öncesi 
5

Olumlama sonrası 5

a b

a 5 22

b 0 90

Tabloya bakıldığında kazanç durumunda %20 artışlarla eşit olasılıklı seçimlerde olumlama öncesinde kesinlik-
le 100 TL’yi seçeceğini bildiren ancak olumlama sonrasında;

•	 %50 olasılıkla 120 TL’yi seçmeye karar veren kişi sayısı 23,
•	 %50 olasılıkla 140 TL’yi seçmeye karar veren kişi sayısı 35, 
•	 %50 olasılıkla 160 TL’yi seçmeye karar veren kişi sayısı 55,
•	 %50 olasılıkla 180 TL’yi seçmeye karar veren kişi sayısı 39,
•	 %50 olasılıkla 200 TL’yi seçmeye karar veren kişi sayısı 22 olarak görülmektedir. 

Bir başka ifadeyle olumlamanın, ilk soruda 23 kişi üzerinde, ikinci soruda 35 kişi üzerinde, üçüncü soruda 55 
kişi üzerinde, dördüncü soruda 39 kişi üzerinde ve beşinci soruda 22 kişi üzerinde etkisi olmuştur.  
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Olasılıkta %25’lik artışlarla iki katı kazanma seçimlerine bakıldığında ise aşağıdaki değişimler göze çarpmak-
tadır.

Olumlama öncesi 1 Olumlama öncesi 
1

a b

a 89 17

b 0 11

Olumlama öncesi 2 Olumlama öncesi 
2

a b

a 35 50

b 0 32

Olumlama öncesi 3 Olumlama öncesi 
3

a b

a 15 42

b 0 60

Yukarıdaki tablo incelendiğinde olumlamanın, ilk soruda 17 kişi üzerinde, ikinci soruda 50 kişi üzerinde ve 
üçüncü soruda 42 kişi üzerinde pozitif etkisi olduğu görülmektedir. 

Çalışmanın temel amacı, olumlama sonrasında karar değiştirerek, kesin kazanç yerine olasılıklı daha fazla 
kazancı seçen kişilerin bu karar değişimlerinin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını tespit etmektir. Bu 
amaçla verilere, Paired Sample t testin non-parametrik karşılığı olan McNemar analizi uygulanmıştır.
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N Z p

Kesin 100 TL kazanç 

%50 olasılıkla 120 TL kazanmak, %50 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak

Negatif Değişim 0

-4,796 .000Pozitif Değişim 23

Kararı Değişmeyen 94

Kesin 100 TL kazanmak

%50 olasılıkla 140 TL kazanmak, %50 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak

Negatif Değişim 0

-5,916 .000Pozitif Değişim 35

Kararı Değişmeyen 82

Kesin 100 TL kazanmak

%50 olasılıkla 160 TL kazanmak, %50 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak

Negatif Değişim 0

-7,416 .000Pozitif Değişim 55

Kararı Değişmeyen 62

Kesin 100 TL kazanmak

%50 olasılıkla 180 TL kazanmak, %50 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak

Negatif Değişim 0

-6,245 .000Pozitif Değişim 39

Kararı Değişmeyen 78

Kesin 100 TL kazanmak

%50 olasılıkla 200 TL kazanmak, %50 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak

Negatif Değişim 0

-4,690 .000Pozitif Değişim 22

Kararı Değişmeyen 95

Kesin 100 TL kazanmak

%25 olasılıkla 200 TL kazanmak, %750 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak
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Negatif Değişim 0

-4,123 .000Pozitif Değişim 17

Kararı Değişmeyen 100

Kesin 100 TL kazanmak

%50 olasılıkla 200 TL kazanmak, %50 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak

Negatif Değişim 0

-7,071 .000Pozitif Değişim 50

Kararı Değişmeyen 67

Kesin 100 TL kazanmak 

%75 olasılıkla 200 TL kazanmak, %25 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak

Negatif Değişim 0

-6,481 .000Pozitif Değişim 42

Kararı Değişmeyen 75

Sonuçlarda en dikkat çekici nokta, olumlama öncesinde kesin kazanç yerine risk alarak daha fazla kazanmayı 
tercih eden bireylerin hiçbirinin tercihlerinin olumlama sonrasında değişmemiş olmasıdır. Aksine olumlama 
öncesinde kesin kazanç seçeneğini işaretleyen katılımcıların tercihlerinde istatistiksel olarak anlamlı değişim-
ler olmuştur. Buna göre;

Kesin 100 TL kazanç ile %50 olasılıkla 120 TL kazanmak, %50 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak arasında 
seçim yaparken olumlama öncesinde kesin kazancı tercih ettiğini belirten 23 katılımcı, olumlama sonrasında 
fikrini değiştirdiğini ve risk ifade eden seçeneği tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Buna karşın 94 kişinin kararı 
olumlama sonrasında da değişmemiştir.

Kesin 100 TL kazanmak ile %50 olasılıkla 140 TL kazanmak, %50 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak arasında 
seçim yaparken olumlama öncesinde kesin kazancı tercih ettiğini belirten 35 katılımcı, olumlama sonrasında 
fikrini değiştirdiğini ve risk ifade eden seçeneği tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu soruda fikrini değiştirme-
yeceğini belirten katılımcı sayısı 82 kişidir. 

Kesin 100 TL kazanmak ile %50 olasılıkla 160 TL kazanmak, %50 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak arasında 
seçim yaparken olumlama öncesinde kesin kazancı seçen 55 katılımcı, olumlama sonrasında fikrini değiştir-
miştir. Fikir değiştirmeyen katılımcı sayısı ise 62’dir. 

Kesin 100 TL kazanmak ile %50 olasılıkla 180 TL kazanmak, %50 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak ara-
sındaki seçimde ise olumlama öncesinde kesin kazancı seçen fakat olumlama sonrasında riskli seçimi tercih 
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edeceğini belirten katılımcı sayısı 39 kişi olarak saptanmıştır. Ayrıca bu soruda olumlama sonrasında da fikrini 
değiştirmeyerek kesin kazançta ısrar eden kişi sayısı 78 olarak bulunmuştur.

Kesin 100 TL kazanmak ile %50 olasılıkla 200 TL kazanmak, %50 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak arasın-
daki seçimde kesin kazancı tercih eden ancak olumlama sonrasında fikir değiştiren katılımcı sayısı 22 olarak 
bulunmuşken, fikir değiştirmeyen 95 kişi saptanmıştır. 

Olasılıkta %25’lik artışlarla iki katı kazanma seçimlerine dair hazırlanan sorularda da benzer sonuçlar elde 
edilmiştir. Buna göre;

Kesin 100 TL kazanmak ile %25 olasılıkla 200 TL kazanmak, %750 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak ara-
sındaki seçimde olumlama öncesinde kesin kazançta ısrar eden ancak olumlama sonrasında riskli tercihte 
bulunan 17 katılımcı görülmüştür. 100 katılımcı ise olumlama öncesindeki tercihinde ısrarcı olmuş ve tercihini 
değiştirmemiştir. 

Kesin 100 TL kazanmak ile %50 olasılıkla 200 TL kazanmak, %50 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak arasında-
ki seçim sonuçları daha ilginçtir. Çünkü kazanç durumunda %20 artışlarla eşit olasılıklı seçimlerde sorulan son 
sorunun aynısı olmasına rağmen katılımcıların cevapları olumlama öncesinde de sonrasında da değişkenlik 
göstermiştir. Bu durum, sorular birbirinin aynısı olsa da farklı bir çerçevede ve farklı başlık altında sorulmuş 
olduğu şeklinde açıklanabilse de bu konuda ayrı bir deney yapılması bilimsel anlamda daha doğru olacaktır. 

Kesin 100 TL kazanmak ile %50 olasılıkla 200 TL kazanmak, %50 olasılıkla hiçbir şey kazanmamak arasında-
ki tercihi, olumlama öncesinde kesin kazanç iken olumlama sonrasında riskli tercih olan katılımcı sayısı 50’dir. 
67 kişi ise fikrini değiştirmemiştir. 

Son olarak kesin 100 TL kazanmak ile %75 olasılıkla 200 TL kazanmak, %25 olasılıkla hiçbir şey kazanma-
mak arasındaki tercihi kesin kazanç olan 42 kişi fikrini değiştirerek riskli seçeneği tercih etmişlerdir. Buna 
karşın 75 kişi ise fikrini değiştirmemiştir. 

SONUÇ

Çalışmada, kişilerin olumlama yöntemi ile risk algılarının değiştirilip değiştirilemeyeceği sorgulanmıştır. Bu 
amaçla yapılan hileli zar oyunu katılımcıların risk tercihleri üzerinde anlamlı şekilde etkili olmuştur. Ancak 
yine de fikir değiştirmeyen katılımcılarında da varlığı yadsınamaz boyuttadır. 

Çalışmadaki kesin 100 TL kazanmak ile %50 olasılıkla 200 TL kazanmak, %50 olasılıkla hiçbir şey kazanma-
mak arasındaki seçim sonuçları ilginçtir. Çünkü kazanç durumunda %20 artışlarla eşit olasılıklı seçimlerde so-
rulan son soru ile olasılıklı %25’lik artışlarla iki katı kazanma seçimlerinde sorulan ikinci soru birbirinin aynısı 
olmasına rağmen katılımcıların cevapları olumlama öncesinde de sonrasında da değişkenlik göstermiştir. Bu 
durum, sorular birbirinin aynısı olsa da farklı bir çerçevede ve farklı başlık altında sorulmuş olduğu şeklinde 
açıklanabilse de bu konuda ayrı bir deney yapılması bilimsel anlamda daha doğru olacaktır. 
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Çalışmanın zaman ve maliyet kısıtları göz önüne alındığında, mevcut örneklem boyutu ve deney tasarımının 
istatistiksel açıdan anlamlı sonuçlar türetmiş olması önemlidir. 
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KARAR VERMEDE GELENEKSEL EKONOMİ TEORİLERİNE TERS DÜŞEN SONUÇLAR: 
DİKTATÖR OYUNU

Sezen GÜNGÖR

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ / Türkiye

Öz: Psikoloji literatüründe “fedakârlık” genellikle katılımcılara çeşitli durumlarda başkalarına karşı nasıl dav-
ranacaklarını veya nasıl hissedeceklerini sorarak ölçülür; örneğin, kan bağışları veya ihtiyacı olan diğerlerine 
yardım edip etmemeleri. Bir başka yol ise bireylerin bu tip bir durum karşısında gösterecekleri gerçek davra-
nışları kaydetmektir.  Ekonomi alanında bireylerin fedakârlık düzeylerinin ölçülebilmesi veya ne kadar özge-
ci olduklarının tespit edilebilmesi oldukça zordur. Beklenen faydanın maksimize edilmesi ilkesine dayanan 
Beklenen Fayda Teorisi, risk ve belirsizlik altında ekonomik davranışları açıklama ve karar alma, rasyonel 
seçimler yapma konusunda yarar sağlama amacıyla geliştirilmiş bir modeldir ve bu modelde özgeciliğe yer 
yoktur. Ancak diktatör oyunu, ültimatom oyunu ve güven oyunu gibi oyunlar ile tasarlanan deneyler, gelenek-
sel ekonomi teorilerine ters düşen kanıtlar ortaya koymaktadır.  Bu çalışmanın amacı, bireylerin kendilerine 
verilen diktatör rolünü oynadıkları sırada, kararlarının kabul-ret edici tarafından bilinirliği söz konusu oldu-
ğunda değişen tavırlarının ve kararlarının gözlenmesidir. Bu amaçla tasarlanan deneyde iki katılımcı grubu ile 
çalışılacaktır. İlk katılımcı grubunda yer alan ve diktatör rolündeki bireylere yazılı şekilde sorulacak paylaşım 
sorusu, ikinci gruptakilere sözlü olarak okunacaktır. Dolayısıyla ilk gruptaki kabul-ret edici kişi diktatörün 
kararından haberdar olamayacak, buna karşın ikinci gruptaki kabul-ret edici söz konusu karardan haberdar 
olacaktır. Ayrıca her iki gruptaki diktatör ve kabul-ret edici katılımcıların cinsiyetleri ve yaşları gibi demogra-
fik özellikleri de kayıt altına alınacağından söz konusu paylaşım kararların demografik özellikler açısından da 
farkı analiz edilebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Diktatör Oyunu, Karar Verme Davranışı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Geleneksel ekonomi literatürü bireyleri rasyonel kabul eder ve homo-economicus olarak adlandırır. Buna göre 
bireyler bir finansal karar vermek durumunda kaldıklarında önce kendi faydalarını maksimum kılmak isteye-
ceklerdir. Kararlarında özgeci davranış sergilemeleri beklenemez ve başkalarının faydasını da kendi faydaları 
kadar düşünmeleri söz konusu olamaz. 

Davranış bilimlerinin ekonomi ve finans alanındaki uygulamalarına bakıldığında, bireylerin özgeci davranışlar 
sergileyebildikleri ve geleneksel teorilerin kati varsayımlarından sapmalara neden oldukları gözlenmektedir. 

Finans literatürüne girmesi yakın geçmişte olsa da davranışsal finansın tartışma konusuna, bir başka ifadeyle 
klasik teorilerle açıklanamayan yatırımcı davranışına ve bunun sebep olduğu krizlere verilebilecek ilk örnek-
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lerden biri 16. yüzyılda Hollanda’da yaşanan “Lale Çılgınlığı”dır. Avrupalılar 16. yüzyıla kadar tanımadıkları 
bu çiçekle, gerek Kanuni Sultan Süleyman’ın 1562 yılında Hollanda kralına hediye ettiği bir sandık lale soğanı 
gerekse İstanbul’a ziyarete gelip gördükleri lalelerden etkilenerek ülkelerine yanında lale soğanlarıyla dönen 
Hollandalılar vasıtasıyla tanışmışlardır. Elde etmesi güç olan bu laleler büyük ilgi görmüş ve lale sahibi olmak 
Hollanda elitleri arasında kısa sürede büyük bir itibar ve statü sembolü haline gelmiştir.  Bir süre sonra elitleri 
de aşan ilgi ve alaka orta sınıfa da sıçramış, insanlar sahip oldukları her şeylerini satarak lale soğanları satın 
almışlardır. Artan bu ilgi lale soğanlarının fiyatlarının oldukça artmasına neden olmuştur. Bu durumun gele-
neksel ekonomi teorileri ile açıklanabilmesi muhtemel değildir (Mazgit, 2007). Çünkü lale soğanın fiyatının 
alabileceği maksimum değer ortalama olarak bellidir ve kişiye sağlayacağı fayda da ortadadır. Ancak büyük 
insanların kendilerine sağlayacağı faydanın, mevsimsel geçişle bile minimuma inebileceği bir bitki için öde-
meye razı oldukları paranın akıl almaz boyutlara ulaşması ancak insan davranışını açıklamaya çalışan teoriler-
le mümkün olacaktır. 

Davranışsal finans, yatırımcıların davranışlarına duygusal süreçleri de dâhil eder ve onların karar verme süre-
cinde duygusal süreçlerden ne derece etkilendiklerini açıklamaya çalışır. Esasında davranışsal finans, finansın 
ve yatırımın ne, niçin ve nasılını insanî bakış açısıyla açıklamaya çalışır (Ricciardi ve Simon, 2000). 

Metodolojik açıdan bakıldığında davranışsal finans çalışmalarının üç temel konu üzerinde yoğunlaştığı görül-
mektedir: 

i) Kontrollü laboratuvar koşullarında katılımcılarla yapılan deneyler, 

ii) Kişisel, ailesel, kurumsal ve profesyonel çevrede uygulamalar ile gerçek dünyadaki finansal kararlarla 
ilgili çalışmalar, 

iii) Finansal piyasaların davranışları (Mendes da Silva vd. 2015).

Tüm bu çalışma yöntemlerinin temel amacı ise, kişilerin ekonomik ve finansal yatırım davranışlarında gerçek 
davranışlarını ölçümlemek ve bunların nedenlerini ortaya koymaktır. Bu çalışmanın amacı da bireylerin ken-
dilerine bir karşılık beklemeden verilen bir miktar parayı, karşısındaki kişiyle paylaşma kararını ve bu kararı 
verirken göstereceği özgecilik düzeyini ortaya koymaya çalışmaktır. 

AMAÇ

Bireylerin sadece kendi faydalarını gözetmeleri ve tüm ekonomik kararlarını bu yönde almaları, geleneksel 
ekonominin temelinde yer alsa da bazı durumlarda herhangi bir fayda sağlamayacak olsalar da vakfetmeden 
organ bağışına kadar geniş bir yelpazede özgeci davrandıkları bilinmektedir. Bazı durumlarda bir sokak hay-
vanı ile kurulan göz teması nedeniyle alınan mamaya ödenen bedel, kişinin zihinsel muhasebesinde karşılıksız 
gider olarak muhasebeleştirilirken, bazen de “Allah rızası için” diyen birine para vermek aynı zihinsel muha-
sebede sevap hesabına kayıtlanır. Arkadaşlara alınan hediyeler, eşlere alınan çiçekler, garsona verilen bahşişler 
gibi pek çok ödemenin, kişinin ekonomik faydasını maksimum kılmaya yönelik olmadığı açıktır. Diğer yan-
dan, arkadaşa alınan hediyenin karşılıksız olduğu kesin midir? Yoksa bu hediyeye verilen bedel, doğum günü 
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partisine katılan onlarca insanın varlığından etkilenir mi? Ya da bir sokak hayvanını doyurmak için kalabalık 
bir caddeyi seçen kişi ile sessiz bir sokağı tercih eden kişinin arasında nasıl bir fark aramalıyız?

Bu çalışmanın amacı, bireylerin ellerindeki parayı başka bir kişiyle paylaşma veya paylaşmama kararlarında, 
karşı tarafın durumdan ve karardan haberli ve habersiz olmaları durumunda yaşanacak değişiklikleri görmek-
tir. Daha önce verilen örneklerde de olduğu gibi bireylerin özgeci davranışları ve bu davranışların düzeyi, bu 
davranışın izleyicilerinin sayısına bağlı olarak değişebilmektedir. 

KAPSAM

Araştırma, Tekirdağ ve İstanbul’da öğrenci olarak bulunan gönüllü katılımcılar ile yapılmıştır. Cinsiyet, çalış-
manın değişkenlerinden biridir ve deneyde kullanılan diktatör oyununda diktatör ve kabul-ret edici kişilerin 
aynı cinsiyetten olmasına özen gösterilmiştir. Katılımcılar tesadüfi örneklem yoluyla çalışmaya davet edilmiş-
lerdir. Çalışmaya katılan tüm katılımcılardan gönüllü onam formu alınmıştır. 

YÖNTEM

Çalışmada, davranışsal finans literatüründe sıklıkla kullanılan diktatör oyunu uygulanmıştır. 

İktisatta “fedakârlık” veya “özgecilik”, bir bireyin bir başkasına, genellikle diktatör oyunu (DG) adı verilen bir 
deney bağlamında, vermeye istekli olduğu para miktarı ile ölçülür. Diktatör oyununda katılımcılardan birine 
bir miktar para verilir ve bu katılımcıya, isterse bu paranın bir kısmını diğer oyuncuya verebileceği söylenir. 
Başka bir ifadeyle kendisine para verilen katılımcı “diktatör” olarak seçilir ve seçme gücü ona verilir, seçilen 
bu “diktatör” paranın nasıl dağıtılacağına kendisi karar verir.

Kahneman vd. 1986’da yaptıkları çalışmada diktatör oyununu öğrenciler üzerinde yapmış ve onlara anket 
yoluyla iki seçenek sunmuşlardır: 

(a) 20 doları eşit olarak bölüştürmek veya 

(b) 18 doları alıp diğer oyuncuya 2 dolar vermek. 

Anket sonucunda çalışmaya katılanların dörtte üçünün parayı eşit bir şekilde bölüştürmeyi tercih ettikleri 
ortaya çıkmıştır. Daha sonra gerçek parayla yapılan deneylerde de diktatör rolü verilen katılımcıların, iktisat 
teorisinin öngörülerinin aksine, diğer oyunculara para verdiği ve hakkaniyetli davrandığı ortaya çıkmıştır.

Diktatör oyununu Ebstein vd. (2010) şöyle bir şekille açıklar:
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Şekilde görüldüğü üzere oyundaki birinci oyuncu 1 diktatör rolündedir ve ikinci oyuncu ile paylaşacağı para-
nın miktarı konusunda tek taraflı bir karar alır. Bu durumda birinci oyuncunun ikinciye vereceği paranın mik-
tarı, birinci oyuncunun saf fedakarlığının ölçüsüdür. Bu ölçünün genellikle %20 civarında olduğu yönünde bir 
görüş vardır (Camerer, 2003). Aslına bakılırsa bu oran muhakkak ki kişiden kişiye değişecek ve her kişi kendi 
fedakarlık ölçüsüne sahip olacaktır. 

Katılımcı sayısı toplamda 128 kişidir. Çalışmada iki katılımcı grubu ile çalışılmıştır. İlk grupta 62 kişi yer al-
mıştır. Katılımcılar tesadüfi şekilde ikişerli şekilde gruplara ayrılmışlardır. Bu gruptaki 31 kişiye diktatör, diğer 
31 kişiye ise kabul-ret edici adı verilmiştir.

Birinci grupta yer alan 31 diktatöre yazılı bir form verilmiştir. Bu formda diktatörün cinsiyeti, harcanabilir 
haftalık geliri ve karşısındaki kişinin cinsiyeti ile ilgili sorular yer almaktadır. Ayrıca bu kişilere ayrı bir kâğıtta 
“Size verilen 10 TL’nin ne kadarını karşınızdaki kişiyle paylaşırsınız” sorusu sorulmuştur ve bu sorunun ceva-
bını yalnızca yazılı olarak beyan etmeleri istenmiştir. 31 kabul-ret edici katılımcı ise oyuna sadece diktatörün 
karşısında oturarak dâhil olmuştur ve bu kişilerin cinsiyetleri, araştırmacı tarafından kayıt altına alınmıştır. Bu 
deney grubunda yer alan 31 kabul-ret edici katılımcının, diktatörün görevinden ve kararından haberdar olma-
ması deney için son derece önemli olduğundan, bu kişilere deneyle ilgili başka herhangi bir bilgi verilmemiştir. 

İkinci grupta ise 66 kişi bulunmaktadır ve 33 diktatör ile 33 kabul-ret edici katılımcı, birbirleriyle tesadüfi 
şekilde eşleştirilmiştir. Diktatör katılımcılar için hazırlanan formda diktatörün cinsiyeti, harcanabilir haftalık 
geliri ve karşısındaki kişinin cinsiyeti ile ilgili sorular yer almaktadır. Ancak bu defa diktatör rolündeki katı-
lımcıya “Size verilen 10 TL’nin ne kadarını karşınızdaki kişiyle paylaşırsınız” sorusu sözlü olarak sorulmuştur. 
Dolayısıyla kabul-ret edici rolündeki kişinin deneyin içeriğinden ve diktatörün kararından haberdar olması 
sağlanmıştır. Ayrıca diktatör de kararının kabul-ret edici tarafından bileneceğinden haberdardır. 

Çalışmada, diktatör ve kabul-ret edicinin cinsiyetleri, deney sonuçlarında farklılık yaratabileceğinden her iki 
kişinin de aynı cinsiyette olmasına özen gösterilmiştir. 

Çalışma kapsamında gerçekleşen diktatör oyununda kullanılan para miktarı, bir üniversite öğrencisinin öğle 
yemeği için ayırabileceği bedel esas alınarak belirlenmiştir. Çalışmada 1 TL’lik madeni paralar kullanılmıştır.
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Çalışmanın hipotezleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:

H1= Diktatör rolündeki kişilerin paylaşım kararı harcanabilir haftalık gelirleri açısından farklılaşmaktadır. 

H2= Diktatör rolündeki kişilerin paylaşım kararı gruplar arasında anlamlı şekilde farklılaşmaktadır.

BULGULAR

Çalışmada herhangi bir ölçek kullanılmamıştır. Dolayısıyla çalışma kapsamında yapılan deneyde geçerlik ve 
güvenirlik analizine gerek duyulmamıştır. Ancak verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığı sınanmıştır. 

Deney sonunda elde edilen “paylaşım kararı”, “cinsiyet” ve “haftalık harcanabilir gelir” verileri üzerinde ya-
pılan Kolmogorov Smirnov testi sonucuna göre veriler normal dağılıma uygun değildir. Bu nedenle hipotezler 
teste edilirken non-parametrik analizlerin kullanılması uygun bulunmuştur. 

Tablo 1. Normal Dağılım Analizi Sonuçları

Kolmogorov-Smirnova

İstatistik df p

Paylaşım kararı ,190 64 ,000

Diktatörün cinsiyeti ,356 64 ,000

Haftalık harcanabilir 
tutar

,177 64 ,000

Hipotezleri sınanması

Çalışmanın ilk hipotezi diktatör rolündeki kişilerin paylaşım kararının harcanabilir haftalık gelirleri açısından 
farklılaştığı yönündedir. Bu amaçla Kruskal Wallis testi yapılmış ve sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. 

Tablo 2. Haftalık harcanabilir gelir ile paylaşım kararı Kruskal Wallis test sonuçları

Haftalık harcanabilir 
tutar

Gözlem 
sayısı

Ki-
kare

df p

21-50 TL 8

4,124 4 .390

51-80 TL 17

81-110 TL 15

111-140 TL 15

141 TL’den fazla 9

Toplam 64
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Sonuçlara göre diktatör rolündeki kişilerin paylaşım kararı, haftalık harcanabilir gelirlerine göre değişmemek-
tedir (p>.05). 

Çalışmanın asıl amacı, kişilerin diktatör rolü oynadıkları durumda, yani mevcut bir parayı bir başka kişiyle 
paylaşım kararını kendileri verdikleri durumda, karşı taraftaki kişinin durumdan haberdar olup olmamasına 
göre farklı kararlar verip vermeyeceğinin tespit edilmesidir. Bu amaçla kurulan ikinci hipotezde Mann Whit-
ney U testi uygulanmış ve sonuçlar aşağıda rapor edilmiştir. 

Grup N Ortalama U Z p

Paylaşım kararı Birinci grup 31 19,15 97,500 -5,711 .000

İkinci grup 33 45,05

Toplam 64

Yukarıdaki tabloya dikkat edilirse, çalışma kapsamında kurulan H2 hipotezi doğrulanmış olmaktadır. Buna 
göre deneyde diktatörü rolü verilen kişilerin, karşısındaki kişinin durumdan haberdar olup olmamasına göre 
paylaşım kararları istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılaşmaktadır (p<.05). Tablo daha yakından ince-
lendiğinde birinci grup olarak ifade edilen ve kabul-ret edici kişinin deneyin içeriğinden haberdar olmadığı 
gruptaki diktatörlerin paylaşmayı kabul ettikleri para miktarı daha az iken, ikinci gruptaki kabul-ret edicilerin 
deneyin içeriğinden haberdar olması halinde diktatörün paylaşmayı kabul edeceğini belirttiği para miktarı 
daha yüksek olmaktadır. 

KONUÇ

Geleneksel iktisat teorileri kişinin her koşulda kendi faydasını maksimum kılmayı hedefleyeceği yönündedir. 
Ancak bu çalışmada yapılan deney sadece paranın paylaşılacağı kişinin konudan haberdar olması durumunda 
bile, geleneksel iktisat teorilerinin varsayımından sağılabileceğini göstermektedir. Özgeci davranışın, kişinin 
izlendiğini bilmesi durumunda daha fazla gözlenebiliyor olduğu ise tasarlanan deneyden çıkarılabilecek bir 
başka sonuçtur. 

Çalışmanın kısıtları arasında yer alan zaman ve maliyet kısıtı nedeniyle nispeten düşük bir örneklem sayısı ile 
çalışılmış olması, daha yüksek sayıda katılımcı ile gerçekleştirilebilecek deneylerde hata olasılığını düşürecek-
tir. Ayrıca çalışmanın, farklı değişkenlerin ekleneceği araştırmalara öncülük etmesi umulmaktadır. 
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CRITIC TABANLI MAUT YÖNTEMİ İLE ÖLÇEK BAZINDA FINANSAL PERFORMANS 
ANALİZİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Ahmet ÖZTEL, Hasan YAVUZ

Türkiye

Öz: Tekstil sektörü, yaygın iş gücü, üretim kapasitesi ve ihracat hacmi gibi faktörler göz önüne alın-
dığında Türkiye için hayati bir sektördür. Bu çalışma ile, Türkiye için önemli bir yeri olan Tekstil 
sektörünün finansal performansının ölçek bazlı olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan sektör bilançolarından gerekli 
veriler alınmıştır. Finansal performansın ölçülmesi karmaşık ve hassas bir süreçtir. Farklı ölçekler-
den gelen çoklu finansal oranlar farklı optimal karakter taşıyabilmekte; bazı oranların en büyük, 
bazılarının en küçük ve bazı oranların ise ideal bir değere yakınlığı amaçlanıyor olabilmektedir. Bu 
süreçte çok kriterli karar verme teknikleri birçok kriteri ve alternatifi aynı anda değerlendirerek karar 
alıcılara kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışmada da çok kriterli karar verme tekniklerinden CRITIC ta-
banlı MAUT Yöntemi kullanılmıştır. MAUT ana yöntem olup, CRITIC yöntemi kriterlerin (finansal 
oranlar) ağırlık düzeylerini belirlemede tercih edilmiştir. Çalışmanın kriterlerini 10 adet finansal oran 
oluştururken, alternatiflerini ise 2008-2016 arasındaki 9 yıl oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle, her 
bir ölçek (küçük, orta ve büyük) için 9 yıllık finansal performanslar en iyi performans gösterilen yıl-
dan en düşük performans gösterilen yıla doğru sıralanmıştır. Sonrasında ise ölçek bazında performans 
sıralamaları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda yapılan 
değerlendirme ve analizler, Türk Tekstil sektörü ile ilgili çeşitli kararlar almak isteyen; yöneticiler, 
yatırımcılar, ekonomi yönetimi, vergi idaresi vb. paydaşlara yol gösterici ve yardımcı nitelikte bilgi-
ler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Finansal Performans Analizi, CRITIC, MAUT 
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BALKAN ÜLKELERİNDE YABANCI YATIRIMLARIN BORSA  ENDEKSİ ÜZERİNE  ETKİSİ,  
MAKEDONYA ÖRNEĞİ

Mükrem ŞABAN

Bulgaristan

Öz: Makedonya, Orta ve Doğu Avrupa’yı Güney ve Güneydoğu Avrupa ile bağlayan önemli ulaşım 
yollarının kesiştiği bir noktada bulunan ve Dünya Bankası tanımlamalarına göre aşağı-orta milli ge-
lir seviyesinde yer alan bir ülkedir. Ülkenin bir yandan denize açılımı olmaması ve diğer yandan da 
ekonomisinin dışa açıklığı (dış ticaret, GSYİH’nin yüzde 90’ına tekabül etmektedir), Makedonya’nın 
küresel ekonomideki gelişmelere büyük ölçüde bağımlı bir şekilde hareket etmesine yol açmaktadır. 
Bu durumun olumlu yanları olduğu kadar, olumsuz sonuçları da olmuş ve Makedonya özellikle son 
yıl içerisinde büyük ölçüde dış kaynaklı ekonomik krizlere sıklıkla maruz kalmıştır.   Hizmet sektörü, 
Makedonya ekonomisinin yüzde 60’ına karşılık gelmektedir ve özellikle ticaret, taşımacılık ve tele-
komünikasyon alanlarında yoğunlaşmaktadır. Makedonya’nın planlı ekonomiden pazar ekonomisine 
geçiş sürecinde sanayinin ekonomi içerisindeki payı ciddi bir oranda azalmış ve 1990’lı yıllarına 
başında yüzde 45 iken 2006 itibariyle yüzde 31,8’e inmiştir. Sanayide ağırlık demir-çelik, tekstil ve 
metalurjidedir. Tarım sektörünün ise GSYİH’deki payı yüzde 14’tür. Makedonya hükümetinin te-
mel öncelikli amacı Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyeliktir. Nisan 2001’de AB ile İstikrar ve İşbirliği 
Anlaşması’nı imzalayan Makedonya, Nisan 2004 itibariyle de tam üyelik için başvurusunu yapmıştır. 
2000 yılında yüzde 4.5 oranında büyümüş olan Makedonya ekonomisi, bir sonraki yıl ülkenin yaşa-
mış olduğu iç istikrarsızlıklardan son derece olumsuz bir yönde etkilenmiş, mali yapı ve ödemeler 
dengesi bozulmuş, reform sürecinde bir duraklama yaşanmış ve GSYİH, yüzde 4.5 oranında küçül-
müştür. Buna rağmen enflasyonun kontrol altında tutulabilmesi ve döviz kurunun istikrarını koruması 
olumlu olarak değerlendirilmektedir. Krizin olumsuz etkileri 2002 yılında da devam etmiş ve azalan 
sanayi üretimi nedeniyle ekonomik büyüme sadece yüzde 0.9 oranına gerçekleşebilmiştir. İlerleyen 
yıllarda ise Makedon ekonomisinin hızla toparlandığı görülmektedir. İç koşulların istikrar kazan-
ması, bölgesel ekonomilerin gelişmesi ve hizmet sektörünün güç kazanması sayesinde 2003 yılında 
büyüme oranı yüzde 2.8’e yükselmiştir.       Bu süreç 2004 yılında da devam etmiş ve büyüme yüzde 
4.1 olarak gerçekleşmiştir. 2005 yılında yüzde 4.0 oranında, 2006 yılında ise yüzde 3.0 büyüyen Ma-
kedon ekonomisi, 2007 yılında, son 6 yılın en yüksek büyüme oranını yakalayarak 5.9 seviyesinde 
büyüme kaydetmiştir. Sınai üretimdeki (özellikle demir-çelik sektöründe) artış ve düşük faiz oranları 
sayesinde artan yatırımlar, büyümenin itici gücü olmaktadır. Bununla birlikte yatırım ortamının halen 
istenen seviyeye gelmemiş olması ve uygulanmakta olan sıkı mali ve politikalar büyümenin hızını ke-
sen etkenler olarak görülmektedir. 2008 yılına gelindiğinde GSYİH %4.8 oranında büyüme kaydet-
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miştir. Ancak bu yükseliş, küresel krizin etkisiyle 2009 yılında -0.7 oranında küçüldüyse de, özellikle 
finans piyasasının küresel ekonomiye henüz entegre olmaması Makedonya için göreceli bir avantaj 
sağlamıştır.  IMF tarafından açıklanan tahminlere göre Makedonya ekonomisinin 2010 yılında %2, 
2011’de %3 ve 2012’de %4 oranında büyüme göstereceği beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Makedonya, Enflasyon, Yatırım, Endeks, Büyüme, Kriz, Balkanlar 
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ENTROPİ TABANLI TOPSİS YÖNTEMI İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ: MOBİLYA 
VE AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRLERİNDE BİR UYGULAMA

Ahmet ÖZTEL, Hasan YAVUZ

Türkiye

Öz: Bu çalışma ile Türkiye için önemli sektörlerden olan Mobilya sektörü ile Ağaç İşleri sektörlerinin 
2008-2016 yılları arasındaki finansal performanslarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu sektörlerle 
ilgili veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan sektör bilançolarından elde 
edilmiştir. Finansal performansın ölçülmesi için birçok farklı metot ve teknik bulunmaktadır. Bun-
lardan birisi de birçok alternatifi birçok kriter açısından aynı anda değerlendirme imkânı veren çok 
kriterli karar verme teknikleridir. Farklı şekillerde ifade edilen finansal oranların tek bir rakam haline 
dönüştürülüp karşılaştırma yapılabilmesi için bu yöntemler oldukça kullanışlıdır. Bu çalışmada da bu 
yöntemlerden Entropi tabanlı TOPSİS yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın kriterlerini 10 adet finansal 
oran oluştururken, çalışmanın alternatifleri ise 2008-2016 arasındaki dokuz yıldır. Kriterlerin önem 
düzeylerini belirlemede nesnel ağırlıklama yöntemlerinden Entropi yöntemi tercih edilmiştir. Yine 
nesnel çok kriterli karar verme yöntemlerinden en yaygın kullanılan TOPSIS yöntemi seçilerek tüm 
analizin nesnelliği amaçlanmıştır. Bu çalışmada öncelikle Mobilya sektörünün ve Ağaç İşleri sek-
törlerinin dokuz yıllık performans sıralamaları yapılmış, sonrasında da bu iki sektörün performans 
sıralamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Bu çalışma, Türkiye’deki 
Mobilya sektörü ve Ağaç İşleri sektörleri ile ilgili karar vericilere yardımcı nitelikte bilgiler sağlaya-
caktır. Böylece işletme yöneticileri, yatırımcılar (özellikle küçük yatırımcılar), vergi idaresi ve eko-
nomi yönetimi gibi çeşitli gruplar bu sektörlerle ilgili daha sağlıklı kararlar alabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mobilya, Finansal Performans Analizi, Entropi, TOPSIS 
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AVRASYO JEOPOLİTİĞİNDE ERDOĞAN VE PUTİN DÖNEMİ – TÜRKİYE – RUSYA 
İLİŞKİLERİNDE EKONOMİ VE GÜVENLİK TEMELLİ STRATEJİK ORTAKLIK

Giray Saynur DERMAN

Türkiye

Öz: Bu çalışma, Soğuk Savaş sonrasından günümüze kadar olan periyodda iki etkin lider olan Vla-
dimir Putin dönemi ve Recep Tayyip Erdoğan dönemi “Türkiye - Rusya  siyasi ve ekonomik ilişki-
lerini” analiz etmek ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklık çerçevesindeki ilişkilerin Avrasya coğ-
rafyasındaki düzleminde güvenlik boyutu ve enerji politikaları üzerindeki başlıca etkilerini ortaya 
koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada, Türkiye ile Rusya arasındaki stratejik ilişkiler ve ortaklık viz-
yonu, iki ülkenin rekabet alanlarından ziyade “kazan-kazan” anlayışı doğrultusunda bölgesel işbirliği 
çerçevesinde analiz edilmiştir. Vladimir Putin’in iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye-Rusya ilişki-
lerinde yeni bir döneme girildi. İki ülke arasında gerek Putin gerekse Erdoğan tarafından üst düzey 
zirve toplantıları ve ziyaretler gerçekleştirildi. (Derman ve Oba, 2016:47). İkili ilişkilerde belirleyici 
ana etken Suriye meselesinde oluşan güvenlik zafiyetinde Türk savunma sanayiinin geliştirilmesi ve 
takviye edilmesi olmakla beraber 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışması sonrası iki ülke arasındaki ge-
lişen dostane münasebetler de mühimdir. Her ne kadar 24 Kasım 2015 tarihinde düşürülen Rus savaş 
uçağının ikili ülke arasında en keskin viraj ve kırılma noktası olmasına rağmen kısa sürede ilişkilerin 
düzelmesiyle birlikte hızlı bir şekilde siyasi ve ekonomik işbirliği sürecine geçilmiştir. Bu çalışmada 
ilişkilerdeki başlıca sorunlar ve işbirliği alanlarına dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya Federasyonu, Avrasya, Putin, Enerji 
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IMPORTANCE OF VOCABULARY TEACHING IN ELT TO PROMOTE STUDENTS ON 
VOCABULARY GROWTH

Arafat USEINI, Aybeyan SELİMİ

Bulgaria

Abstract: Vocabulary is a crucial component in language learning and of critical importance to the 
typical language learner. If the student lacks the vocabulary, he will be unable to function in any 
particular communication. Of course, we do not claim that vocabulary is the whole story. Also the 
grammar or structure of a language is important. The need to teach system of the language is obvious, 
as grammatical knowledge allows us to generate sentences. But we must have words that we wish to 
express. Unfortunately the importance of vocabulary teaching is neglected by most of the language 
teachers. Teachers assume that their students will learn words incidentally. It is thought that vocabu-
lary expansion will happen through the practice of other language skills. Therefore, teachers need to 
balance vocabulary teaching with grammar and other language skills so they will make sure that they 
are not neglecting any aspect of language learning. Teachers need to be aware of and expand voca-
bulary teaching techniques. This article deals with some of the ways vocabulary is taught at schools. 
It also provides with some of the favorable vocabulary teaching activities and techniques for the 
students of English Language. Keywords: Vocabulary, Vocabulary Teaching Techniques, Vocabulary 
Teaching and Learning, words.

Key Words: Vocabulary, Vocabulary Teaching Techniques, Vocabulary Teaching and Learning, 
Words 
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF CORPORATE INVESTMENTS IN CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY

Berwyn LLANGARTH 

Germany

Abstratc: This article evaluates whether the stakeholders increase the environmental and social per-
formance of worldwide companies. Corporate ownership is positively related to environmental and 
social performance in 41 countries. Additional tests suggesting that this relationship was causal were 
conducted. Institutions are motivated both with financial and social returns. Investors improve the 
environmental and social performance of firms following financial shocks that provide financial be-
nefits to their environmental and social development. Similarly, investors from countries with strong 
community beliefs that businesses believe in the importance of environmental and social issues inc-
rease the environmental and social performance of firms. Therefore, these corporate investors trans-
fer their social norms to environmental and social issues in the world. When making investment 
decisions, shareholders are now asked to measure and easily monitor a firm’s financial performance 
metrics and a company’s environmental and social performance being two components of corporate 
social responsibility (CSR) of the firm. Environmental and social performance should be discussed 
whether it is useful for an average stakeholder. Tests investigating financial costs and benefits of 
increased environmental and social performance give complicated results. Investments to improve 
environmental and social performance can be a sign of agency problems in firms. Foreigners without 
financial risk do not bear the cost of such commitments and apply pressure for improvements. If a 
company’s managers care about these pressures or gain special benefits other than environmental and 
social investments, they will over-invest. We address a different approach to emphasize the importan-
ce of environmental and social performance for stakeholders. We test the relationship between share 
ownership and environmental and social performance of firms. 

Key Words: Corporate Social Responsibility, Corporate Investors, Culture, Environment 
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PUBLIC DEBT AND CORPORATE LEVERAGES

Arun BHAGAT

India

Abstract: This article empirically investigates the impact of public debt on corporate financing deci-
sions in an international environment. By using data belonging to the years 1990-2014 in 40 countri-
es, a negative relationship was ascertained between public debt and corporate leverage. This negative 
relationship was found to be stronger in countries with domestically financed public debts, larger and 
more profitable firms and with more developed capital markets. In this study, an instrumental variable 
approach based on military spending and a semi-natural experiment based on the introduction of the 
Euro currency were used to address potential endogeneity concerns. Our findings indicate that public 
debt fills the corporate debt.  Our paper empirically investigates whether changes in public debt levels 
affect financing preferences. In an international environment, public debt may aggravate corporate 
debt if companies become investors in financial markets. In response to the high financing costs of 
fixed-income securities, firms’ debts may be reduced, resulting in debt financing clogging public debt 
and corporate debt. This study investigates the exclusion effect of public debt by using a dataset. The 
study includes 40 countries between 1980 and 2018. It has been determined that high levels of public 
debt are related to low leverage rates. It is examined that the relationship between company debt and 
public debt depends on whether the public debt is financed domestically or internationally. Since 
corporate debt is disproportionately held by domestic investors, the exclusion effect is assumed to be 
more pronounced for public debt. 

Key Words: Public Debts, Corporate Leverages, Endogeneity, Corporate Financing  
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VALUE AND DIMENSION RELATION, CHINA EXAMPLE

Chang SHUREN

China

Abstract: This study aims to form a structure related to size and value factors based on the example 
of China. The dimension factor excludes the smallest 30% of companies that violate IPO limitations. 
These companies are companies that receive considerable value. The value factor is based on the 
gain-price ratio, which determines the book-to-market ratio in capturing all value effects of China. 
Our three-factor model is strongly based on a model created by simply copying the Fama and French 
(1993) procedure in China. Unlike the model that leaves 17% alpha annually on the gain-price factor, 
our model describes most of the reported Chinese anomalies, including profitability and volatility 
anomalies.  China has the second largest stock exchange in the world and has been determined to be 
the world’s largest stock exchange in ten years, as some would predict. China also has very different 
political and economic environments than the US and other developed economies. China’s market 
and investors are separate from the rest of the world. China largely prohibits domestic investors from 
participating in the domestic stock market as well as domestic investors from participating in foreign 
markets. Factor models provide a basis for researching financial asset pricing and developing invest-
ment strategies. Many researches in Chinese stock markets use a three-factor model for US factors 
through following the Fama and French (1993) procedure. The proposition of simply duplicating a 
US model in China can be questioned, but this study in economic and financial systems explores and 
develops factor models in China given China’s separation and many differences.

Key Words: IPO, China, Earning, Value, Dimension 
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FROM MINING TO MARKETS: DEVELOPMENT OF BITCOIN TRANSACTION FEES

Marcel JONKER

Romania

Abstract: This study investigates the role of transaction fees in the development of Bitcoin block-
chain from a mining-based structure to the market-based ecology. The authors develop a game-theo-
retical model in order to explain the strategic behavior of miners and users, as well as to explain the 
factors that lead to the emergence of transaction fees. The model mining awards highlight the role of 
transaction fees, price and waiting time, discusses welfare issues, and examines how microstructural 
properties such as external structural constraints affect the dynamics of user engagement in the block 
chain. The study provides empirical evidence on the predictions of the model and discusses its im-
pact on the evolution of Bitcoin. According to different opinions, Bitcoin is not a financial curiosity 
anymore. 50 bitcoin were circulated within “genesis” transaction in January 2009. It is estimated that 
there are 35 million bitcoin valuing at more than 16.3 million. 100,000 companies worldwide accept 
payments with bitcoin wallets, some of which are processed through the newly issued bitcoin debit 
card. In May 2017, daily transaction volume broke a record of $ 400 million on major bitcoin exchan-
ges, well above the previous peak. 10 million of people are expected to have bitcoin. It is estimated 
that there are more than 7.300 global Bitcoin knots, each of them contains a complete copy of Bitcoin 
blockchain. Verification of operations in the Bitcoin block chain is performed by using mining.  Our 
research provides numerous conclusions about fees in Bitcoin blockchain, role and behavior of the 
transaction. It has been finally concluded that the profitability of blockchain miners is not possible in 
time. 

Key Words: Bitcoin, Blockchain, Market Structure, Transaction Costs 
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LIQUIDITY RISK AND DYNAMICS OF ARBITRAGE CAPITAL

Edmond RIQUETI

France

Abstract: In this study, a continuous liquidity model is developed for hedging companies to buy 
and sell multiple risky assets through arbitrages. Arbitragers have continuous relative risk avoidance 
(CRRA) benefits while asset demand for hedging assets is independent of wealth. An increase in the 
risk of hedging arbitragers may affect them more than risk internally. Since arbitragers create endo-
genous risk, an increase in their wealth or a decrease in CRRA coefficients may increase risk leading 
despite fall in Sharpe rates. Arbitrage wealth is a priced risk factor because assets held by arbitragers 
yield higher returns than expected but suffer from damage more when wealth decreases. Decreased 
total liquidity catches this factor. Liquidity in financial markets is usually provided by specialized 
agents such as market makers and traders. Tables and hedge funds in investment banks create ne-
gative shocks to the capital of these agents and increase risk for liquidity. In this article, the capital 
of liquidity providers and the dynamic interactions between the liquidity provided by these agents 
to other participants and the risk premium of assets are examined. In this study, a framework is cons-
tructed with minimum breakage, in particular asymmetric information or leverage constraints. The 
capital of liquidity providers is important in our model only because of the standard wealth effects. 
However, the wealth effects for agents other than liquidity providers were determined by identifying 
and suppressing the risk-free rate from most unbreakable asset pricing models. The combination of 
assumptions allows us to prove general analytical results on equilibrium. In particular, prices and al-
locations characterize the endogenous risk they produce and how this pricing affects the appetite risk 
of liquidity providers depending on both liquidity demands.

Key Words: Arbitrage, Risk, Liquidity, Endogenous Risk
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RISK CAPITAL AND CAPITAL ALLOCATION

Joakim PALMCRANTZ

Sweden

Abstract: In this study, the author demonstrates that the motivation of entrepreneurial capitalists to 
build reputation can have beneficial effects in the primary market, alleviate information deficiencies 
and help companies to go public. Since motivated entrepreneurial capitalists who are uninformed 
want to be informed and they are biased towards supporting firms - they do not support firms and 
avoid launching low-value firms to the market, resulting in a lack of information. In balance, entrep-
reneurial capitalists draw back a relatively small number of bad companies, creating a certification 
effect that alleviates information gaps. However, they also take back a relatively small number of 
good firms and therefore, reputation motivation reduces welfare when good firms are abundant or 
profitable. Represented investors want to be perceived as capable of creating “flow”, i.e. they want 
to attract new investors and protect the existing ones. These career concerns lead to trading in secon-
dary markets, for example, transferred investors may make too much transactions.  This excessive 
portfolio churning can reduce secondary market efficiency in turn (Dasgupta and Prat (2006, 2008), 
Dow and Gorton (1997) and Guerrieri and Kondor (2012)). However, they do not play an important 
role only in secondary markets for transactions for delegation investors. Behavior affects market effi-
ciency, but also affects investments in primary markets. Behavior affects the real efficiency. Specifi-
cally, venture capital funds cannot know which companies are going to return and thus which projects 
will sustain. Thus, this question is asked; do the career concerns of representatives lead to inefficiency 
in the primary markets? 

Key Words: Capital, Riks, Money, Business, Investment
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THE IMPORTANCE OF MARKETING IN SHARING ECONOMY

Gero LYOBOMIROV ANTONOV

Bulgaria

Abstract: It is observed that sharing economy has emerged in the last ten years and different rese-
arches were conducted within and outside the marketing discipline in this area. However, the effects 
of the sharing economy on marketing thinking and implementation are unclear. This article descri-
bes the sharing economy as a technologically efficient socioeconomic system with five key features 
(temporary access, economic value transfer, platform mediation, expanded consumer role and mass 
sourcing). It also examines the impact of the sharing economy on the traditional beliefs and practices 
of marketing in terms of how it challenges the three pillars of marketing: institutions (i.e. consumers, 
firms and channels, regulators), processes (i.e. innovation, branding, customer experience, value and 
allowance) and value creation (i.e. value for consumers, value for firms, value for society) and it 
also presents future research directives designed to push the limits of marketing thought. The article 
concludes with a series of forward-looking guidelines highlighting the effects of the paradoxes, ma-
turation and technological development for marketing research of the sharing economy. Collectively, 
this article aims to enable marketing scholars to not only keep pace with the sharing economy, but 
also to shape its future direction. In essence, marketing allows exchanges between buyers and sellers. 
Traditionally, these exchanges have been related to permanent transfer of ownership. However, the 
digital revolution has enabled buyers and sellers to change offers that offer temporary access instead 
of permanent ownership. This revolution has led to impressive growth in sectors such as transporta-
tion, accommodation, clothing, financial services, catering and office space.

Key Words: Sharing Economy, Value, Marketing 
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TÜRKİYE’DE TARIMSAL DESTEKLEME UYGULAMALARINA ÜRETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI: 
ÇANAKKALE ILI KANOLA ÜRETICILERI ÖRNEĞİ

Arif SEMERCİ

Türkiye

Öz: Türkiye dünyada önemli tarımsal üretim potansiyeline sahip ülkelerden biri olup, diğer ülkeler 
gibi sahip olduğu bütçeyle orantılı olarak tarımsal üretimi farklı politikalarla desteklemeye çalışmak-
tadır. Ülkenin tarımsal üretiminde bazı ürünlerde kendine yeterli konumda iken bazı ürünlerde talebin 
arzı aşması nedeniyle meydana gelen açık ithalat yoluyla kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu ürün grup-
larının başında yer alan yağlı tohumlar için oluşan arz açığının giderilebilmesi için yıllık ortalama 
3,5-4 milyar$ dış alım yapmaktadır. Dünya yağlı tohumlu bitkiler üretiminde soya, Türkiye’de ise 
ayçiçeği ilk sırada yer almaktadır. 1990-2018 döneminde Türkiye’de yağlı tohumlar ekim alanı ve 
üretim miktarında en fazla artış kanolada görülmektedir. Kanola bitkisi dünyada soyadan sonra ikinci 
sırada, Türkiye’de ise 4.sırada yer almaktadır. Bugün tahıl üretimi yapılan her yerde yetiştirilebilece-
ği göz önüne alındığında kanola bitkisi, ülke yağ açığının kapatılmasında önemli alternatif yağ bit-
kilerinden birisi konumundadır. 1998-2017 yılları arasında dünya kanola hasat alanı %34,44, üretim 
miktarı ise %113,67 oranında artış göstermiştir. 1998-2018 yılları arasında Türkiye’nin kanola hasat 
alanı 115 ha’dan 38 bin ha düzeyine, üretim miktarı ise 300 ton düzeyinden 125.000 ton düzeyine 
yükselmiştir. Türkiye’nin 2018 yılı kanola üretimine ilişkin verileri incelendiğinde Çanakkale ilinin 
kanola ekim alanlarında %7,59 ve üretim miktarında da %7,09 ile 5.sırada yer aldığı anlaşılmaktadır. 
ÇOMÜ BAP Birimi tarafından da desteklenen proje ile araştırma alanı olarak belirlenen Çanakkale 
ilinde 2018 yılında kanola üreten ve Tam Sayım Yöntemine göre belirlenen 83 işletmeden veriler elde 
edilmiştir. İncelenen işletmelerde 6.978 da alanda 2.066.878 kg kanola üretimi gerçekleştirilmiştir. 
Kanola üreten işletmelerde ortalama kanola ekim alanı 84,07 da, ortalama verim değeri ise 296,20 kg/
da olarak tespit edilmiştir. İncelenen işletmelerde işletme başına ortalama GSÜD 50,7 bin TL olur-
ken, birim ortalama satış fiyatı 2,04 TL/kg, birim alana düşen kanola GSÜD ise 603,22 TL/da olarak 
hesaplanmıştır. Araştırma kapsamında kanola üreten işletmelerin tarımsal desteklemelere bakış açıla-
rı da belirlenmeye çalışılmıştır. 2018 yılında TOB tarafından kanola üretiminde dekar başına verilen 
alan bazlı desteklerin toplamı (mazot, gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri) 18 TL/da’dır. 
Yürütülen araştırma sonucunda bir üreticinin verilen desteklerin tamamından yararlanması halinde; 
kanola üretiminde uygulanan alan bazlı (mazot ve gübre desteği) ve fark ödeme desteklerinin ürünün 
GSÜD’ni %27,49 oranında artırabileceği tespit edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlı tarafından 2018 
yılı ürünü kanola için kg başına 0,50 TL fark desteği ödemesi yapmıştır. Ancak bu birim fiyatı kanola 
üreticilerinin yaklaşık %41 yetersiz, %25’i düşük düzeyde bulmuş olup, orta ve üst düzeyde memnu-
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niyet duyanların toplam içindeki payı ise yaklaşık %33 düzeyinde kalmıştır. Tarım ve Orman Bakan-
lığı tarafından 2018 yılı ürünü kanola için dekar başına mazot desteği 10 TL ve gübre desteği de 4 TL 
olmak üzere alan bazlı destek kapsamında 14 TL ödeme yapmıştır. Kanola üreticileri ilan edilen mazot 
ve gübre desteği birim fiyatını üreticilerin %45’i yetersiz, %33’ü ise düşük düzeyde bulmuş, orta ve 
üst düzeyde memnuniyet belirtenlerin payı ise %22 olarak tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada kanola 
üreten işletmelerin %32,53’ü çeşitli nedenlerden dolayı tarımsal desteklerden faydalanamadıklarını 
ortaya koymuştur. Tarımsal desteklerden faydalanan işletmelerin yaklaşık %10’u tarımsal desteklerin 
kanola ürün maliyetini azaltıcı ya da ürün gelirini artırıcı düzeyde öneme sahip olmadıklarını beyan 
etmişlerdir. Genel olarak işletmelerin yarıya yakını almış oldukları tarımsal desteklerin ürün maliye-
tini azalttığını diğer bir ifade ile ürün maliyetinde azalmaya neden olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan 
çalışma araştırma alanında incelenen işletmelerde kanola üretiminin artırabilmesi ve bitkisel üretim 
desenindeki payının genişletilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kanola üretimine 
verilen desteklerin birim fiyatlarının günümüz koşullarına uygun olarak reel bir şekilde belirlenmesi, 
destekleme ödemelerinin zamanında yapılmasının büyük bir önem taşıdığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kanola, Destekleme, Tarım Politikası, Çanakkale
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TÜRKİYE’DE TARIMSAL DESTEKLEME UYGULAMALARINA ÜRETİCİLERİN BAKIŞ AÇISI: 
ÇANAKKALE İLİ ÇELTİK ÜRETİCİLERİ ÖRNEĞİ

Arif SEMERCİ, Bengü EVEREST

Türkiye

 

Öz: Tarım sektörü; milli gelir, dış ticaret, beslenme, istihdam, tarıma dayalı sanayiye hammadde 
sağlaması ve tarıma bağlı sanayilerden girdi temin etmesi nedeniyle ülke ekonomilerinde önemli 
bir yere sahiptir. Tarım sektöründe üretimi oluşturan ana dallardan biri bitkisel üretim olup, hububat 
grubunda yer alan önemli faaliyet dallarından birini de çeltik üretim faaliyeti oluşturmaktadır. Dünya 
pirinç üretimi 2016/17 döneminde 483.000.000 ton seviyesine ulaşmıştır. Üretiminin %73,85’ini Çin, 
Hindistan, Endonezya, Bangladeş ve Vietnam karşılamaktadır. Türkiye, çeltik ve pirinçte ithalatçı bir 
ülke konumunda olmasına rağmen, özellikle 2000’li yılların başından itibaren uygulanmaya başlanan 
tarımsal destekleme politikaları yanında, kaliteli ve yüksek verimli çeltik tohumlarının kullanılması 
ve çeltik üreticisinin modern tarım yöntemlerini kullanmasına bağlı olarak üretim düzeyinde önemli 
derecede artış göstermiştir. Zira ülkede 2002-2016 yılları arasında çeltik ekim alanı %93,46, çeltik 
üretimi %155,56 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde verim değerindeki artış ise 193 kg/da 
olmuştur. 2002 yılında Türkiye’nin pirinç tüketiminde arzın talebi karşılama oranı %38 düzeyinde 
iken bu oran 2016 yılında %73,60 düzeyine yükselmiştir. Bununla birlikte ülkenin pirinç tüketimi 
günümüz koşullarında 750.000 ton seviyelerinde olmasına rağmen, üretimle sadece 550.000 tonu 
karşılanabilmekte olup, kalan kısmın tedariki için dış alıma gidilmektedir. 2016/17 döneminde arzın 
talebi karşılayamaması nedeniyle Türkiye, son 10 yıllık dönemde Çin ve Endonezya’nın ardında pi-
rinç ithalatını en çok artıran 3. ülke olmuştur. 2016 yılı verilerine göre Türkiye 220.000 ton pirinç it-
halatı karşılığında 1160 milyon$ ödemede bulunmuştur. Türkiye’nin 2018 yılı çeltik üretimine ilişkin 
verileri incelendiğinde Çanakkale ilinin ekim alanlarında %6,95 ve üretim miktarında ise %6,71’lik 
pay ile ülke genelinde 4.sırada yer aldığı anlaşılmaktadır. ÇOMÜ BAP Birimi tarafından da destekle-
nen proje ile araştırma alanı olarak belirlenen Çanakkale ilinde 2018 yılında çeltik üreten ve Tabakalı 
Örnekleme Yöntemine göre %99 güven aralığı ve %5 ortalamadan sapma ile belirlenen 74 işletme-
den veriler elde edilmiştir. İncelenen işletmelerde 10.461 da alanda 8.213.785 kg çeltik üretimi ger-
çekleştirilmiştir. İşletmelerde ortalama çeltik ekim alanı 141,36 da olup, ortalama verim ise 785,18 
kg/da olarak tespit edilmiştir. İncelenen işletmelerde işletme başına ortalama çeltik GSÜD 323.550 
TL olurken, ürünün ortalama satış fiyatı 2,92 TL/kg, birim alana düşen çeltik GSÜD ise 2.294,68 
TL/da olarak hesaplanmıştır. Araştırma kapsamında çeltik üreten işletmelerin tarımsal destekleme-
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lere bakış açıları da belirlenmeye çalışılmıştır. 2018 yılında TOB tarafından çeltik üretiminde dekar 
başına verilen alan bazlı desteklerin toplamı (mazot, gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri) 
52 TL/da’dır. Yürütülen araştırma; çeltik üreticisinin alan bazlı desteklerle birlikte fark desteğinden 
faydalanması halinde ürünün GSÜD’nin %5,69 oranında artabileceğini göstermiştir. Yapılan araştır-
mada fark desteğinden faydalanan işletmelerin oranı %92 olup bu oran mazot ve gübre desteğinde 
%91, sertifikalı tohumluk kullanım desteğinde %69 olarak belirlenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlı 
tarafından 2018 yılı ürünü çeltik için kg başına 0,10 TL fark desteği ödemesi yapmıştır. Ancak açık-
lanan birim fiyatı çeltik üreticilerinin %58’i yetersiz, %27’si düşük düzeyde bulmuş olup, orta ve üst 
düzeyde memnuniyet duyanların toplam içindeki payı ise yaklaşık %15 düzeyinde kalmıştır. Tarım 
ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı ürünü çeltik için dekar başına mazot desteği 40 TL ve gübre 
desteği de 4 TL olmak üzere alan bazlı destek kapsamında 44 TL ödeme yapmıştır. Çeltik üreticileri 
ilan edilen mazot ve gübre desteği birim fiyatını üreticilerin %55’i yetersiz, %27’ü ise düşük düzeyde 
bulmuş, orta ve üst düzeyde memnuniyet belirtenlerin payı ise %18 olarak tespit edilmiştir. Birim 
alana verile 8 TL’lik sertifikalı tohumluk kullanım desteklemesine ilişkin üreticilerin bakış açısı ise 
fark desteği bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Yapılan çalışmada çeltik üreten işletmelerin %9’u 
çeşitli nedenlerden dolayı tarımsal desteklerden faydalanamadıklarını ortaya koymuştur. Tarımsal des-
teklerden faydalanan işletmelerin yaklaşık %20’si tarımsal desteklerin çeltik ürün maliyetini azaltıcı 
ya da ürün gelirini artırıcı düzeyde öneme sahip olmadıklarını beyan etmişlerdir. İşletmelerin %36’sı 
tarımsal desteklerin ürün maliyetini azalttığını %24’ü ise işletme gelirinde artışa neden olduğunu 
beyan etmişlerdir. Yapılan çalışma; araştırma alanında incelenen işletmelerde çeltik üretiminin artıra-
bilmesi ve bitkisel üretim desenindeki payının genişletilebilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından çeltik üretimine verilen desteklerin birim fiyatlarının günümüz şartlarına uygun olarak reel 
bir şekilde belirlenmesi ve destekleme ödemelerinin zamanında yapılmasının üreticinin daha uygun 
şartlarda üretim yapabilmesinde önemli bir faktör olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çeltik, Destekleme, Tarım Politikası, Çanakkale
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KIRKLARELİ FESTİVAL ALANI DESTİNASYONU İÇİN BİR ETKİNLİK ÖNERİSİ: 
DEMİRYOLU BİSİKLETİ (RAILBIKE) TURLARI

Aykut PAJO

Türkiye

 

Öz: Demiryolu bisikleti, hareketi için gereken enerjiyi insanların pedal çevirmesinden alan ve bu sa-
yede demiryolu üzerinde hareket eden bir çeşit bisiklettir. Demiryolu bisikleti yapımı kolay, maliyeti 
düşük, her yaştan insanın yılın dört mevsimi rahatlıkla sürebileceği ve kaza riski düşük bir araçtır. De-
miryolu bisikleti turları ise demiryolu bisikleti kullanılarak, spor ve gezi amaçlı düzenlenen turlardır. 
Bu çalışmada, çevre dostu bir ulaşım türü olarak kabul gören, tüm dünyada turistik amaçlı kullanımı 
her geçen gün artan demiryolu bisikletinin tarihçesine, değişik amaçlı kullanımına, demiryolu bisik-
leti parkurlarına ve bu parkurlarda yapılan turlara yer verilmiştir. Kırklareli destinasyonunda yer alan 
endüstriyel mirasımız Kırklareli-Büyük Mandıra demiryolu hattı yıllardır atıl durumda ve turistik 
amaçlı demiryolu bisikleti kullanımına uygun yapıdadır. Demiryolu hattı üzerinde 8 adet istasyon 
bulunması nedeni ile farklı uzunlukta parkur oluşturmak mümkündür. Turistik bir ürün olarak demir-
yolu bisikleti turlarının düzenlenmesi ile Kırklareli destinasyonunun çekiciliğinin, ziyaretçi sayısının, 
bölgenin tanınırlığının artması, sosyo-kültürel ve ekonomik kalkınmayı olumlu şekilde etkilemesi 
beklenmektedir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu anlamda demiryolu bisikleti 
turlarının başlangıç noktası olacak olan Kırklareli festival alanında tezgah açan ve seyyar olarak satış 
yapan toplam 11 adet satıcı ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Satıcıların demiryolu bisikleti ve turları 
hakkında her hangi bir bilgileri olmadığı tespit edilmiştir. Satıcılar bölgede yapılan etkinliklerin sa-
tışlarını artırması nedeniyle daha fazla etkinlik düzenlenmesini beklemektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Kırklareli, Demiryolu Bisikleti Turları, Destinasyon, Seyyar Satıcı, Turistik Ürün
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İNSANİ GELİŞMİŞLİK BAKIMINDAN TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİNE YAKINSIYOR MU?

Burak GÜRİŞ, Gülşah SEDEFOĞLU

Türkiye

Öz: Bu çalışmanın amacı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 1990 yılından bu yana 
düzenli olarak hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi’ni (İGE) kullanarak Türkiye’nin Avrupa Birliği 
(AB) üye ülkelerine yakınsayıp yakınsamadığının analiz edilmesidir. İGE, ekonomik büyüme ile bir-
likte bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında da bilgi vermek amacıyla hesaplanmaktadır. Endeks, 
uzun ve sağlıklı yaşam, bilgili olma ve iyi bir yaşam standardına sahip olma gibi ölçütlerle insani ge-
lişmişlik düzeyini ölçmektedir. Bu kapsamda, 1990-2017 yılları Türkiye ve AB verileri kullanılarak 
yakınsama analizi için oluşturulan serinin doğrusallık sınaması yapılmıştır. Doğrusallık testlerinden 
Harvey vd. (2008) test sonucu serinin doğrusal olmadığını; Harvey ve Leybourne (2007) test sonucu 
ise serinin doğrusal olduğu bilgisini vermektedir. Sonuçları desteklemek adına McLeod-Li (1983), 
Keenan (1985) ve Hansen (1999) yardımcı testlerine başvurulmuştur. Yardımcı testlerden McLeod-Li 
(1983) testi, serinin doğrusal bir yapıda olduğunun; Keenan (1985) ve Hansen (1999) yardımcı test-
leri de serinin doğrusal olmayan bir yapıda olduğunun sinyalini vermektedir. Bu bilgiler sonucunda, 
yakınsama hipotezini test etmek amacıyla doğrusal olmayan zaman serisi modellerinden Yumuşak 
Geçişli Eşik Değerli Otoregresif Model (STAR)’i kullanan Kapetanios vd. (2003), Sollis (2009) ve 
Kruse (2011) testleri ile analiz gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, doğrusal birim kök testlerinden 
yapısal kırılmaları dikkate alan Zivot ve Andrews (1992) ve Lee ve Strazicich (2003) testleri de kar-
şılaştırma olması açısından doğrusal olmayan birim kök testleriyle birlikte yakınsama hipotezinin 
testinde kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnsani Gelişmişlik, Yakınsama, Birim Kök Analizi
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BIST BANKACILIK ENDEKSİ İLE BIST 100 ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ASİMETRİK 
DOĞRUSAL OLMAYAN KOENTEGRASYON TESTİ İLE ANALİZİ

Burçay Yaşar AKÇALI

Türkiye

Öz: Finansal piyasalar, ekonomik birimler arasındaki ilişkinin verimli ve etkin bir şekilde sağlandığı 
piyasalardır. Bu ekonomik birimlerin her zaman birbirini direkt olarak bulmaları ve iki tarafın da 
talebini tam olarak karşılanabilmesi her zaman mümkün olamamaktadır. Bu kapsamda, Türk finans 
sisteminin %84’ünü oluşturan başta bankalar olmak üzere diğer finansal aracılar, ekonomik birimler 
arasındaki ilişkiyi kurmakta ve böylece ekonomik birimlerin taleplerini etkin bir şekilde karşılayabil-
mektedir. BIST 100 Endeksi Türkiye Menkul Kıymetler Pazarı açısından Pazar endeksini ifade etmek 
açısından kullanılmaktadır. Bu endeks kapsamına alınan işletmeler, Borsa İstanbul’da işlem hacmi en 
yüksek olan 100 işletme olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle bu hisse senetlerinin genel olarak Bor-
sa İstanbul’u temsil edebilme yeteneğinin var olduğu varsayılmaktadır. Borsa İstanbul’da oluşturulan 
Sektör Endeksleri de kendi sektörlerinde öncü göstergeler olması bakımından önemlidir. Oluşturulan 
herhangi bir sektör bazında meydana gelebilecek olumsuz gelişmeler, doğrudan sektörleri etkileye-
bilmektedir. Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul’un lokomotif sektör endeksi olan bankacılık sektörü 
ile BIST 100 arasındaki ilişkinin asimetrik doğrusal olmayan koentegrasyon testi ile analiz edilmesi-
dir. Bu amaçla çalışmada bankacılık sektörü fiyat endeksleri ve koentegrasyonun araştırılmasında da 
doğrusal dışılığı ve asimetrik etkiyi dikkate alan, Hepsağ (2019) tarafından geliştirilen koentegrasyon 
testleri kullanılmıştır. Hepsağ (2019) tarafından geliştirilen testler kalıntılara dayalı testler olup Engle 
ve Granger (1987) tarafından geliştirilen doğrusal koentegrasyon testinin, asimetrik etkiyi ve doğru-
sal dışı ilişkileri dikkate alan yapıya genişletilmiş halidir. 

Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, Borsa İstanbul, Asimetrik Doğrusal Olmayan Koentegras-
yon Testi
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KENTSEL MEKAN VE KENTSEL ORTAMIN OLUŞUMU: İSTANBUL MARTI PROJESİ ÖRNEĞİ

Ebru Tekin BİLBİL

Türkiye

Öz: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aralık 2016’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onay-
lanan “Kabataş Liman Transit Transfer Merkezi” Martı projesini başlattı. Bununla birlikte, proje 
2018’de ertelendi ve yeniden yapılandırıldı. Bu makale, projenin kendisi (planlama-tasarım-uygula-
ma), projenin planlandığı çevre, ortam ve kentsel alan ile dolaşımdaki tüm unsurları içeren ve etkile-
yen “belirsizlik analizini” ve belirsizliğin oluşum süreçlerini karşılaştırmalı bir odaklanma ile teşhis 
etmeyi amaçlamaktadır. Bu makale ile Martı Projesi, bunun etrafı, unsurları ve etki alanları ile bunlar 
üzerindeki belirsizlikler, ortam (milieu) kavramıyla kavramsallaştırılır. Böylelikle, nesneler, konular, 
çevre ve mekan gibi unsurlar arasındaki ilişki teşhis edilirken ortam (milieu) unsurlarının daha kritik 
yönlerini ortaya çıkarmak için bunların oluşturucu dinamiklerinin analizi önerilir. Bu şekilde, kent ve 
kentin inşası (making) ve bu oluşturucu sürecin unsurları (doğa, bireyler, gruplar, kurumlar ve bun-
ların dolaşımları) de ortaya çıkabilir. Foucault’a göre, “özel güvenlik alanı, bir dizi olası olayı ifade 
eder; belirli bir mekana yerleştirilmesi gereken zamansal ve belirsiz olandır. Bir dizi belirsiz unsurun 
ortaya çıktığı alan… kabaca ortam (milieu) olarak adlandırılabilecek şeydir ”(s. 35). Peki bu ortam-
daki dinamikler, yerel yönetimin politik ve ekonomik müdahaleleri nelerdir? Bu projenin yürütülmesi 
ve uygulanmasındaki belirsizlikler hangileridir? Belirsizliklerin ve çevrenin eş-oluşturma süreçleri 
var mı? Bu süreçlerdeki aktörler ve bunlar arasındaki etkileşimler nelerdir? Bu süreçte çatışma ve 
müdahale alanları nelerdir? Herhangi bir yönetişim hatası veya direnişi var mı? Mekan ve mekanın 
kullanımına ilişkin adil olmayan ve eşitsiz unsurlar nelerdir? Tüm bu süreçlerde ortaya çıkan değişim 
ve dönüşümlerin kente, bireylere ve kentsel mekanlara etkileri nelerdir? Bu çalışma, Kentsel Politik 
Ekoloji literatürü içerisindeki tartışmalara yönelik kritik bir literatür okuması yaparken ortam/milieu 
kavramı üzerinden bir kavramsallaştırmanın bu tartışmaları hafifletebileceğini öne sürer. Bu makale-
de, söz konusu tartışmaların iki noktasına odaklanılır. Birincisi, kavramsallaştırma; ikincisi, araştırma 
yöntemi (metodoloji). İlki üzerinden gidilirse, Kentsel Politik Ekoloji literatüründe, kentler hibrid 
oluşumlar olarak görülürken doğa ve toplumun içiçe olmaları üzerinden nesnelerin bu süreçteki yeri 
incelenir. Bu hibrid oluşumlar içerisinde fiziksel materyal unsurlar; pratikler, metalar ile söylemsel ve 
yapılandırmacı unsurlar yer alır. Hibrid kavramı üzerinden olan bu yaklaşım, kentsel politik ekoloji 
tartışmalarında Marksist yaklaşımın ağırlığını, tarihsel materiyalizm üzerinden ekolojik düşünmeyi, 
politik ekonomi üzerinden tartışmaları, kent çalışmalarına eleştirel bir yaklaşımlar içersine sıkıştıra-
rak yeni kentsel politik ekoloji programına da katkı sağlar. Yine, bu hibrid yaklaşım, kavramsal ola-
rak Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (STS) gibi birçok alanı kapsayan bir alan olur. İkincisi, kır, kent 
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ve şehir ayrımlarına yönelik, Kentsel Politik Ekoloji, Lefebvre’nin kuramsal çerçevesini harekete 
geçirmeyi planlarken bunda başarılı olmadığı tartışılır. Bu noktada, metodolojik şehircilik yaklaşımı 
olarak ifade edilen, geleneksel şehir üzerinde baskın bir analitik ve ampirik odaklanmadır. Burada 
şehirlerin yerini kentleşme süreci alır. Oysa, bu metodolojik açıdan ve Kentsel Politik Ekoloji litera-
türünün de asıl yapmak istediği açısından sorunludur. Bu iki tartışmayı kolaylaştırmak için, makale 
ortam/milieu kavramına odaklanır. Bu şekilde, Georges Canguilhem ve Foucault tarafından zengin-
leştirilen milieu kavramsallaştırması önerilir. Buna göre, birbirini oluşturan, dönüştüren ve mümkün 
kılan ilişkiler ağları, karmaşıklık ve belirsizliğin oluşturucu dinamiklerinin gözlenebilen kavramsal 
alanı, koşullar ve çevrenin etkileşimi ve ilişkiselliğinin dışa vurumunun, davranışsal, coğrafi, fiziki 
ve siyasi mileu’lerin kavramsallaştırılması anlamlıdır. Böylelikle, hem genel resmin görülebileceği 
ve bir fotoğraf karesini oluşturan unsurların ilişkisel, oluşturucu ve birbirlerini mümkün kılan dina-
mikleri ortaya çıkabilir. Kabataş ve çevresinin, bu kavramsallaştırma içerisindeki rolü, bu çevrede 
dolaşım halindeki unsurlar ve bunlar arasındaki ilişkisellik, kentsel siyaset ve kentsel politik ekoloji 
açısından çözümlemeler sağlayabilir. Bu çalışma vaka çalışması yaklaşımı kullanılır. İlk olarak, ka-
tılan aktörleri ve birbirleriyle ilişkilerini tanımlamak için bir ilişki haritası oluşturulur. İkinci olarak, 
aktörlerle, gruplarla ve kurumlarla derinlemesine görüşmeler yaparak süreci ayrıntılı olarak anlamak 
için nitel bir yöntem uygulanır. Üçüncüsü, nitel veriler Nvivo yazılımı ile analiz edilir. Politik-ekono-
mik karmaşıklığı olan bir şehir olan İstanbul, nadiren ortam (milieu) olarak analiz edilir. Bu makale 
ile ile aktörlerin karmaşıklığının değişen dinamiklerini anlamak için İstanbul’un büyük ölçekli pro-
jelerinden biri incelenir. Çalışma, kentleşme sürecini, iktidar ilişkilerini ve bunların eşitsiz dağılımı 
ve evrilme alanlarını incelerken çevre adaleti, mekanın kullanım hakkı, vatandaşlık hakları, kurumsal 
haklar ve bu tartışma etrafına eklemlenen farklı değişim unsurları (örneğin, İDO seferlerinin kaldırıl-
ması, mekansal haklarının belirsizliği), dolaşım dinamiklerinin eşitsiz değişimi gibi unsurları tartışır-
ken yakın tarihe yönelik değişim ve dönüşümlere de ışık tutar. 

Anahtar Kelimeler: İDO, Yerel Siyaset, Martı Projesi, Politik Ekoloji
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KURUMSAL İTİBAR ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKI ETKİLERİ ÜZERİNE 
BİR ARAŞTIRMA

Ezgi MANSUROĞLU, Gönül KAYA ÖZBAĞ

Türkiye

Öz: Kurumların paydaşları tarafından itibarlı algılanması, finansal değerleri kadar önemli bir hale 
gelmiştir. Özellikle çalışanların kurumsal itibar algısı, işletmeye olan bağlılıkları üzerinde yadsına-
maz bir etkiye sahiptir. Bu çalışmanın amacı, kurumsal itibar algısının işgörenlerin örgüt bağlılıkları 
üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu bağlamda, Kocaeli’de faaliyet gösteren dört üretim işletmesi 
çalışanlarıyla anket çalışması yapılmıştır. Uygulama kapsamında dağıtılan 200 adet anket formundan 
154 adet geri dönüş alınmıştır. Eksik doldurulan 23 anket çıkarıldıktan sonra geriye kalan 131 veri 
SPSS 17.0 paket programı aracılığıyla değerlendirilmiştir. Örgütsel bağlılık değişkenini ölçmek ama-
cıyla Meyer ve Allen’in (1990) duygusal, devam ve normatif bağlılık olmak üzere üç boyutlu ölçeği 
kullanılmıştır. Demografik soruların dışında kalan tüm değişkenleri ölçmek üzere 5’li Likert ölçeği 
kullanılmıştır. Araştırmanın amacı kurumsal itibar algısının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini belir-
lemek olduğu için kurumsal itibar değişkeninde yer alan 20 soru tek boyut olarak değerlendirilmiştir. 
Araştırmada değişkenlere ilişkin faktör yapısını ortaya çıkarmak üzere Varimax dönüşümlü keşifsel 
faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizinin uygunluğunu ve kullanılan değişkenlerin homojenliğini 
test etmek için Kaiser Meyer Olkin (KMO) örneklem yeterliliği ve Barlett testi kullanılmıştır. Değiş-
kenler arası ilişkileri ortaya koymak üzere korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Çalışmanın 
bulguları, çalışanların kurumsal itibar algısı ile duygusal bağlılık ve devam bağlılığı arasında pozitif 
yönde anlamlı bir ilişki olduğunu desteklemekte fakat kurumsal itibar algısı ile normatif bağlılık ara-
sında anlamlı bir ilişki tespit edilmemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal İtibar, Duygusal Bağlılık, Normatif Bağlılık, Devam Bağlılığı
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND PORT SECTOR; AN ANALYSIS OF PORTS’ 
WEBSITES

Gönül KAYA ÖZBAĞ, Ezgi MANSUROĞLU

Turkey

Abstract: The goal of this study is to improve the knowledge of CSR practices in port sector by 
investigating corporate websites. Since corporate websites have become an effective area to diffuse 
information about firms’ mission, vision and strategies, it is believed that companies who are active 
in CSR issues will communicate through internet and thus which themes are prevelent in port sector 
would be identified. The sample that was selected for the study consists of the corporate web sites of 
all top companies that were part of the selective index of the 2017 TURKLIM report. Information on 
a number of ports specifically public ports, Alsancak and Haydarpaşa, cannot be reached because of 
the absence of their websites. Similarly, information regarding Port of Akdeniz was not available due 
to no own website of the port although Global Ports Holding is a private company. Apart from, Cey-
port Tekirdağ and Mardaş were excluded since their web sites were under construction. Remaining 
20 ports’ websites were determined as the sample of this research. Content analysis methodology was 
applied to the corporate web sites of the companies under study to identify which particular themes 
are representative across port firms. What themes regarding to CSR are presented on the corporate 
web sites of companies and also how and where this information is presented is intended to be deter-
mined at the end of the study. 

Anahtar Kelimeler: Corporate Social Responsibility, Ports, Web-Sites, Content Analysis
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BRİCS-T’DE TEKNOLOJİK İLERLEMENİN CO2 EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN 
İNCELENMESİ: PANEL KANTİL REGRESYON YAKLAŞIMI

Hakan ÖNDES

Türkiye

Öz: Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliği ekosistemi ve insanları oldukça tehdit etmektedir. 
Küresel iklim değişikliğine ilişkin konular ile ilgilenen çok sayıda araştırmacı, insan faaliyetlerinin 
neden olduğu ve sürekli artmakta olan karbon dioksit (CO2) emisyon seviyelerinin küresel ısınmanın 
temel nedeni olduğu sonucuna varmıştır. Bununla birlikte, CO2 emisyonunu azaltma ihtiyacının art-
masına rağmen, sürdürülebilir ekonomik kalkınma anlamında CO2 emisyonlarının etkili bir şekilde 
azaltılması, gelişmekte olan ülkeler için artan bir endişe kaynağı olmaktadır. Bu noktada, teknolojik 
ilerlemenin çevre korumadaki rolü gittikçe artan önemli bir odak noktası olmaktadır. Her ne kadar 
literatürde genel teknolojik iyileşme ile CO2 emisyonu arasındaki ilişkiye ışık tutulsa da, farklı eko-
nomik sektörlerdeki teknolojik ilerlemenin heterojen etkisi hala belirsizliğini korumaktadır. Önceki 
araştırmalarla karşılaştırıldığında, bu çalışmanın en dikkat çekici yanı yalnızca toplam teknolojik 
ilerlemenin CO2 emisyonları üzerindeki etkisine vurgu yapan mevcut literatürün aksine, teknolojik 
ilerleme ile CO2 emisyonları arasındaki ilişkinin daha kapsamlı bir değerlendirmesi, etkideki belir-
li sektörel eşitsizlikler dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, CO2 emisyonlarını etkileyen 
faktörleri tanımlamak için geleneksel EKK modellerini benimseyen mevcut çalışmaların çoğundan 
farklı olarak, teknolojik ilerleme ile CO2 emisyonları arasındaki ilişkinin farklı yayıcılar arasında ne 
derece değiştiğini ortaya çıkarmak için panel niceliksel regresyon yaklaşımı uygulanmaktadır. Bu 
anlamda çalışmada ağır sanayide, hafif sanayide, inşaat sektöründe ve hizmet sektöründe meydana 
gelen teknolojik ilerlemenin CO2 emisyonları üzerindeki etkisi incelenmiştir. 1992-2017 yılları için 
Brics ülkeleri ve Türkiye’yi kapsayan çalışmaya ilişkin ampirik sonuçlar, ağır ve hafif sanayideki 
teknolojik ilerlemenin, enerji verimliliğindeki katkısına rağmen, yüksek bir CO2 emisyonunu ko-
laylaştırdığını göstermiştir. Ek olarak, inşaat ve hizmet endüstrilerindeki teknolojik ilerleme, CO2 
emisyonlarını azaltıcı yönde etkilemiştir. 

Anahtar Kelimeler: CO2 Emisyonları, Teknolojik İlerleme, Panel Kantil Regresyon
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GENÇ İŞSİZLİK, EĞİTİM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: 
SEÇİLMİŞ G-20 ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

Hakan ÖNDES

Türkiye

Öz: Günümüzde hızla artan genç nüfus ülkeler için hem avantaj hem de dezavantaj oluşturmaktadır. 
Üretim süreçlerinde genç nüfusun aktif olarak yer alması önemli bir fırsat olarak görülürken; istih-
dam dışı kalması işsizlik sorununu artırmaktadır. Genç işsizlik oranlarında meydana gelen artış eko-
nomik büyümenin seyrini olumsuz etkilemesi ile birlikte ülkeler adına ek maliyetler de oluşturması 
önemli bir sorun oluşturmaktadır. Dolayısıyla genç işsizliğinin incelenmesi önemli bir konu haline 
gelmiştir. Literatürde işsizlik, eğitim ve ekonomik büyüme ilişkilerini inceleyen çalışmalar farklı 
ülke ve dönemler için değişkenler arasındaki ilişkinin varlığının ve yönünün farklılaştığını göster-
mektedir. Bu çalışmada seçilmiş 10 G-20 ülkesinin (ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, 
Fransa, Japonya, İtalya, Kanada, Meksika, Türkiye) 2006-2018 yıllarını kapsayan genç işsizlik oranı, 
eğitim harcamalarının gayri safi yurt içi hâsılaya oranı ve gayri safi yurt içi hâsıla yıllık büyüme hızı 
verileri analiz edilmek istenmektedir. Çalışmada öncelikle serilerin ülkeler arasındaki bağımlılığı in-
celenmiştir. Sonraki aşamada serilerin durağanlığı yapısal kırılmayı dikkate alan Carrion-i Silvestre 
testiyle incelenmiştir. Uzun dönemde seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu Westerlund ECM 
testiyle tespit edilmiştir. Uzun dönem eşbütünleşme denklemleri Güçlendirilmiş Ortalama Grup Etki-
si Yöntemi (AMG) ile tahmin edilerek her bir ülke için eğitim harcamaları ve ekonomik büyümenin 
genç işsizlik üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ardından seriler arasında nedensellik ilişkisi Dumitres-
cu- Hurlin nedensellik testi ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ekonomik büyüme değişkeninden 
eğitim harcamaları ve genç işsizlik değişkenlerine doğru; genç işsizlik ile eğitim harcamaları değiş-
kenlerinin ise karşılıklı nedensellik ilişkisinin olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Genç İşsizlik, Eğitim Harcamaları, Ekonomik Büyüme
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E-HİZMET KALİTE ALGISI DIŞA DÖNÜKLÜK BOYUTUNA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR 
Mİ?

Havva AKBAŞ, Selçuk Burak HAŞILOĞLU

Türkiye

Öz: Bugün artık İnternet, pazarlama için yaygın bir araç konumundadır ve sadece İnternet kanalıyla 
satış yapan mağazaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Amazon’un baş at olarak yer aldığı bu kul-
varda ülkemizde de Hepsiburada, N11, Trendyol, Morhipo, Kitapyurdu, İdefix gibi işletmeler yalnız 
İnternet ortamında hizmet vermektedir. İnternet ile birlikte yaşanan bu değişim, sadece işletmeci-
likte değil beraberinde İnternet işletmeleri müşterilerinde de gerçekleşmiştir. Doğal olarak İnternet 
işletmeleri müşterilerinin algıladıkları kalite de farklılık göstermektedir. Özellikle yaşanan olumsuz 
durumlarda müşterilerin kalite algısındaki değişimleri gözlemlemek, işletmelerin bu süreci yönetebil-
meleri için gereklidir. Sürece yönelik stratejiler oluşturularak işletmeler müşteri kaçışını engelleyebi-
lir ve zararını minimuma indirebilir. Örneğin yaşanan aynı olumsuz olayın müşteri üzerindeki negatif 
etkisi o müşterinin kişiliğine bağlı olarak değişebilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda E-S-QUAL 
ölçeğinin kullanıldığı e-hizmet kalite algısı değerlendirilmelerinde dışa dönüklük kişilik özelliği ile 
olan ilişkisi olumsuz bir senaryoda değerlendirilmemiştir. Dışa dönükler, olumsuzluklarla daha iyi 
başa çıkabildikleri için satış sonrası memnuniyetsizlikleri de işletmeye yönelik kalite algıları da içe-
dönüklere kıyasla daha az değişim gösterebilir. Satınalma sonrası yaşanan olumsuz durumlarda müş-
terilerin kalite algılarındaki değişimleri gözlemlemek, işletmelerin kalite algılarını yönetebilmek için 
gereklidir. Olumsuz durumlara karşı verilen tepkiler kişilik farklılıklarına göre değişim gösterirler. 
Tepkileri ölçmek ve buna yönelik stratejiler oluşturmak işletmelerin zararını minimuma indirmesine 
yardımcı olur. Bu çalışmada, müşterilerin dışa dönüklük kişilik düzeyine bağlı olarak, elektronik 
alış veriş sonrası olumsuz bir durumla karşılaştıklarında, e-kalite algılarındaki değişim incelenmiştir. 
Müşterilerin satın alma sonrasında yaşadıkları bir problem; dışa dönüklük düzeyine göre müşteriler-
de, işletmenin teslimat/yerine getirme e-hizmet kalite algısına karşın farklılık göstermezken; iletişim/
telafi e- hizmet kalite algısında farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Dışa dönüklüğü yüksek olan ce-
vaplayıcıların iletişim/telafi e-hizmet kalite algısı da daha yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: E-Hizmet Kalitesi, Dışa Dönüklük, İnternette Pazarlama
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GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KISA VADELİ SERMAYE GİRİŞLERİ VE ETKİLERİ

Havva ARABACI, Gülizar ASLAN

Türkiye

Öz: Gelişmiş ülkeleri, gelişmekte olan ülkelerden ayıran temel faktör, ülkenin kişi başına düşen milli 
gelirdir. Gelişmişliğin diğer bir ölçüsü de ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişme seviyelerini metrik 
olarak değerlendirmek üzere Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen İnsani Gelişme Endeksidir. 
Gelişmekte olan ülkelerin yapısal özellikleri; Devletin Ekonomi üzerinde geniş ve doğrudan kont-
rolün varlığı, yüksek enflasyonun varlığı, zayıf kredi kurumları ve gelişmemiş sermaye piyasaları, 
döviz kuru veya sermaye kontrolü, yolsuzluğun çok olması gibi sıralanabilir. Gelişmekte olan ülke-
lerin günümüze kadar yaşadıkları temel problem kalkınmaları için gerçekleştirmek zorunda oldukları 
yatırımların finansmanını ulusal kaynaklarının yetersizliği nedeniyle gerçekleştirememeleridir. Bu 
durum ülkeleri dış kaynak aramaya itmektedir. Uluslararası finans piyasaları, 1970’li yıllarda başla-
yan ve 1980’li yıllarda hız kazanarak devam eden bir değişim ve serbestleşme yaşamıştır. 1971’de 
Bretton Woods Sisteminin çöküşüyle gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere sermaye hareket-
lerinde artış yaşanmıştır. Sermaye hareketleri, vade açısından, kısa vadeli ve uzun vadeli kaynak-
lar olarak ikiye ayrılmaktadır. Genellikle sıcak para olarak isimlendirilen kısa vadeli yatırımlar ve 
portföy yatırımlarını kısa vadeli kaynaklar arasında, uzun vadeli yatırımlar ve doğrudan yatırımları 
ise uzun vadeli kaynaklar içerisinde değerlendirilmektedir. Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde 
yaşanılan yüksek büyüme hızları genel olarak ihracatlarındaki artışlardan ve sermaye girişlerinden 
kaynaklanmıştır. Bu ülkelere yönelen yabancı sermayenin önemli bir bölümünü doğrudan yatırımlar 
ve portföy yatırımları oluşturmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde kısa vadeli sermaye girişleri ve etki-
lerini araştırmak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gelişmekte Olan Ülkeler, Finansal Piyasalar, Sermaye Girişleri
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SAĞLIK

Havva ARABACI, Gülizar ASLAN

Türkiye

Öz: Ekonomiler de yaşanan gelişmeler ve birçok bağımlı değişkeninde tetiklemesiyle kalkınmanın 
sürdürülebilir olması önemli bir mesele haline gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınma konusu, 1972 yılın-
da yapılan Birleşmiş Milletler Stockholm İnsan ve Çevre Konferansı’nda ilk kez gündeme gelmiştir. 
Var olan kıt kaynaklarının kullanımı ve bunların gelecek nesillere aktarılabilmesiyle ilgili olan ve 
dünyanın gelecek nesillere de yaşanılabilecek yer olarak kalmasını amaçlayan bir kavramdır. Sürdü-
rülebilir kalkınma kavramına ise ilk kez 1987 yılında yayınlanan Birleşmiş Milletlerin Dünya Çevre 
ve Kalkınma Komisyonu raporunda yer verilmiştir. Bu raporda sürdürülebilir kalkınma; “gelecek 
nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini ortadan kaldırmaksızın şimdiki neslin ihti-
yaçlarının karşılanmasıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Sürdürülebilirlik kavramı 21. yüzyılın kuşkusuz 
en sık kullanılan kavramlarından birisidir ve son yıllarda iktisat literatüründe de sıkça kullanılmaya 
başlanmış ve tartışma konusu olmuştur. Ekonomi ile ilişkilendirilip kalkınma olgusunun hedefinde 
kâr elde etmek varken, sürdürülebilirlik olgusunda tam tersine dünyada mevcut bulunan kaynakları 
koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek vardır. Sürdürülebilir kalkınma, günümüzde küresel ölçek-
te çevre koruma yöntemlerinin ana kavramı olarak kabul görmüştür. Ekonomik, sosyal ve çevresel 
boyutu olan bu kavramın iş dünyasına girmesi 80’lerin sonunda gerçekleşmiştir. Sürdürülebilir kal-
kınma hedefine ulaşmada sosyal, ekonomik, sağlık ve çevre ile ilgili unsurlar arasında ilişkilerin 
karşılıklı olması ve birbirlerini etkilemeleri son dönemde açık bir şekilde kabul edilmektedir. İnsan ve 
insan sağlığının sürdürülebilir kalkınma içindeki payı çok büyüktür. Sağlık hizmetleri ile insan sağ-
lığının korunması ve iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Yapılan bu hizmetler ise ülkelerin gelişmişlik 
seviyesinin en önemli göstergelerinden birisidir. Bu çalışmada sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde 
kalkınmış ve sağlıklı toplumların oluşturulmasında sağlığın rolü tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Sağlık, Sağlık Hizmetleri
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BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ HACMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: 
TÜRKİYE UYGULAMASI

Hüseyin GÜVENOĞLU, Musa BAYIR

Türkiye

Öz: Bir ülkenin üretim gücünü gösteren ekonomik büyüme, günümüzde tüm dünya ekonomilerinin 
temel hedeflerinden biridir ve en önemli makroekonomik göstergeler arasında yer almaktadır. Üre-
tim gücü yüksek olan ekonomiler dünya ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Ekonomiler için son 
derece önemli olan ekonomik büyümenin sağlanması ve sürdürülmesi yanında ekonomik büyümeyi 
etkileyen faktörlerin tespit edilmesi de önem taşımaktadır. Ekonomik büyümeyi etkileyen birçok fak-
tör vardır. Bu faktörlerden biri de bankacılık sektörüdür. Bankacılık sektörü para otoritelerinin uygu-
lamış oldukları politikaların reel ekonomiye aktarılmasına aracılık etmektedir. Ayrıca finansal sistem 
içerisinde önemli bir paya sahip olan bankacılık sektörü ekonomik birimlerin hem finansman ihtiya-
cını karşılama hem de tasarruflarını değerlendirme olanağı sağlama gibi rolleri üstlenerek reel ekono-
mik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Bankacılık sektörü günümüzde hem reel 
hem de finansal ekonominin gelişmesinde ve derinleşmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle 
bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler yakından takip edilmektedir. Özellikle 2008 küresel finan-
sal krizi sonrasında bankacılık sektörü kredi hacminde meydana gelen gelişmelerin makroekonomik 
göstergeler üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunun ortaya konulması önem kazanmıştır. Bu çalışmada, 
kredi hacminin Türkiye’de ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 2008-2019 dönemi verileri kullanıla-
rak Johansen eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın 
ampirik bulgularına göre değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmaktadır. Granger neden-
sellik testi sonuçlarına göre ise kredi hacminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik 
ilişkisi tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kredi Hacmi, Ekonomik Büyüme, Johansen Eşbütünleşme Testi, Granger Ne-
densellik Testi.
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BENLİK UYUM TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE MARKAYA BAĞLANMANIN ÖNCÜLLERİ VE 
BAĞLANMA-SADAKAT İLİŞKİSİ

Mehmet ÖZER, Alper ÖZER

Türkiye

Öz: Pazarlama araştırmacılarının tüketici-marka ilişkisi konusuna olan ilgisi son yıllarda artış göster-
miştir. Marka sadakati, marka aşkı gibi konuların yanı sıra markaya duygusal bağlanma da tüketici-
marka ilişkisi kapsamında ele alınan başlıklardan biridir. Tüketici benliğini zenginleştiren, hoşnut 
eden, markayı tüketici benliğiyle güçlü bir sevgi ve tutkuyla bağlantılı hale getiren bir bağ olarak 
açıklanan markaya duygusal bağlanma, benlik uyum teorisine dayanmaktadır. Benlik uyum teori-
si, tüketicilerin ürünleri kendilerini tanımlamanın bir yolu olarak kullandığını ve kendi benliklerini 
ifade etmek için belirli bir kişiliğe sahip markaları satın aldığını öne sürmektedir. Teoriye göre, in-
sanlar dört farklı benliğe (Gerçek benlik imajı, ideal benlik imajı, sosyal benlik imajı ve ideal sosyal 
benlik imajı) sahiptir ve bu benlik türleriyle uyumlu imaja sahip markaları satın almaya eğilimlidir. 
Markaya bağlanma-benlik uyumu ilişkisini inceleyen çalışmaların büyük bir çoğunluğu, gerçek ve 
ideal benliğe odaklanmış ve sosyal benlik imajı ve ideal sosyal benlik imajının markaya bağlanma 
üzerindeki etkisini göz ardı etmiştir. Bununla birlikte markaya bağlanmanın potansiyel çıktıları da 
konuya ilişkin diğer bir literatür boşluğudur. Bu sebeple, bu çalışmada gerçek ve ideal benlik uyu-
muna ek olarak geçmiş çalışmalarca çok fazla araştırılmayan sosyal benlik imajı uyumunun mar-
kaya bağlanma üzerindeki etkisini ortaya koyarak ve markaya bağlanmanın davranışsal bir çıktısı 
olan marka sadakati üzerindeki etkisini inceleyerek yukarıda bahsedilen boşluklara katkı yapmak 
amaçlanmaktadır. Araştırma verisi online anket yöntemi ile toplanmış ve 312 anket Yapısal Eşitlik 
Modellemesi ile analiz edilmiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizi, Yakınsama ve Ayrım Geçerliği ve Yapı 
Güvenilirliği testlerinde gereken koşullar sağlandıktan sonra hipotezler Yol Analizi ile test edilmiştir. 
Elde edilen bulgulara göre, gerçek benlik uyumu markaya bağlanmayı pozitif yönde etkilemektedir. 
Ayrıca sosyal benlik uyumunun da markaya bağlanma üzerinde pozitif bir etkisi olduğu bulunmuştur. 
Sosyal benliğe ilişkin bu bulgunun ilgili literatür için önemli bir katkı olduğu düşünülmektedir. Bu 
sonuçlara göre, tüketiciler gerçek benliklerine ve başkalarının zihnindeki benliklerine uyumlu imaja 
sahip markalara duygusal olarak bağlanmaktadırlar. Çalışmanın diğer bir katkısı, markaya duygusal 
bağlanmanın marka sadakati üzerindeki pozitif etkisine ilişkindir. Buna göre, markayla duygusal bir 
ilişki kuran müşterilerin markaya sadık olmaları muhtemeldir. 

Anahtar Kelimeler: Benlik-Uyumu, Gerçek Benlik, İdeal Benlik, Sosyal Benlik, Markaya Bağlan-
ma, Marka
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TEK MAKİNE ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE ÇÖZÜMÜ

Melda HAŞILOĞLU, Zehra KAMIŞLI ÖZTÜRK

Türkiye

Öz: Çizelgeleme problemleri kombinatoryal problemler sınıfındadır. Çözüm yaklaşımları problemin 
yapısına ve atölye şekline bağlı olarak değişir. Tek makine çizelgeleme problemi çizelgeleme prob-
lemleri sınıfındaki en temel problemlerden biridir. N tane iş tek makinede işlenmek üzere tek işlem-
den geçer. Her bir işin işlem süresi ve termin süreleri bellidir. En büyük gecikmenin en küçüklenmesi 
için, en erken teslim süresi (earliest due date) kuralı bu problemin çözümünde en sık kullanılan yön-
temlerdendir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda bu tür optimizasyon problemleri, genetik algoritma 
kullanılarak da çözülmektedir. Ancak bu tür problemlerde, genetik algoritmanın çözüm performan-
sında etkili olan operatör ve parametrelerin belirlenmesi önemli araştırma konularındandır. Bu çalış-
mada tek makine çizelgeleme problemlerinin genetik algoritma ile çözümünde uygun çaprazlama ve 
mutasyon operatörü değerlendirilmiş ve yapılan deneyler sonucunda öneriler geliştirilmiştir. Yine bu 
süreçte iki farklı iş sayısı için problem verileri türetilmiş ve önerilen operatörlerle popülasyon boyutu 
ve iterasyon sayıları değiştirilerek algoritma çözdürülmüş ve sonuçları karşılaştırılmıştır. Yapılan de-
ney sonucunda 40 iş ve 60 iş olmak üzere iki farklı test verileri için sağdan tek nokta sıra çaprazlama 
ve mutasyon operatörü olarak insert kullanılan algoritmada en iyi sonuçtan uzaklaşma riskinin daha 
düşük olduğu bulunmuştur. Buradan bu ikili ile kurulan algoritmalarda performansın daha yüksek 
olduğu sonucu çıkarılabilir. Problem türleri olarak kıyaslandığında ise iterasyon sayısındaki artışın 
algoritmanın performansını iyi yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bunun yanında mutasyon operatörü 
olarak 2-opt ve 3-opt kullanıldığı zaman çalışmada ele alınan problemin test verilerinin en iyi sonu-
cuna ulaşılamamıştır. Bu nedenle 2-opt ve 3-opt bu problemin çözümünde kullanıldığında önerilen 
genetik algoritmanın performansını düşürdüğü kabul edilebilir. Buna bağlı olarak bu iki mutasyon 
operatörünün çalışmadaki problem için uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tek Makine Çizelgeleme, Genetik Algoritma, Sezgisel Yöntemler
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FORECAST TAHMİN MODELİ İLE MEDYA YATIRIMLARI ANALİZİ

Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Ayhan AYTAÇ, Mustafa TALAS, Giray SAYNUR DERMAN

Türkiye

Öz: Çalışmanın amacı 2011-2018 yılları arasında farklı medya türlerine göre medya yatırımlarının 
incelenmesidir. Çalışmada 2011-2018 yılları arası Reklamcılar Derneği web sitesinden elde edilen 
medya yatırımları verileri kullanılmıştır. Verilerin analizinde Eviews 8.0 yazılımı kullanılmıştır. İs-
tatistiksel analiz olarak medya yatırımlarına ait birim kök araştırması ADF analizi ile incelenmiş ve 
medya yatırımlarının geleceğe yönelik analiz sonuçları ise forecast tahmin modeli ile açıklanmaya 
çalışılmıştır. Tüm istatistik analizleri 0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Çalışmada TV medya 
yatırımları açısından her yıl bir önceki yıla göre 540 milyon TL artış, Basın medya yatırımları açı-
sından 140 milyon TL artış, Açıkhava medya yatırımları açısından 99 milyon TL artış, Dijital medya 
yatırımları açısından 272 milyon TL artış, Radyo medya yatırımları açısından 31 milyon TL artış, 
Sinema medya yatırımları açısından 12 milyon TL artış, Toplam medya yatırımları açısından ise 1097 
milyon TL artış olduğu görülmektedir. Çalışma sonunda Dijital medya reklam yatırımlarının son 8 
yılda 14 kat arttığı, en fazla artışın Açıkhava alanında (%446) ve en düşük oranın ise basında olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Medya, Yatırım, Basın, Açıkhava, Dijital Medya, Reklam
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BAYANLARIN ALIŞVERİŞ MEKANI TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Murat Selim SELVİ, Aykut PAJO, Okan BULUT

Türkiye

Öz: Tüketiciler için bakkallar, süpermarketler, büyük marketler, semt pazarları gibi çeşitli alışve-
riş mekânları söz konusudur. Tüketiciler bu mekânları tercih ederken çeşitli faktörlerden etkilen-
mektedirler. Özellikle bayanlar aile içinde rutin alışveriş işlerini daha çok üstlendikleri için alışveriş 
mekânlarının seçiminde belirleyicidirler. Bu araştırmanın amacı Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde 
ikamet eden bayanların alışveriş mekânlarını tercih ederken hangi faktörlerin etkili olduğunu tespit 
etmektir. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anketin ilk bölümü demografik özelliklerden, 
ikinci bölümü ise 9 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmuştur. Anketin son bölümünde ise alışveriş 
mekânı seçiminde etkili olan faktörleri belirleyen likert tipi ölçeğe yer verilmiştir. Seçkisiz Olma-
yan Uygun Örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Geçerli anket sayısı 615’tir. Demografik özellikler 
ve diğer çoktan seçmeli sorulara ilişkin frekans ve yüzde analizleri verilmiş ve hipotezlere ilişkin 
testler yapılmıştır. Bu araştırmada bayanların alışveriş alışkanlıkları, ürün grubuna göre alışverişlerini 
gerçekleştirdikleri yerler ve alışverişlerinde önem verdikleri hususlar betimlenmiştir. İkili gruplarda 
t-testi, üç ve daha fazla gruplarda ANOVA yapılmıştır. Sonuç olarak katılımcıların %42’si süpermar-
ketleri, %35’i büyük marketleri, %16,4’ü ise semt pazarlarını tercih etmektedirler. Süper marketler ve 
büyük marketlerin seçilmesinde ürün çeşidinin fazla olması ve seçme-beğenme imkânı etkili olmuş-
tur. Semt pazarlarını tercih etmede daha çok ürünlerin doğal ve taze olması ile uygun fiyatlı olması 
etkili olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bayan Tüketiciler, Süpermarket, Büyük Market, Semt Pazarı, Tekirdağ
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GAYRIMENKUL FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Murat Selim SELVİ, Aykut PAJO, Mustafa Uğur BÜYÜKİŞCAN

Türkiye

Öz: Konut, işyeri, arsa, tarla, bağ, bahçe gibi sürekli alınan ve satılan gayrimenkul fiyatları bölgeler 
arasında önemli derecede farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların sebepleri arasında taşınmazın 
konumu, fiziksel özellikleri, iklim, yapı malzemeleri, getirisi, verimi sayılabilir. “Emlak fiyatlarının 
belirlenmesinde hangi unsurlar etkili olmaktadır?” sorusu bu araştırmanın temel sorunsalını oluştur-
maktadır. Bu çalışmada sadece konut, işyeri, tarla, arsa, bağ, bahçe gibi gayrimenkuller inceleme ko-
nusu olarak seçilmiştir. Bu çerçevede araştırmanın amacı bu gayrimenkullerin fiyatlarının belirlenme-
sinde hangi faktörlerin etkili olduğunu tespit etmek; söz konusu gayrimenkulleri satın almak isteyen 
okuyucular için çıkarımlar sağlayarak önemli ipuçlarına ulaşabilmektir. Bu araştırmada Tekirdağ ili 
merkez Süleymanpaşa ilçesinde en az 5 yıldır emlakçılık yapan 26 kişi üzerinde yarı-yapılandırılmış 
bir mülakat yürütülmüştür. Dolayısıyla bu çalışma nitel karakterlidir. Nitel araştırmalarda genelde 
“amaçlı örnekleme” kullanıldığından bu araştırmada “ölçüt örnekleme” kullanılmıştır. Emlakçılara 
demografik özellikler yanında 5 adet açık uçlu soru sorularak bu bölgede emlak fiyatlarını etkileyen 
faktörleri belirtmeleri istenmiştir. Öncelikle “ne”, “ne tür” gibi sorulara verilen cevaplar literatürde 
de bahsedildiği için betimlenmiştir. Ayrıntılı alınan cevaplar sözlü söylem analizine tabi tutulmuş, 
cevaplar arasında yer alan sözcükler, ifadeler ve deyimler analiz birimi olarak seçilmiştir. Elle tutulan 
notlar öncelikle paragraflar halinde sıralanmış ve kodlanmıştır. Böylelikle ilk izlenimler elde edilmiş-
tir. Sonraki aşamada bu paragraflar sınıflandırılmış ve kavramsallaştırılmıştır. Daha sonra gereksiz 
görülen ifadeler ve sözcükler atılmış ve sadeleştirilmiştir. Son olarak bulguların okuyucu açısından 
daha net olarak anlaşılmasını sağlamak üzere bulgular tablolar halinde gösterilmiştir. Sonuçlara göre; 
gayrimenkullerin fiyatları üzerinde konum, fiziksel özellikler, cephe, imar durumu, mal sahipleri, 
emlakçılar, müteahhitler, ekonomik sebepler ve Tekirdağ’ın coğrafi durumu etkili olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz, Emlakçı, Emlak fiyatları, Tekirdağ
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SERVET ETKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ANALİZ

Musa BAYIR, Hüseyin GÜVENOĞLU

Türkiye

Öz: Servet etkisi iktisat literatüründe önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim bireylerin özellikle tüketim 
harcamalarına ilişkin alacakları kararlarda sahip oldukları servet etkili olmaktadır. Ekonomik birim-
lerin sahip olduğu servet yapacakları tüketim harcamalarını etkilemektedir. Tüketim harcamalarında 
meydana gelen değişim ise toplam talebi ve dolayısıyla enflasyonu ve üretimi etkilemektedir. Bu ne-
denle servet etkisi para otoritelerinin uygulamış olduğu politikaların reel ekonomiye aktarılmasında 
önemli rol oynamaktadır. Ekonomide kişilerin gelirleri sabit kalsa da reel veya finansal servetindeki 
artış nedeniyle, tüketim harcamaları artabilmektedir. Literatürde bu artış servet etkisi olarak isimlen-
dirilmektedir. 2010 yılından sonra Türkiye ekonomisinde konut ve diğer finansal varlıkların değerin-
de pozitif yönlü gelişmeler yaşanırken, 2016 yılından itibaren bu değişim tersine dönmüştür. İlgili 
teorik çerçevede, kişilerin servetinde artış ve azalışa neden olacak bu gelişmelerin özel tüketim har-
camaları üzerinde etkili olması beklenmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, reel ve finansal servetteki 
değişimin Türkiye’de özel tüketim üzerindeki etkisi 2011-2019 dönemi verileri kullanılarak Johansen 
eşbütünleşme ve Granger nedensellik analiziyle araştırılmıştır. Analizde reel servet değişkeni olarak 
nominal konut fiyat endeksi, finansal servet değişkeni olarak ise BİST100 endeksi kullanılmıştır. 
Çalışmanın ampirik bulgularına göre hem hisse senedi fiyatları ve özel tüketim harcamaları hem de 
konut fiyatları ve özel tüketim harcamaları arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Granger ne-
densellik analizi sonuçlarına göre ise hem kısa hem de uzun dönemde reel ve finansal servetten özel 
tüketime doğru nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda Türkiye’de servet 
etkisinin geçerli olduğunu ifade edebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Servet Etkisi, Tüketim, Johansen Eşbütünleşme Testi, Granger Nedensellik Testi



350

ÖZET SÖZEL METİNLER

2010 SONRASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASININ 
ENFLASYON ÜZERİNE ETKİSİ

Mustafa TORUN, Meral ÇABAŞ

Türkiye

Öz: 2010 yılında yaşanan küresel finans krizi birçok ülkede para politikası düzenlemelerine sebep 
olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) da 2010 yılının ortalarından itibaren yeni 
bir para politikası uygulamaya başlamıştır. Uygulanan yeni politika ile enflasyon hedeflemesi rejimi 
geliştirilmiş ve fiyat istikrarının yanında finansal istikrar da dikkate alınmaya başlanmıştır. Dolayı-
sıyla politika araçlarında çeşitlilik ihtiyacı nedeniyle, politika faizinin yanı sıra gecelik borç alma ve 
borç verme faizleri arasında oluşan faiz koridorunun ve zorunlu karşılıkların bir arada kullanıldığı bir 
politika bileşimi geliştirilmiştir. Bu bağlamda çalışmada, TCMB’nin 2010 sonrası para politkasının 
enflasyona etkileri 2014:11-2018:06 dönemine ait aylık veriler için incelenmiştir. Bağımlı değişken 
olan enflasyonu temsilen TÜFE değişkeni ile para politikasını temsilen politika faizi ve zorunlu karşı-
lıklar değişkenlerine ait veri setinin ilk olarak durağanlığı araştırılmış ve uzun dönemde eşbütünleşik 
olup olmadıkları sınanmıştır. Uzun dönemde aralarında eşbütünleşme ilişkisi saptanan değişkenler 
arasındaki nedensellik ilişkisi Granger nedensellik testi ile test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre 
enflasyon oranından zorunlu karşılık oranlarına doğru ve zorunlu karşılık oranlarından politika fai-
zine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin varlığı saptanmıştır. Son olarak değişkenlere uygulanan 
Blok Dışsallık Wald testi neticesinde zorunlu karşılık oranları ile politika faizi arasında ve TÜFE 
enflasyon oranları ile zorunlu karşılık oranları arasında içsellik ilişkisi, TÜFE enflasyon oranı ile po-
litika faizi arasında zayıf dışsallık ilişkisi tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Eşbütünleşme Analizi, Para Politikası, Politika Faizi
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TÜRKİYE AÇISINDAN TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ İLE BIST 100 ENDEKS DEĞERLERİ VE 
MERRYL LYNCH TAHVİL FAİZ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK OLARAK 

İNCELENMESİ

Nur DİLBAZ ALACAHAN, Yağmur AKARSU

Türkiye

Öz: Amaç: Bir ülkede ekonomiye duyulan güven sayesinde ekonomideki karar vericiler piyasaya na-
kit akışı sağlamaktadır. Bu nakit akışı ne kadar istikrarlı olursa piyasalarda o kadar sağlam ve işlerli-
ğini kaybetmemiş olur. Piyasaya sağlanacak nakit girişler, tüketicilerin bir ülke piyasasına olan güve-
niyle doğru orantılıdır. Bu çalışma, 2004(2)- 2018(6) dönemini kapsayan Borsa İstanbul 100 Endeksi 
Kapanış Aylık ortalama değerleri ile Tüketici güven indeksi ve Merryl Lynch türev ürünlerinden; Av-
rupa, Orta doğu Afrika Gelişmekte olan piyasalar kurumsal şirket endeksli tahvil faiz getiri oranları 
arasındaki ilişkiyi analiz etmek için yapılmıştır. Metodoloji: Bu amaçla değişkenler arasında Olağan 
En Küçük Kareler Yöntemi ve Doğrusal Regresyon modeli uygulanmıştır. Bulgular ve Sonuç : Tüm 
parametre tahminleri negatif yönlüdür. Tüketici güven endeksi 1 birim arttığında, Borsa İstanbul 
100 endeksi ortalama olarak 1840,32 puan düşmektedir. Merryl Lynch türev ürünlerinden; Avrupa, 
Orta doğu Afrika Gelişmekte olan piyasalar kurumsal şirket endeksli tahvil faiz getiri oranı 1 birim 
arttığında, Borsa İstanbul 100 endeksi ortalama olarak 5922,60 puan düşmektedir. Özgün Değer: 
Berenberg Markets Monitor Raporu’na göre, tüm finansal ürünlerle karşılaştırıldığında, gelişmekte 
olan piyasalar tahvil, bono, hisse senedi gibi finansal ürünleri en ucuz olduğu bölgelerken; ABD 
hisse senetleri bu karşılaştırmada en pahalı ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışmada, 
modelde xu100 ve bofaml arasında bulduğumuz negatif yönlü ilişkiyi desteklemektedir. Güçlenen 
ABD doları ve yüksek ABD tahvil getirileri nispeten daha büyük miktarlar ile yatırım yapan büyük 
yatırımcıları kendine çekecektir. Bu da gelişmekte olan ülke piyasalarından var olan yatırımlarının bir 
kısmını çekerek veya potansiyel olarak Borsa İstanbul da işlem gören firmalara yatırım yapacakları 
miktarlar için yatırım fikirlerini değiştirmelerine neden olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici Güven Endeksi, Borsa, Türkiye, Doğrusal Regsresyon Modeli, Olağan 
En küçük Kareler Yöntemi
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İŞLETMELERDE YÖNETİCİ SEÇME VE TERFİ SÜRECİNDE YETKİNLİK BELİRLEME 
ARACI OLARAK YAZI ANALİZİ TEKNİĞİNİN İNCELENMESİ

Pelin EREN, Harun EREN

Türkiye

Öz: İşletmelerde yönetici seçimi ve terfi sürecinde kişinin yetkinlik ve deneyimlerinin yanı sıra tu-
tum ve değerleri, kişiye özgü gelişmiş nitelikleri en önemlisi yaşam deneyimlerinin dikkate alınarak 
değerlendirme yapılması zaman yönetimi, yetenek yönetimi, personel yönetimi ve maliyet yönetimi 
açısından oldukça önemli sonuçlar getirir. Doğru yönetici seçimi insan kaynakları departmanı açı-
sından ciddi önem taşımaktadır. Bu sürecin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve örgüte uyumlu 
doğru yöneticinin belirlenmesi için birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en sık kullanılan 
psikoteknik testlerdir. Soyut özeliklerin ortaya çıkarılmasının zorluğu, sayısal değerlere dönüştürül-
mesinin gerekliliği insan kaynaklarını birçok tekniği birlikte kullanma yoluna götürmüştür. Bu da 
maliyeti yükselten ve zaman kaybına sebep olan bir durumdur. Yazı analizi (Grafoloji) ile kişinin 
zeka, yetenek ve kişilik özelliklerini kısa zamanda düşük maliyetle belirlenmesi ve bu özelliklerin 
somut verilere dönüştürülmesi mümkündür. Bu teknik, kişisel özellikleri, becerileri, yetenekleri, kişi-
liğinde iz bırakmış geçmiş deneyimleri, fiziksel ve psikolojik sağlık sorunlarını ortaya koymaktadır. 
“El yazısı bir konuşmanın sembolü zihinsel deneyimin bir sembolüdür” (Lynch, 1985, s. 15). Phoenix 
merkezli El Yazısı Araştırma Şirketine göre yaklaşık 10.000 Amerikan şirketi, istihdam prosedürle-
rinde veya personel programlarında el yazısı analizini kullanmaktadır. Bu çalışmada yönetici seçimi 
ve terfi sürecinde halihazırda kullanılan yöntemler ile yazı analiz tekniği arasında yöneticilerde ara-
nan özellikleri ölçme kapasitesi bakımından karşılaştırmalı bir inceleme yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Grafoloji, Yönetici Seçimi, Psikoteknik Yöntem, Yazı Analizi



353

ÖZET SÖZEL METİNLER

KARAR VERMEDE GELENEKSEL EKONOMİ TEORİLERİNE TERS DÜŞEN SONUÇLAR: 
DİKTATÖR OYUNU

Sezen GÜNGÖR

Türkiye

Öz: Psikoloji literatüründe “fedakârlık” genellikle katılımcılara çeşitli durumlarda başkalarına karşı 
nasıl davranacaklarını veya nasıl hissedeceklerini sorarak ölçülür; örneğin, kan bağışları veya ihtiya-
cı olan diğerlerine yardım edip etmemeleri. Bir başka yol ise bireylerin bu tip bir durum karşısında 
gösterecekleri gerçek davranışları kaydetmektir. Ekonomi alanında bireylerin fedakarlık düzeyleri-
nin ölçülebilmesi veya ne kadar özgeci olduklarının tespit edilebilmesi oldukça zordur. Beklenen 
faydanın maksimize edilmesi ilkesine dayanan Beklenen Fayda Teorisi, risk ve belirsizlik altında 
ekonomik davranışları açıklama ve karar alma, rasyonel seçimler yapma konusunda yarar sağlama 
amacıyla geliştirilmiş bir modeldir ve bu modelde özgeciliğe yer yoktur. Ancak diktatör oyunu, ül-
timatom oyunu ve güven oyunu gibi oyunlar ile tasarlanan deneyler, geleneksel ekonomi teorilerine 
ters düşen kanıtlar ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, bireylerin kendilerine verilen diktatör 
rolünü oynadıkları sırada, kararlarının kabul-ret edici tarafından bilinirliği söz konusu olduğunda 
değişen tavırlarının ve kararlarının gözlenmesidir. Bu amaçla tasarlanan deneyde iki katılımcı grubu 
ile çalışılacaktır. İlk katılımcı grubunda yer alan ve diktatör rolündeki bireylere yazılı şekilde sorula-
cak paylaşım sorusu, ikinci gruptakilere sözlü olarak okunacaktır. Dolayısıyla ilk gruptaki kabul-ret 
edici kişi diktatörün kararından haberdar olamayacak, buna karşın ikinci gruptaki kabul-ret edici söz 
konusu karardan haberdar olacaktır. Ayrıca her iki gruptaki diktatör ve kabul-ret edici katılımcıların 
cinsiyetleri ve yaşları gibi demografik özellikleri de kayıt altına alınacağından söz konusu paylaşım 
kararların demografik özellikler açısından da farkı analiz edilebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Diktatör Oyunu, Karar Verme Davranışı
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OLUMLAMA YÖNTEMİ İLE RİSK ALGISININ DEĞİŞEBİLİRLİĞİ: KAZANÇ ALANINDA 
RİSKE ILIMLI BAKIŞ

Sezen GÜNGÖR

Türkiye

Öz: Değer psikofiziği, kazanç alanında riskten kaçınmaya, kayıp alanında risk peşinde koşmaya 
neden olmaktadır. Ayrıca orta ve yüksek olasılıklara, kesin olan alternatife kıyasla yetersiz ağırlık 
vermek, olumlu kumarın çekiciliğini azaltarak kazançlarda riskten kaçınmaya neden olmaktadır. Bu 
durumda riskten kaçınmak, potansiyel kazançtan mahrum kalmaya ve faydayı minimumda tutmaya 
neden olacaktır. Bu çalışmada kazanç alanı söz konusu olduğunda bireylerin göstereceği riskten ka-
çınma davranışı tartışılmaktadır. Bu amaçla tasarlanan deneyde kazançta %20’lik artışlar ve olasılıkta 
%25’lik artışlar meydana gelmesi halinde, nötr durumda riskten kaçınan bireylerin risk algısının art-
tırılması planlanmıştır. Deneyde riske karşı tutumun değiştirilebilmesi, olumlama yöntemi ile yapı-
lacaktır. Deneyde uygulanacak olumlama yöntemi için, katılımcıların kendilerini şanslı hissetmesini 
sağlayacak bir oyun tasarlanmıştır. Deney sırasında katılımcılara öncelikle nötr durumdaki risk algı-
larını ölçmek amacıyla hazırlanan tercihli sorular sorulacaktır. Ardından, daha önceden tasarlanmış 
olan şans oyunu oynatılacak ve son olarak, başlangıçta sorulan sorular tekrar sorulacaktır. Ayrıca şans 
oyunundan başka sözlü telkin ile şanslarının bugün açık olduğunu anlatan ifadeler kullanılacak ve 
açık şanlarına inanmaları sağlanacaktır. İki durum arasındaki farklar SPSS paket program aracılığıyla 
Paired-Sample Analizi kullanılarak değerlendirilecektir. Örneklemin homojenliğinin sağlanabilmesi 
amacıyla katılımcıların yaş aralığı 18-30 yaş ve eğitim düzeyi lise ve üniversite mezuniyeti olarak be-
lirlenmiştir. Deney sonucunda olumlama yönteminin, bireylerin risk algısını değiştirebileceği, kazanç 
alanında riskten kaçınmaktan uzaklaşacakları ve bu sayede olası kazançlara daha ılımlı bakabilecek-
leri tahmin edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Risk Algısı, Değer Psikofiziği
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ÇANAKKALE’DE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİNDE KOOPERATİFLEŞME VE MARKALAŞMA

Sibel TAN, Özge EKİNCİ

Türkiye

Öz: Türkiye’de tarım, Milli Gelirdeki, istihdamdaki, dış ticaretteki payı, tarıma dayalı sanayiye ham-
madde sağlaması ve en önemlisi de temel besin maddelerimizi ürettiğimiz bir sektör olması nedeniyle 
ekonomik sektörler içindeki önemini sürekli korumaktadır. Zeytin dikim alanı, üretim ve verim açı-
sından dünya ülkeleri arasında ilk dört sırada yer aldığımız bir üründür. Ayrıca tarıma dayalı sanayi 
faaliyetleri arasında yer alan sofralık zeytin ve zeytinyağı sektörü gerek sağlıklı beslenme gerek-
se ekonomiye katma değer yaratma açısından son derece önemlidir. Özellikle insanların geçmişten 
günümüze sağlıklı beslenme isteği ve buna bağlı olarak tüketici bilincindeki değişimler zeytinyağı 
sektörünü çok daha önemli bir konuma getirmiştir. Dolayısıyla küreselleşme sürecinde dünya ülkeleri 
arasında ortaya çıkan rekabet ortamında dünya pazarlarından pay alabilmemizin ön şartı markalaşma-
dan geçmektedir. Markalaşma; tüketici algısını uyandırarak, işletmenin tanınırlılığını, işletmenin pa-
zarda tutunmasını diğer rakiplerinin pazara girmesini önlemenin yanında, işletmenin sermaye unsuru 
oluşturmasında önemli katkı sağlamaktadır. Nitekim markasız dökme usulle gerçekleştirilen ihraca-
tın, aynı kalite ve standartlarda şişeleyerek ambalajlamasını sağlayan dış ülkeler küresel rekabette ve 
piyasada söz sahibi olabilmektedirler. Diğer taraftan, markalaşmada tarımsal amaçlı kooperatiflerin 
rolü son derece önemlidir. Kooperatiflerin sağladığı imkanlarla üreticilerin maliyetlerini azaltması 
ve tüketicilerin daha az miktarda ücret ödeyerek ürünlere ulaşmasına olanak sağlar. Böylece başta 
bulunduğu bölge olmak üzere tüm ülke ekonomisine katkı sağlar. Bu çalışmada Çanakkale’de marka-
laşma sürecini tamamlayan S.S. Pıtıreli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin markalaşma süreci 
ve markalaşmanın sağladığı avantajlar mülakat yöntemi ile ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Zeytinyağı, Markalaşma, Kooperatif, Çanakkale, Türkiye
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İNOVASYON ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE OPTİMAL İNOVASYON PORTFÖY 
YAPILANMASI

Tunahan TAYAR, Melike METERELLİYOZ KUYZU

Türkiye

Öz: Günümüzde hızla gelişen teknolojiye bağlı olarak insanlar ve genel olarak dünya değişmek ve 
gelişmek zorunda kalmaktadır. Bu bağlamda ortaya çıkan inovasyon kavramı oldukça önemli bir 
konuma sahiptir. Son yıllarda ülkelerin gayrisarfi milli hasılasının harcama kalemlerine bakılırsa AR-
GE yatırımlarının arttığı görülmektedir. Yani getirisi oldukça fazla olabilecek bir inovasyon çalışma-
sının gideri de büyük miktarlara ulaşabilmektedir. Bu durum doğru inovasyon yatırımlarının önemini 
ortaya koymaktadır. Ülkemizdeki çalışmalarda inovasyon kavramı incelenmiş ve inovasyona etki 
eden değişkenler araştırılmıştır. Fakat inovasyon yatırımlarının geri dönüşünü artırmak için optimal 
yatırım portföyü geliştirmek üzerine bir çalışma, araştırmacının yaptığı ön incelemede bulunamamış-
tır. Bu çalışmada ise bu eksikliği giderebilmek adına optimal inovasyon yatırımı nasıl yapılmalıdır 
sorusu cevaplanmaya çalışılmıştır. Öncelikle ülkemizde inovasyona etki eden değişkenleri bulabil-
mek adına literatür göz önüne alınarak yerli patent başvuru sayılarının bağımlı değişken olduğu lineer 
regresyon modelleri geliştirilmiştir. Bu regresyon modelleri sonucunda AR-GE harcamaları ve AR-
GE personeli sayısı yerli patent başvuru sayısının anlamlı etkenleri olarak bulunmuştur. Daha sonra 
yatırım kanalının incelenmesi için AR-GE harcamalarının sektörel bazda yerli patent başvuru sayısına 
etkilerine bakılmıştır. Bu modellerde anlamlı etkiye sahip olan özel sektör, kamu ve yükseköğretim 
AR-GE harcamaları için son yıllardaki harcama oranları ve lineer regresyon modellerinde elde edilen 
etki kat sayıları dikkate alınarak optimizasyon modeli geliştirilmiştir. Yerli patent sayısını maksimize 
etmeyi amaçlayan bu modellerde, en etkili kanalın özel sektör aracılığıyla AR-GE’ye yatırım yapmak 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ülkemiz inovasyonunun verimliliğini yerli patent başvuru sayıları ve 
AR-GE yatırımları açısından inceleyen bu optimizasyon çalışmasının yapılması, yeni değişkenler 
kullanarak yapılacak çalışmalara ön ayak olması bakımından önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Patent, AR-GE, Optimizasyon
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TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK YARDIMLARI İŞSİZLİĞİ ARTIRIYOR MU?

Umut AKDUĞAN

Türkiye

Öz: Genel olarak, özellikle neo-klasik iktisat teorisinde, işsizlik yardımlarının toplam işsizliği dört 
farklı kanaldan etkilediği ifade edilmektedir. Bunlardan birincisi ve belki de üzerinde en fazla tartışı-
lanı, işsizlik yardımlarının, işsizlerin yeni iş arama çabası üzerindeki etkisidir. İşsizlik yardımlarının 
nispeten yüksek olması, iş arayanların mevcut iş teklifleri arasında daha seçici olmalarına yol aça-
bilmekte ve işe yerleşme oranlarını düşürerek işsizliği ve işe yerleşme sürelerini arttırabilmektedir. 
İkinci mekanizma ise, gelecekte elde edilecek işsizlik yardımlarının ücret pazarlığı üzerindeki etkisi-
ni içermektedir. Genel olarak, işsizlik yardımları iş arayanların işsiz kalma korkusunu azaltmakta, bu 
nedenle de sendikaların ve çalışanların ücretlerdeki yukarı yönlü baskısını arttırmaktadır. Gerçekçi 
olmayan ücret artış talepleri ise, işsizliği olumsuz yönde etkileyebilecektir. Üçüncü etki ise, işsizlik 
yardımlarının karşılandığı fonun finansman biçimi ile alakalıdır. İşsizlik yardımlarını finanse etmek 
için işverenlere uygulanan vergilerin işgücü maliyetlerini arttırarak işsizlik oranını arttırması beklen-
mektedir. Son olarak, işsizlik yardımlarının, hem bireylerin hem de işverenlerin davranışlarını değiş-
tirebilme ihtimali üzerinde durulmaktadır. Örneğin, cömert işsizlik yardımları, bireyleri, herhangi bir 
sebeple memnun olmadıkları mevcut işlerinden ayrılma konusunda daha cesaretli hale getirebilmek-
tedir. Diğer taraftan, işverenler talepte yaşanan dalgalanmalara genellikle geçici işten çıkarmalarla 
tepki vermektedirler. Çünkü işverenler, geçici olarak işten çıkarılan işçilere verilen işsizlik yardımı-
nın tamamını karşılamamakta ve işten çıkarma, işveren için genellikle diğer alternatiflerden daha az 
maliyetli olmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’de 2006-2019 döneminde işsizlik yardımlarının, hem 
toplam işsizlik hem de tarım dışı işsizlik oranı üzerindeki etkisi, zaman serisi teknikleriyle araştırıla-
rak elde edilen bulgular yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İşsizlik, İşsizlik Yardımı, Sınır Testi
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OYUN TEORİSİ BAĞLAMINDA TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yağmur AKARSU, Nur DİLBAZ ALACAHAN

Türkiye

Öz: Birbirlerini etkileyen birimler arasındaki ilişkileri inceleyen ve bu ilişkilerin karar aşamasında 
kullanılan bir analiz yöntemi olan Oyun Teorisi, 19. yy’da ortaya atılmış olmasına rağmen 20. yy’da 
yaygınlaşarak ekonomi alanından uygulanmaya başlanmıştır. Teoride karar birimleri aldıkları karar-
lar doğrultusunda rakiplerinin bu karardan ne derece etkileneceğini bilerek ona göre kendilerine ma-
ximum fayda sağlayacak kararı verirler. Buradan hareketle, 1944 yılında Neumann ve Margenstern 
tarafından ortaya atılan oyun teorisi, rekabet problemi adı altında rekabetçi ve işbirlikçi durumlar 
yaratarak bunu formüle çevirmişlerdir. Bu teori üzerine 1954 yılında John Nash rekabetçi ve işbirlikçi 
oyunlarda kullanılmak üzere denge kavramını ortaya atarak, Nash dengesini oluşturmuştur. 1970’li 
yıllarda ortaya çıkan bir grup iktisatçı ise, piyasadaki herkesin eşit bilgiye sahip olmadığı düşüncesini 
ortaya atıp ekonominin her zaman dengede olmadığını savunmuşlardır. Bu durum ekonomide asi-
metrik bilgi olarak adlandırılmaktadır. Piyasadaki herkesin eşit bilgiye sahip olmaması beraberinde 
bankaların verdikleri kredilerde yanlış kararlar almasına ve etkinliğin azalmasına neden olabilmekte-
dir. Bankalar, asimetrik bilgi probleminden dolayı kredilerin geri dönmeme riskini almak istemedik-
lerinden dolayı çoğu zaman kredi tayınlaması yoluna gitmektedirler. Kredi tayınlamasında var olan 
kısıtlamaların kaldırılması sonucunda kredi talep edenlerin sayısında oluşacak olan ani artışın finan-
sal krizlere neden olacağı savunulmaktadır. Finansal krizler belirsizlik içeren ekonomik faaliyetlerdir. 
Bu belirsizlik durumlarında borç verenler alacaklarını tahsil edemeyeceğinden dolayı borç vermek 
istemezler ve piyasadaki rekabet ortamı azalır. Guttentag ve Herring’e göre bu durum ekonomide feci 
miyopluk (disaster myopia) olarak adlandırılmaktadır. Bankalar kredi talep edenlere faiz oranı kar-
şılığında kredi vermektedir. Ancak, bazı müşteriler kredi ödemelerini zamanında yaparken bazıları 
ödeyememektedir. Buradan hareketle bankalar kredi faaliyetlerinde oyun teorisi mantığını kullanarak 
Nash dengesini analizini yaparak, geri ödemede sıkıntı çekmeyecek müşterilere kredi kullandırırlar. 

Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, Oyun Teorisi, Türkiye
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EFQM TOPLUM ALGISI ANKETİ İLE BIR SAĞLIK KURULUŞU İÇİN ÖNERİLER

İpek DEVECİ KOCAKOÇ, Pınar ÖZKAN

Türkiye

Öz: Tüm kuruluşlar iş performanslarını geliştirmek, kendilerini dünya standartlarına göre ölçmek 
ve çabalarını müşteriye odaklamak için sürekli bir baskı altındadırlar ve sağlık hizmetleri de istisna 
değildir. EFQM Modeli, süreçlerin bir kuruluşun çalışanlarının yeteneklerini kullanabilmeleri ve so-
nuç elde etmek için kullanabilmelerinin aracı olduğunu kabul eder. “Sonuçları” üreten “Girdiler” dir. 
Bu nedenle, müşteri sonuçları, insanlar sonuçları ve toplum sonuçları, politika ve stratejileri yöneten 
liderlik, çalışanlar, ortaklıklar, kaynaklar ve süreçler yoluyla elde edilir ve bu da kilit performans so-
nuçlarında mükemmellik sağlar. Toplum Sonuçları, toplumun organizasyonu nasıl algıladığını ölçer. 
Bu çalışma, EFQM modelini benimseyen özel bir hastaneye yönelik toplum algısını ölçmeyi ve bazı 
strateji ve pazarlama önerileri oluşturmayı amaçlamaktadır. Hastanenin imajı ve toplumun hastaneye 
yönelik ihtiyaçları ve talepleri de ölçülmektedir. Çalışmada ayrıca sağlık hizmeti sunumu farkındalı-
ğı, kullanımı, ihtiyaçları ve karşılanmayan ihtiyaçlarla ilgili tercihlerin belirlenmesi de amaçlanmış-
tır. Anket formu, EFQM gereklilikleri, hastanenin üst yönetiminin istekleri ve pazarlama bölümünün 
talepleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. 1081 anket bireysel iletişim ve sosyal medya aracılığıyla 
tabakalı kolayda örnekleme ile İzmir ve civar iller başta olmak üzere tüm Türkiye’den toplanmıştır. 
Hem hastanenin müşterisi olan hem de potansiyel müşteri olan kişiler ile görüşme yapılmıştır. Toplu-
mun hizmet ve çalışan algılarına ilişkin görüşlerinin yanı sıra, yeni hizmet bilinci ve olası pazarlama 
fırsatları da ortaya koyulmuş ve raporlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: EFQM, Toplum Algısı Anketi, Sağlık İşletmeleri, Sağlık Pazarlaması
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PIERRE BOURDIEU’NUN İKTİSAT SOSYOLOJİSİNE KATKILARI: HABİTUS, ALAN VE 
SERMAYE KAVRAMLARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

İsmail KİTAPCI

Türkiye

Öz: Sosyolojik bakış açılarının iktisadi olgulara uygulanması olarak ifade edilen iktisat sosyoloji-
si disiplinine Max Weber ve Emile Durkheim gibi kurucu düşünürler öncelikli olmak üzere birçok 
düşünür doğrudan ve dolaylı katkılarda bulunmuştur. Bu düşünürlerden biri de Fransız sosyolog, 
antropolog ve felsefeci Pierre Bourdieu’dur. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasındaki çalışmalarıyla 
ön plana çıkan Bourdieu’nun iktisat sosyolojisi analizine katkısı Cezayir’deki iş ve işçiler üzerindeki 
erken ampirik çalışmalarla ilgili yaptığı analizden Fransız konut piyasasının analizine kadar geniş 
bir içerik taşımaktadır. Bourdieu ‘habitus’, ‘alan’ ve ‘sermaye’ kavramlarından yola çıkarak sosyal, 
iktisadi ve kültürel hayatı açıklamaya çalışmaktadır. Bu kapsamda Bourdieu sosyal ve iktisadi ha-
yattaki alışkanlıkların gücünü ‘habitus’ kavramıyla, toplumsal oluşum ve kurumları ise ‘alan’ kav-
ramıyla açıklamaktadır. Aynı zamanda Bourdieu sembolik sermayenin bütün algıları değiştiren bir 
güce sahip olduğunu belirterek ‘sermaye’ye bilişsel ve sembolik bir anlam yüklemektedir. Bourdieu 
farklı türdeki sermaye türlerinin bir toplumun kodları hakkında önemli bilgiler verdiğini ifade ederek 
sosyal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için bu sermaye türlerinin çok iyi analiz edilmesi 
gerektiğini belirtmektedir. Bu çalışmada Bourdieu’nun iktisat sosyolojisi kapsamında değerlendirile-
bilecek görüşleri Bourdieu’nun sosyolojisinin üç anahtar kavramı olan ‘habitus’, ‘alan’ ve ‘sermaye’ 
kavramları üzerinden anlatılmaktadır. Aynı zamanda Bourdieu’nun iktisat sosyolojisine ilişkin farklı 
çalışmalarına da yer verilerek klasik iktisat sosyolojisinden yeni iktisat sosyolojisine gelinen süreç 
sorgulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Habitus, Alan, Sermaye, Sosyal Sermaye, Kültürel Sermaye
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‘DÜŞÜNÜYORUM ÖYLEYSE VARIM’DAN ‘TÜKETİYORUM ÖYLEYSE VARIM’A TÜKETİM 
KÜLTÜRÜ VE NARSİSİZM: İKTİSAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

İsmail KİTAPCI

Türkiye

Öz: En ilkel çağlardan günümüzün küresel kapitalist dünyasına gelinen süreçte tüketim biyolojik 
ihtiyaçları karşılamanın yanısıra farklı amaçlar için de yapılmaktadır. Yüzyıllardır gösterişçi tüketim 
kültürünün büyüsüne kapılan insanlar farklı araçlar vasıtasıyla nesnel bir konuma indirgenmekte, 
duygusal bağlantılar kurmaları zorlaşmaktadır. Bu durum bireylerin kendilerine yabancılaşmasına 
ve metalaşmaya yol açarak narsisistik bir anlayışı ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde sürekli kendi 
çıkarını ve egosunu düşünen insanın hedonistik ve narsisistik yanı iktisadi, sosyal ve kültürel hayatta 
daha baskın olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle küresel kapitalist sistem hedonist ve narsisistik kişi-
lik tiplerinin baskın bir şekilde ortaya çıkmasının nedenlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Veblen 
tarafından da ifade edildiği gibi narsisizmi körükleyen hedonizmin iktisadi yaşamı belirlemekte artan 
etkisi insanı bir istek makinesi haline getirmekte, davranışları açısından ise pasif bir öğe olarak gör-
mektedir. Bu süreçte gösterişçi tüketimin büyüsüne kapılan insan en sonunda kendini tüketir duruma 
gelmektedir. Günümüzde de daha çok tüketerek daha çok mutlu olacağını düşünen narsisistler için 
tüketmek fikri çok cazip gelmekte ve tüketmek narsisistlerin kendini ifade etme aracına dönüşmekte-
dir. Bu noktada narsisizm ile gösterişçi tüketimin iç içe geçmesi sosyo-iktisadi açıdan farklı problem-
leri de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada en ilkel çağlardan günümüzün postmodern tüketim 
kültürüne gelinen süreçte potlaç kültüründen gösterişçi tüketime kadar farklı tüketim biçimleri ve 
narsisizm ilişkisi iktisat sosyolojisi açısından açıklanmaya çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Narsisizm, İktisat Sosyolojisi
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KOLEKTİF BENLİK SAYGISININ GÖSTERİŞ AMAÇLI TÜKETİM VE MODA İLGİLENİMİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Özge DİNÇER, Alper ÖZER

Türkiye

Öz: Bireylerin sosyal gruplara yüklediği anlam ve bireyin kendisini gruplarda nasıl, ne şekilde gör-
düğü kişinin kolektif benlik saygısını oluşturmaktadır. Kolektif benlik saygısı, birey, grup içerisinde 
kendisini nasıl değerlendirmektedir (üyelik saygısı), bireyin kendi grubunu nasıl gördüğü(bireysel 
kolektif benlik saygısı), başkaları bireyin grubunu ne şekilde gördüğü(toplumsal benlik saygısı) ve 
bireyin sosyal gruba üyeliği ne kadar önemli (kimlik önemi) gibi yargıları taşımaktadır. Yani, kolek-
tif benlik saygısı, bireyin sosyal gruba verdiği önemi ifade etmektedir. Dolayısıyla, bireyin grupla 
karşılıklı uyumu önemlidir. Dahası, bireyler grupla uyum sağlamak ve imaj oluşturmak adına giyimi 
önemsemektedirler. Grup normlarına uygun bir şekilde, moda ilgilenimi, bireyin kendi imajını ve 
grubun imajını geliştirdiğini düşünmektedirler. Literatürde, kolektif benlik saygısı ile moda giyim il-
gilenimi ve moda ilgilenimi ile gösteriş amaçlı tüketim ilişkilerinin araştırıldığı görülmektedir. Ancak 
bir döngünün bileşenleri olarak, kolektif benlik saygısı ile gösterişçi tüketim ve ilgilenimi üzerindeki 
etkisini bir arada ele alan çalışmalara pek rastlanılmamıştır. Bu çalışmada, kolektif benlik saygısının 
moda ilgilenimi ve gösterişçi tüketim üzerindeki etkisi ve dolaylı olarak da satın alma üzerindeki 
etkisi incelenmektedir. Bu nedenle ortaya konulan model, yapısal eşitlik modellemesiyle test edil-
mektedir. Araştırma sonuçları, kolektif benlik, bireysel benlik ve kimlik öneminin, moda ilgilenimi 
ve gösterişçi tüketim üzerinde etkisi olduğunu ve satın almayı da olumlu şekilde etkilediğini göster-
mektedir. Sonuçlar, giyim işletmelerinin kişilerin toplumdaki yerlerinin incelenmesi gerektiğini ve 
tüketicilerin benlikleriyle ilgili değerlendirmelerinin dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kolektif Benlik Saygısı, Gösteriş Amaçlı Tüketim, Moda İlgilenimi
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TARIM KONUSUNDA YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARDA DİSİPLİNLER ARASI 
ÇALIŞMA EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

Özge Zeynep YURDABAL OLĞUN, Sibel TAN

Türkiye

Öz: Disiplinler arası çalışma; tüm bilimsel araştırmalarda ve projelerde bir sorunun çözümü için 
farklı bilimsel disiplinlerin bir araya gelmesi, konular arasında bağ kurulmasıdır. Nitekim gelişmiş 
ülkelerin ekonomileri ve üretim faktörleri incelendiğinde “yüksek katma değerli üretim” ve “ino-
vasyon” önemli kavramlar olarak ön plana çıkmaktadır. Bu da bütün bilim dallarında disiplinler 
arası yaklaşımı işaret etmektedir. Konuya tarım açısından baktığımızda tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de tarım; beslenme, istihdama katkısı, Milli Gelirdeki payı ve ödemeler dengesindeki 
rolü göz önüne alındığında önemini sürekli koruyan bir sektördür. Hızlı nüfus artışı, tüketim kalıpla-
rındaki değişiklik, özellikle de tarımda meydana gelen küresel iklim değişikliği mevcut kaynaklarla 
mevcut ihtiyaçlara cevap vermeyi giderek zorlaştırmaktadır. Bu durum özellikle tarım konusunda 
yapılan bilimsel çalışmalarda disiplinler arası yaklaşımları zorunlu kılmıştır. Tarımsal üretim sonrası 
karşılaşılan pazarlama sorunları, dış ticarette karşılaşılan engeller, işletme yönetimi, örgütlenme ve 
yayım faaliyetleri düşünüldüğünde tek başına üretim ve verimlilik odaklı çalışmalar yeterli değildir. 
Tarımda bilimsel araştırmalardan keşfedilen her yeniliği ekonomi temeline dayandıramazsak uygu-
lanabilir hale getirmek mümkün değildir. Dolayısıyla tarımla ilgili disiplinlerin ekonomi, istatistik, 
ekonometri, sosyoloji ve antropoloji gibi disiplinlerle işbirliği içinde çalışılması yapılan araştırmalar-
da kaliteyi artıracağı gibi bilimsel bulguların pratikte uygulama şansını yükseltecektir. Bu çalışmada 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesindeki akademisyenlerin yürüttükleri bilimsel 
çalışma ve projelerde disiplinler arası davranış ve eğilimleri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Disiplinler Arası Çalışma, Çanakkale
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