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(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine yayın 
yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda oluşan ya da oluşacak 
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Murat KORKMAZ 
Baş Editör 
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(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the data 
of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. Our journal, 
publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake any responsibility for a 
problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged to give this information to journal 
in written. All liability in this issue belongs to author(s)). 

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published works, the 
content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of m-13-14 unilaterally belong 
to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and publisher don’t accept these obligations. 
The scientifically valuable papers with scientific content which contribute to literature are accepted and published in 
our journal. Apart from this, the papers with political, legal and commercial content which are against the intellectual 
property rights are not accepted. In case of a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and 
undertaking all kinds of possible material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and 
other boards don’t accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any 
condition. In this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers and contribution 
to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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ANALYSIS OF TIKA (Turkish Cooperation and Coordination Agency)  
DATA ON  DEVELOPMENT AIDS BETWEEN 2005-2012,  

APPLIED TURKEY SAMPLE

Murat KORKMAZ1, Ali Serdar YÜCEL2, Ayhan AYTAÇ3 
1 Güven Group Inc. Financial Manager

2 Fırat University, Faculty of Sports Sciences
3Trakya University, Department of Economics 

Özet: Küreselleşmenin meydana getirdiği en temel 
özelliklerden birisi tüm dünya ülkelerinin isteyerek 
ya da istemeyerek birbirini etkileme süreci içerisine 
girmesidir. Bu süreç içerisinde ülkeler arası farklılık-
lar kendini daha belirgin olarak ortaya koymakta ve 
gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelerin sorunlarına 
duyarsız kalamamaktadırlar. Bu noktada ülkeler arası 
eşitsizliklerin ortadan kısmen de olsa kaldırılabile-
ceği ve yaşanan sorunların diğer ülkeleri etkileme 
oranlarının azaltılabileceği kalkınma yardımları 
alıcı ve donör konumundaki ülkeler açısından önem 
arz etmektedir. Bu araştırmada Türkiye İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansından (TİKA) elde edilen 
2005-2012 yılları arasındaki kalkınma yardımlarına 
ait veriler kullanılarak, kalkınma yardımlarının yıllar 
bazında ne tür değişiklikler gösterdiğinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. TİKA’dan elde edilen veri seti Excel 
programında analiz edilmiştir. Analiz kapsamında, 
frekans ve betimleyici tablolardan faydalanılmıştır. 
Araştırma sonunda, Türkiye’nin toplam kalkınma 
yardımlarının artma eğilimi gösterdiği ve 2012 yılında 
toplam kalkınma yardımlarında en büyük payı resmi 
akımların aldığı saptanmıştır. Ayrıca Resmi kalkınma 
yardımlarının bir önceki yıla oranla %97 arttığı, Sosyal 
yardımların 2012 yılında 16 milyar doları aştığı, en 
çok yardım gönderilen ülkelerin Afganistan ve Suriye 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: TİKA, Küreselleşme, Yardım, 
Kalkınma, İşbirliği, Dünya, Türkiye 

Abstract: One of the most important features arisen 
by globalization is the fact that all world countries 
get into a process to affect each other voluntarily or 
involuntarily. During this process, differences between 
countries are revealed more clearly and developed 
countries cannot remain insensitive to the problems 
of developing countries. At this point, development 
aids through which inequalities between countries 
can be, even partially, removed and the impact of 
existing problems on other countries can be decreased 
are important for receiver and donor countries. This 
research aims to determine the changes resulted 
from development aids by years with the use of data 
obtained from Turkish Cooperation and Coordination 
Agency (TIKA) related to development aids made 
between 2005-2012. The dataset obtained from TIKA 
was analyzed in Excel program. Within scope of the 
analysis, frequency and descriptive tables were used. 
At the end of the research, it was found that total 
development aids tend to raise in Turkey and the big-
gest share among the total development aids of 2012 
belongs to official stream. In addition, it was found 
that official development aids raised 97% compared 
to the previous year; social aids exceeded 16 billion 
dollars in 2012 and the countries to which the most 
aids have been sent are Afghanistan and Syria.

Key Words: TIKA, Globalization, Aid, Development, 
Cooperation, World, Turkey
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INTRODUCTION

Globalization is an active process which 
enables countries to take many social preca-
utions in today’s world, affects all humanity 
and communities and also has effect on the 
detection of financial aid priorities of countri-
es (Korkut, 2010).

In our day when problems in any particular re-
gion of the world affect all other regions sin-
ce the start of the globalization period which 
gained speed by 1990s and felt all around the 
world with its effects, developed countries 
have obligation to be more sensitive towards 
the problems of underdeveloped countries. In 
our world, there are a lot people being affec-
ted from the lack of education, poverty and 
diseases and the gap between developed and 
poor countries increases day by day. Although 
this gap and inequalities may not seem to be 
overcome completely in short term, it is ai-
med to enable countries to use their humani-
tarian and physical resources in most efficient 
way through development aids to be made for 
developing countries (Mahmat, 2008).

Longing for a world in which fairer income 
distribution is ensured, wars and conflicts 
have been removed brought the concept of 
development aids into the agenda. Interna-
tional public conscious lay responsibility on 
the shoulders of developed countries for the 
solution of problems in developing countries. 
Of all 191 states registered to United Nations 
still, around 30 states take place in the league 
of developed countries and they offer more 
than 90% of development aids made on state 
level. (http://www.usakgundem.com)

In today’s world, development aids are con-
sidered as one of the most important ins-
truments to develop interstate cooperation 
(TIKA, 2010) and they are one of the policy 
instruments applied to develop social structu-
res of underdeveloped or medium-developed 
countries through humanitarian aid and eco-
nomic arrangements conducted by developed 
countries (Korkut, 2010).

Development aids generally comprise cash 
or in-kid aids and investments made in order 
to provide support to development processes 
of developing countries and bring solution to 
emergency problems (TIKA, 2006). Underta-
king important roles in many fields such as 
upholding socio-economic infrastructure of 
receiver countries to a level where they can 
sustain development without aids; developing 
sustainable cooperation conditions and inter-
national development perception for the foun-
dation and development of global cooperati-
on, development aids bring significant cont-
ributions to world peace and welfare through 
generating development-based solutions for 
problematic geographies of the world (TIKA, 
2010).

In this framework, development aids include 
official development aids, other official aids, 
market-specific aids and non-governmental 
organization (NGO) aids (TIKA, 2006).

Development aids build social and economic 
infrastructures by means of technical coope-
ration; develop investments through program 
support, mutual or direct investments; provide 
financial support through loan, debt, exporta-
tion support and security purchase; contribute 
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to normalization processes in crisis regions 
through peacebuilding studies; generate solu-
tions to emergency problems through emer-
gency and humanitarian aids; ensure interna-
tional common development studies through 
revenues paid to international organizations 
(www.tasam.org/kalkinma/misyon.html).

Considering that development aids or inters-
tate aids have emerged in a hundred year ago 
and have been gaining importance; are affec-
ted by many factor and affect many factors as 
well; are the whole of international activities 
closely related to power and balance concepts 
having economic, diplomatic and political di-
mensions; it can be assumed that these aids 
should aim to make build peace and uphold 
fundamental humanitarian values, in short to 
make this world a more livable place (Şahin, 
2013).

Development aids play important roles in de-
veloping cooperation in foreign policy and 
between countries. Accordingly, development 
aids are an important instrument which ensu-
res new  initiative to classical diplomacy in 
economic, social, cultural and humanitarian 
fields. Furthermore, in parallel with develo-
ping global cooperation, these aid play very 
important socio-economic roles to develop 
bilateral cooperation between countries. Soci-
al and economic infrastructures and manufac-
turing sectors are developed  and substructure 
of the cooperation is prepared and suitable 
environments are supplied for superstructure 
cooperation between two countries, namely 
investments through technical cooperation 
activities (http://www.tasam.org/kalkinma/

misyon.html). 

The focus point of development aid activiti-
es either on state or global level is the effort 
to improve socio-economic conditions of pe-
ople. The activities within the scope of the-
se development activities can be exemplified 
by; reducing poverty, removing diseases, re-
moving various environment problems, meet 
emergency needs arisen by some disasters 
like hunger, flood, earthquake etc. (United 
Nations, Millennium Project, Report to the 
UN Secretary General, 2005).

In Turkey, development aids have continued 
by increasing since the beginning of 1990s 
and these aids aim to reduce poverty on both 
regional and global level and thus improve 
international peace, safety and welfare. De-
velopment aids provided by Turkey in three 
continents and more than a hundred countri-
es since 1992 manifest this abovementioned 
goal. Being a party to Millennium Develop-
ment Goals, Turkey reached 19th rank befo-
re Portugal among the countries making the 
most official development aids as an OECD 
member in 2006 and selected as the number 
one among donors that raised in the same 
year for increasing development aids (TIKA, 
2006).

Being affiliated to the Prime Ministry of Re-
public of Turkey, TIKA organizes foreign aids 
of Turkey; conducts aid activities all around 
the world, primarily in our nearby geography 
sharing common historical and cultural heri-
tage with us and implements development-
based cooperation projects. In addition, being 
a reflection of active foreign policy of Turkey, 
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these activities increase visibility of our co-
untry in international arena and contribute to 
building a modern perception towards Turkey 
(TIKA Activities and Official Development 
Aids, 2013).

An annual average of 1.108 projects was 
actualized through 11.087 projects between 
2003-2012. TIKA transferred 755 million 21 
thousand USD into aid and cooperation pro-
jects between 2003-2012. Turkey provided 7 
billion 481 million USD to Official Develop-
ment Assistance (ODA) between 2004-2012. 
Turkey provided 85 million USD to Official 
Development Assistance in 2003; this figu-
re reached 2 billion 532 million in 2012. In 
a report which was made prepared by Uni-
ted Nations to a foundation named GHA, it 
was found that Turkey made 1 billion USD 
Emergency Humanitarian Assistance (EHA) 
in 2012. In 2012, EHA amounts decreased by 
8% in the whole world, it raised in Turkey. In 
EHA ranking, Turkey became the 4th country 
following USA, EU and England. Turkey 
provided 0.13% of GNP to EHA (TIKA Acti-
vities and Official Development Aids, 2013).

TIKA is younger than other aid organizations 
of developed countries, yet Turkey has a de-
ep-rooted history and extended historical hin-
terland in terms of aid culture. Taking stand 
from this heritage, a remarkable aid graphic 
is maintained or a 20-year period since 1992 
which is the foundation date of TIKA.

Organization for Economic Co-operation 
and Development- Development Assistance 
Committee- OECD-DAC evaluate Official 
Development Aids as a common criterion 

for the definition and measurement of fore-
ign aid concept.   According to OECD-DAC, 
official development aids consist of loans or 
grants provided by any government or inter-
national organization to support development 
and welfare activities of a developing country 
(Özkan, 2007).

Most of the developed countries aim to imp-
rove socio-economic conditions of underde-
veloped or developing countries by means of 
providing development aids, they also want 
these aids to serve for their own economic, 
political and military interests (The Congress 
of the United States Congressional Budget 
Office, 1997).

Considering poor countries on global level 
and many problems related to such countries, 
it can be seen that some negative consequ-
ences that may arise for some countries by 
making development aids would cost much 
less than other costs that may arise in case 
that such aids are not provided. Having this 
conscious, 147 countries, that reached 189 to-
day, signed Millennium Development Goals 
in 2000. Millennium Development Goals aim 
to resolve eight global fundamental problems 
completely or partially; or to remove these 
problems until 2015. These goals are; remo-
ving excessive poverty and hunger; ensuring 
all children to receive primary education; 
supporting female-male equality and empo-
wering women more; decreasing infant mor-
tality rates; developing/improving maternal 
health; combating HIV/AIDS, malaria and 
other diseases; making sustainable develop-
ment environment-friendly and removing en-
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vironmental problems and developing a glo-
bal partnership, respectively (United Nations 
Millennium Declaration, 2000; The Millenni-
um Development Goals Report, 2007).

Being considered as one of the most impor-
tant methods to enable people in poor count-
ries to meet their needs and develop them-
selves in political, economic and social are-
as, development aids have been used as an 
effective instrument for more than 50 years. 
Development aids which serve to national in-
terests apart from its importance in internati-
onal area, have an increasing importance in 
interstate relationships (Mahmat, 2008).

In addition, development aids have been de-
veloped slowly as a fundamental prize in glo-
balization of social policies. In short, the con-
cept of aid has a significant place in transition 
of modern World policy. Structural changes 
in international systems such as breakdown 
of colonies, collapse of new international 
economic order, end of cold war and accele-
ration o globalization have shaped the deve-
lopment of foreign aid (Mahmat, 2008).

Foreign aids include grants and technical as-
sistance, food aids, loans, provided by deve-
loped countries to developing countries with 
lower interest rates that effective interest ra-
tes and longer repayment periods and contri-
butions, program and project loans supplied 
by multilateral organizations (Ankara, 1973).

The foundations of development aids were 
laid in the period when welfare state concept 
emerged, United Nations System was foun-
ded and Marshall plan started to be imple-

mented. Private aids started to increase at the 
beginning of 20th century and they were seen 
in foundation and activation of 300 NGOs 
apart from developed countries in 1910 (Bri-
an, 1990).

At the beginning, NGOs focused on short-
term humanitarian aids, turned onto long-
term development projects such as health, 
education and agriculture in war years. Altho-
ugh they are mostly questioned by their social 
effects, they were founded within the scope 
of world citizenship and universal fellows-
hip and supported by labor movements. It is 
clearly seen that NGOs provided invaluable 
information when public assistance programs 
were built. In a broader sense, NGOs contri-
buted to the definition of new vision of inter-
national cooperation with their rhetoric and 
activities on field (Mahmat, 2008).

Today, each state has development plans and 
programs and they try to reach their goals by 
variable budget methods. In these official do-
cuments, there are economic indications such 
as growth, inflation, unemployment etc., in-
come, expenditure, current expenditures and 
investment expenditure goals for certain pe-
riods. Furthermore, preferences of many co-
untries in prioritized spending area in case o 
having an additional resource. On the other 
hand, a country which aims to provide aids 
has certain plan, program and goals shaped 
by its own preferences (Şahin, 2013).

Just as similar countries, Turkey also focuses 
on some regions and countries due to various 
ethnical, political, humanitarian and geopoli-
tical reasons (Özkan, 2007). 
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AID CONCEPTS

Total Development Aids

The whole of the foreign economic aids made 
to the economy of a underdeveloped or de-
veloping country can be named as total de-
velopment aids. This contribution may come 
from a different country, international orga-
nization or foreign-capital investments and 
may directly steer to state or private sector 
within the country (Şahin, 2013).

Official Development Aids

In order to standardize the measurement of 
resource transfer (flow) of DAC member 
governments being donors into developing 
countries accepted the ODA in 1969 (Şahin, 
2013).

Other official flows

The kinds of official flows which serve to 
main aims of encouraging economic deve-
lopment and upholding welfare level in de-
veloping countries; yet do not include suffi-
cient grant factor and/or provide loans which 
are not given under privileged conditions and 
thus do not serve to abovementioned aims 
(just like commercial flows) are reported 
under the title of other official flows. are to-
wards developing countries 

Private flows

Direct investments which refer to capital ex-
port to developing countries are evaluated 
within the scope of development aids due to 
their potential to trigger economic develop-
ment in related country (TIKA, 2011).

Development aid sectors can be named as So-
cial Substructures and Services (education, 
health etc.), Administrative and civil subs-
tructures, economic substructures and servi-
ces, manufacturing sectors (industry, mining 
and construction, commerce and tourism 
etc.) and multiple-convergent sectors (TIKA, 
2010).

Some Areas Provided with Development 
Aids in Turkey

•	 Education

•	 Health

•	 Water and water hygiene

•	 Development of administrative and civil 
substructures

•	 Other social substructures and services

•	 Development of economic substructures

•	 Multiple-convergent sectors

•	 Emergency and Humanitarian Aids and 
peacebuilding can be given as examples 
(Development Aids Report, 2012). 

Development Aids of Non-Governmental 
Organizations

The functionalization of development aids 
which focus around social substructure (edu-
cation, health etc.) services, economic subs-
tructure services and emergency and huma-
nitarian aids can be possible only through 
Civilization and Voluntariness.  This situati-
on manifests itself in organizations built by 
people who gather around a certain purpose 
based on voluntariness and functioning ac-
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cording to civil rules apart from states; na-
med as Non-Governmental Organizations in 
the literature. According to UN data, today 
around 40.000 NGOs are active in various 
areas crossing over national boundaries. Total 
annual budget of international NGOs is 1.1 
trillion dollars and the professionally emplo-
yed personnel reach 19 million (http://www.
usakgundem.com).

In developed democracies of our day, NGOs 
take active role in development aids and they 
become effective dynamics o social, econo-
mic and cultural development. NGOs bring 
significant contributions to the development 
of cooperation and communication by means 
of their contributions to democracy develop-
ment, intercivilization reconciliation, inter-
cultural dialogue, tolerance and social peace. 
Development aids sectors of Turkish NGOs 
may differ by regions but they mostly focus 
on education, health, water and sanitation 
(Development Aids Report, 2009).

According to the development report in 2012; 
aid activities conducted by national NGOs 
that work very actively in both development 
cooperation and humanitarian aids areas are 
another components of total development 
aids and the amount of the aids made by equ-
ity capitals of NGOs is 111.65 million dol-
lars. Total development aids of Turkey in 
2012 exceeded 3 billion dollars. Official de-
velopment aids of Turkey in 2012 exceeded 2 
billion dollars by 96.45% increase (Develop-
ment Aids Report, 2012). 

In parallel with the number and activity of 
NGOs in the world, it can be observed that 

such civil-based organizations increase and 
many organizations being active in interna-
tional field on especially education, culture, 
emergency and humanitarian aids get more 
professionalized and they produce added va-
lue for Turkey. Keeping her healthful power 
and mission spirit, Turkey has always acted 
with the conscious of responsibility to give 
material and spiritual support to people who 
share common history and cultural codes wit-
hin her own hinterland. It can be seen that 
NGOs that are acting with the similar mission 
spirit of public institutions, do not achieve the 
desired cooperation between public and non-
governmental organizations for more effici-
ent and productive use of national resources 
sufficiently despite remarkable developments 
in NGO activity (http://www.usakgundem.
com).

People find themselves within various strugg-
les as a natural consequence of community 
life. It goes without further saying that, fee-
ling together, seeing together and taking steps 
together have importance to be successful in 
such struggles. Independent people who gat-
her to this end unite their energies towards 
their common goals and they provide democ-
ratic grounds to have a voice for their future. 
These grounds are generally called as civil 
society and have also specific names such as 
chamber, foundation, association, union, in-
terest group, initiative group etc. - The aids 
made by Turkish non-governmental organi-
zations started to be reported in 2005 initially. 
The aids made by Turkish non-governmental 
organizations (NGOA) were 199,52 million 
dollars in 2011; this figure was 111,65 milli-
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on dollars with a 44% real decrease in 2012. 
Technical cooperation, project and program 
aids conducted by NGOs in 2012 were 89,1 
million dollars; emergency and humanitarian 
aids were 54,8 million dollars and administ-
ration costs were 7,18 million dollar (Deve-
lopment Aids Report, 2012).

As can be seen, NGOs are not only an assis-
tance channel but also factors which directly 
manage, conduct and affect the process. Alt-
hough their activities may clash with activity 
fields of states from time to time, NGOs ac-
hieved to create their own aid style and route 
(Akçay, 2012).

Increasing profile of Turkey in international 
field which gained power from factors such 
as political weight, active diplomacy, dyna-
mic economy and ever-increasing technical 
capacity reflects itself in most concrete way 
within its prominent role in international de-
velopment activities of our country (http://
www.mfa.gov.tr). 

The role of Turkey in international develop-
ment cooperation has been revolutionized in 
recent years. The increasing sense of respon-
sibility on supporting world peace and sta-
bility through bringing contribution to new 
economic dynamics and global sustainable 
development ensured the emerge of Turkey 
as a new and dynamic actor within interna-
tional development cooperation (http://www.
mfa.gov.tr). 

In an environment where traditional donor 
countries cut back great amount under econo-
mic crisis conditions, Turkey’s development 

aids significantly increase and this situation 
attracts attention and appreciation of both in-
ternational organizations and developing co-
untries; a remarkable increase is observed in 
cooperation calls to our country (http://www.
mfa.gov.tr).

In sectoral terms, Turkey focuses her aids on 
economic and social substructure projects and 
allocates the biggest source to education and 
health sector. The most of Turkey’s develop-
ment cooperation projects between 2005 and 
2010 focused on the development of social 
substructure sector. The main reason of this 
is the fact that Turkey’s aid policy is demand-
oriented and in this line, Turkey shape aids 
according to substructures such as education, 
health, water, sanitation and infrastructures 
including fundamental humanitarian needs in 
order to respond the calls of receiver countri-
es (http://www.mfa.gov.tr).

Objective, Scope and Method

In this research, the data obtained from Tur-
kish Cooperation and Coordination Agency 
(TIKA) related to development aids made 
between 2005-2012 were used. The research 
aims to determine the changes in develop-
ment aids by years.

Analysis of Data

The dataset obtained from TIKA was analy-
zed in Excel program. Within scope of the 
analysis, frequency and descriptive tables 
were used.

Total development aids of Turkey (2012, - 
million dollars)
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It was determined that total development aids 
exceeded 3 billion dollars in 2012. Official 
development aids constitute the biggest share 

of these aids. Direct Investments have the se-
cond biggest share while NGO aids and other 
official flows have the least share.  

Figure 1: Total Development Aids  
Of Turkey

Comparison of development aids by years:

According to the data related to development 

aids between 2005-2012, it can be said that 

development aids did not have any certain 
trend but a general increase was found from 
2005 to 2012. Development aids increased at 
the rate of 226% in 2012 compared to 2005. 

Figure 2: Comparison Of Development Aids Of Turkey  By Years
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Comparison of development aids of Tur-
key:

According to development aids of Turkey 
in 2012 compared to previous years with 
current rates, it can be seen that the biggest 
change occured in the item of other official 

flows. The other most important item is of-
ficial flows in terms of both amount and the 
change compared to the previous year. Offici-
al flows had a volume over two and half billi-
on dollars in 2012, and also grew at 98% rate 
comapred to the previous year.

Figure 3: Comparison Of Development Aid Styles Of Turkey By 2011-2012 Current Rates

Official development aids of Turkey (2002-
2012, million dollars with  current rates)

Being the most important component of de-
velopment aids, official development aids 
(ODA) are actually sent to the receivers of 
related countries through following delivery 
method/s: Directly from public sector; thro-
ugh national or international NGOs, within 

the framework of public-private sector part-
nership; contributing to international orga-
nizations. The delivery styles using the first 
three of these channels are classified as bila-
teral; the last one is classified as multilateral 
aids. Official development aids of Turkey in 
2012 exceeded 2 billion dollars by 96.45% 
increase for the first time.



11

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management 

Temmuz  /  Ağustos  / Eylül 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Yaz
July /August / September 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Summer

          ID:06 K:17
(Ekonomi) & (Economy)
www.uheyadergisi.com 

Figure 4: Official Development Aids Of Turkey Between 2002-2012 With Current Rates

Development of social substructures/dist-
ribution of aids (Sub-sectors, 2012, million 
dollars)

According to the distributions of aids made 
to develop social substructures, it was found 

that the biggest investment was made in the 
item of education. The total amount of the aids 
for education exceeded 290 million dollars in 
2012. Administrative and Civil Aids followed 
education. The total amount of these aids is 
around 298 million dollars.

 
Figure 5: Distribution Of Aids Made Mo Develop Cocial Substructures In Turkey
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Development of economic substructures/
distribution of aids (Sub-sectors, 2012, 
million dollars)

According to the distribution of aids made to 

develop economic substructures in 2012, it 
can be seen that information aids took place 
at the first rank. Information aids exceeded 
16 billion dollars in 2012. Transportation and 
labor aids followed this. 

Figure 6: Distribution Of Aids Made To Develop Economic Substructures In Turkey

Development of manufacturing sectors/
distribution of aids (Sub-sectors, 2012, 
million dollars)

According to the extent of the aids made to 
develop manufacturing sectors in 2012, it can 
be seen that the total amount exceeded 6 bil-

lion dollars. The aids on agriculture, forestry 
and stockbreeding exceeded 5 billion dollars.
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Figure 7: Distribution Of Aids Made To Develop Manufacturing Sectors In Turkey

Comparison of emergency aids (2005-
2012, million dollars)

Emergency aids of Turkey in 2012 exceeded 

1 billion dollars by 300% increase compared 
to the previous year. Due to the ongoing war, 
Syria takes place at the first rank among sta-
tes receiving emergency aid.

Figure 8: Comparison Of Emergency Aids Made By Turkey By Years
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Figure 9: Countries To Yhich Turkey Makes Emergency Aids

Peacebuilding aids by years (million dol-
lars)

According to OECD, “peacebuilding” con-
cept is a term which includes all activities de-
signed to bring contribution to the building of 
peace culture. The “peacebuilding” term was 
an inclusive expression for preventive diplo-
macy, ensuring peace and peace protection 
policies in 1922 through peace agenda of UN 
and it was developed among implementers.

The aids of Turkey made within this scope in 
2012 increased by 13% compared to the pre-
vious year and reached 87 billion dollars in 
total. It was found that Afghanistan was the 
first country which gets use of peacebuilding 
activities of Turkey in 2011 and 2012.
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Figure 10: Comparison Of Peacebuilding Aids Of Turkey By Years

Figure 11: Countries To Which Turkey Provided Peacebuilding Aid In 2011-2012

Contributions to international organizations (2012, million dollar)
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Turkey’s multilateral contributions evalua-
tion within the scope of ODA in 2012 were 
110,80 million dollars. The largest item is the 
contributions made to World bank within the 
scope of the contributions made to internatio-

nal organizations. On the other hand, United 
Nations contributions followed those made 
for World bank. Contributions to internatio-
nal organizations increased by 236% in 2012 
compared to the previous year.

Figure 12: Contributions To International Organizations

 

Figure 13: Contributions To International Organizations By Years 
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Direct investments (2009-2012)

Direct investments made by Turkish private 
sector to receiver countries of development 
aids in 2012 were 735 million dollars accor-

ding to the data of the Central Bank of Re-
public of Turkey. The first country in deve-
lopment aids is Azerbaijan. Azerbaijan ranks 
the first place with 373 million dollars.

 

Figure 14: Direct Investments Made By Turkish Private Sector (2009-2012)

Figure 15: Countries To Which Direct Investments Are Made
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Development Aids of Non-Governmental 
Organizations (2009-2012, million dol-
lars):

The aids made by Turkish non-governmental 
organizations started to be reported in 2005 

initially. The aids made by Turkish non-
governmental organizations (NGOA) were 
199,52 million dollars in 2011; this figure 
was 111,65 million dollars with a 44% real 
decrease in 2012.

Figure 16: Development Aids Of Non-Governmental Organizations (2009-2012)

Somali ranks as the first country among the 
countries receiving NGO aids. In addition, 
Syria ranks as the second country receiving 
these aids due to the ongoing situation the-
rein.
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Figure 17: Development Aids Of Non-Governmental Organizations (Countries)

CONCLUSION AND EVALUATION

In the world order in which ever-developing 
and changing globalization effect is felt with 
all dimensions, it is not possible to ignore es-
pecially the inequalities in many areas like 
education, health, other social substructures, 
economy between countries. In our day when 
globalization manifest itself in every area, 
problems in developing countries or other co-
untries having issues in fundamental existen-
ce areas due to various reasons affect other 
countries as well. In this sense, development 
aids through which developed countries pro-
vide humanitarian aids (education, health, 
social substructures etc.) and economic cont-
ributions to developed countries bring cont-
ribution to decrease these inequalities to a 
certain extent. It can be seen that that total 

development aids exceeded 3 billion dollars 
in 2012. Being one the components of total 
development aids, official development aids 
constitute the biggest share of these aids. The 
official development aid made by Turkey in 
2012 was 2.533,3 million dollars. 

According to the data related to development 
aids between 2005-2012, it can be said that 
development aids had a general increase until 
2012. It was found that development aids inc-
reased by 226% in 2012 compared to 2005.

According to the distributions of aids in soci-
al substructure and services sector (educati-
on, water, administrative and civil substructu-
re etc.), it was determined that the biggest in-
vestment was made in the item of education. 
It was found that the total amount of the aids 
for education exceeded 290 million dollars 
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in 2012. Other areas provided with the most 
aids were determined to be administrative 
and civil aids and health aids. It was found 
that the total amount of these aids is around 
298 million dollars. 

Considering the aids m in 2012 to develop 
economic substructures; information was fo-
und to be the area showing a great increase 
and gaining importance within last 20 years. 
It was found that information aids took place 
at the top with 16 billion dollars. Other areas 
having the highest shares were found to be 
transportation and labor aids.

It was found that the aids made to develop ma-
nufacturing sectors in 2012, the total amount 
of aids exceeded 6 billion dollars. Furthermo-
re, the aids made in agriculture, forestry and 
stockbreeding exceeded 5 billion dollars.

It was found that emergency aids of Turkey 
in 2012 exceeded 1 billion dollars by 300% 
increase compared to the previous year. It 
was found that the country which receives the 
most emergency aid was Syria.

It was determined that the total aids made by 
Turkey for “peacebuilding” in 2012 increased 
by 13% compared to the previous year and 
exceeded 87 billion dollars. In this sense, it 
was found that Afghanistan was the first co-
untry which gets use of peacebuilding activi-
ties of in 2011 and 2012.

Turkey’s multilateral contributions evaluation 
within the scope of ODA in 2012 were 110,80 
million dollars. It was found that the biggest 
item was the contributions made to the World 
bank within the scope of the contributions to 

international organizations. It was followed 
by contributions to the UN. It was found that 
the contributions to international organizati-
ons increased by 236% in 2012 compared to 
the previous year.

Direct investments made by Turkish private 
sector to receiver countries of development 
aids in 2012 were 735 million dollars accor-
ding to the data of the Central Bank of Re-
public of Turkey. The first country in deve-
lopment aids was found to be Azerbaijan. It 
was found that Azerbaijan takes the first pla-
ce with 373 million dollars. 

The aids made by Turkish non-governmental 
organizations (NGOA) were 199,52 million 
dollars in 2011; this figure was 111,65 milli-
on dollars with a 44% real decrease in 2012. 
Somali ranks as the first country among the 
countries receiving NGO aids. In addition, 
Syria ranks as the second country receiving 
these aids due to the ongoing situation the-
rein.
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Özet: Kaos kelimesi Yunanca kökenli olup “her şeyden önce var olan sonsuz boşluk” anlamı taşır. Kaosu, 
“iki başlangıç koşulu çok yakın olan fakat önemli derecede farklı sonuçlar alınan, ilk koşullara hassas 
olarak bağlı dinamik bir sistem” olarak tanımlayabiliriz.  Günümüzde ise kaos, düzensiz ve karmaşıklığı 
anlatmakta kullanılmaktadır. Kaosu en iyi ve basit anlatan denklem lojistik haritadır. Lojistik harita x
∈ [0, 1] ve b ∈ [0, 4] olmak üzere göreceli olarak basit, doğrusal olmayan bir fonksiyondur. Sistem 

davranışını yöneten “b” parametresinin değeri, sistemin kaotik davranması için 4’ e yakın seçilmesi 
gerekmektedir. Lojistik haritada başlangıç değeri (x0) oldukça dikkatli seçilmelidir. Sistemin kaosa 
girmesine b neden olsa da eğer doğru başlangıç değeri seçilmez ise sistem hep aynı değerleri verecektir. 
Rassal sayılar, benzetim çalışmalarında analiste kolaylık sağlamaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken 
önemli bir husus, kullanılan rassal sayıların gerçekten rassal olup olmadığının sınanması gerektiğidir. Bu 
çalışmanın amacı; lojistik harita ile üretilen dizinin rasgeleliğinin araştırılmasıdır. Bu dizinin benzetim 
çalışmalarında kullanılabilirliğinin araştırılması temeline dayalı C# programlama dilinde rasgeleliğinin 
test edilmesi için bir program geliştirilmiştir. Rasgeleliğin incelenmesi için dizinin öncelikle serpilme 
diyagramı, frekans diyagramı ve otokorelasyon fonksiyonu incelenmiştir.  Rasgeleliğin sınanması için 
Ki-kare testi, Kolmogorov- Smirnov testi, Poker testi, Gap (Aralık) testi, Run (koşu) testi uygulanmıştır. 
Çalışmanın kapsamında ise lojistik haritayla üretilen b = 3,99999 ve X0 = 0,9 parametreleri ile hesaplanan 
50.000 sayılık dizi için virgülden sonra gelen ilk basamakları dikkate alınmıştır. Yöntem olarak üretilen dizi 
için rasgelelik testleri uygulanmıştır. Diziye istatistiksel testleri uygulamadan önce on gecikmeli serpilme 
diyagramı çizilmiştir. Basamaklardaki tek düzeliğin gözlenmesi amacıyla çizilen frekans diyagramında 
rakamların frekans değerlerinin birbirine yakın olarak gözlenmemesi basamakların tekdüze dağılmadığına 
bir sinyal olarak kabul edilebilir. Serpilme diyagramına bakarak noktaların saçılımında açık bir desen 
gözlenmemesi halinde rassal saçılmaları beklenmektedir. Ancak çizilen diyagramda verilerin 0 ile 9 
arasında tam sayı değerli olmasından dolayı rasgelelik diyagramdan görülememiştir. Çizilen diyagramdan 
karar verilemediği için diyagramla ilgili yorum yapılamayacaktır. Bunun yerine 50000 sayıdan oluşan 
dizi için rakamların frekans dağılımı çizilerek dağılımın tek düze olup olmadığı incelenmiştir. Frekans 
dağılımı incelendiğinde 0 ile 9 arasında yer alan rakamların frekanslarının birbirine yakın olmadıkları 
gözlenmektedir. Ancak frekans diyagramı dizinin rasgeleliği hakkında kesin olarak ifade etmek için yeterli 
değildir. Serinin otokorelasyon fonksiyonu incelendiğinde 16 gecikmeye kadar olan ilişkileri yansıtan 
korelasyon katsayıları mutlak değerce sıfıra oldukça yakın olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla ut ‘lerin 
ilişkisinin olduğu söylenebilir. Lojistik harita ile üretilen dizinin rasgeleliğini incelemek için istatistiksel 
testlerin uygulanarak yorumlanması gerekmektedir. Diyagramlar yalnızca ön bir bilgi niteliği taşır. Öncelikle 
seriye Ki-kare uygunluk testi olan, Sıklık testi uygulanmıştır. Test sonucu 15.017 olarak hesaplanan test 
istatistiği 0,05 anlamlılık düzeyinde ve 9 serbestlik derecesi için 16,92 olarak bulunan değerinden büyük 
olduğundan sıfır hipotezi reddedilir. Verilerin düzgün dağılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İkinci olarak 
ki-kare testinden daha güçlü bir test olan ve kümülatif frekans dağılımına dayanan Kolmogorov-Smirnov 
testi uygulanmıştır. )x(S)x(FmaxD N−=  formülünden hareketle 0,168 olarak elde edilen test istatistiği, 
0,05 anlamlılık düzeyinde 0,043 olarak hesaplanan kritik değerden büyük olduğundan “ )x(Fx  düzgün 
(uniform) dağılmaktadır” hipotezi reddedilir. Uygulanan bir diğer test, verilerin belirli bir poker eli gibi 
gruplandığı ve dizinin oluşturduğu gruplanma sayısının teorik olarak beklenen sayılara uygunluğunun 
sınandığı poker testidir. 0,1863 olarak hesaplanan test istatistiği 0,05 anlamlılık düzeyinde ve 6 serbestlik 
derecesi için 12,59 olarak bulunan tablo değeri ile karşılaştırıldığında boş hipotezin reddedilemez, dolayısıyla 
poker testine göre sayılar rasgeledir. Dizideki sayıların basamaklarının rasgeleliğini test eden aralık (Gap) 
testinde verilen basamaklar için sayımlar her uzunluk ve aralık için yapıldıktan sonra gözlenen ve beklenen 
aralıklar arasındaki farklılık 

2χ  uygunluk testi ile test edilmiştir. Söz konusu değerler karşılaştırılmış ve 
sayıların rassal olduğunu ifade eden boş hipotez reddedilmiştir. Rasgeleliği araştırılan söz konusu diziye 
son olarak ki-kare testinden daha güçlü bir test olan ve yalnızca bağımsızlığı test eden diziler (run) testi 
uygulanmıştır. Test sonucu 68,4923> Z tab = 1,645 olarak hesaplanan p-value değeri 0,05 anlamlılık 
düzeyinde değerlendirildiğinde verilerin rassal olduğunu ifade eden boş hipotez reddedilir, dolayısıyla 
diziler testine göre sayılar rasgele değildir. Rasgelelik testlerinin sonuçları incelendiğinde testlerin büyük 
çoğunluğunda dizinin düzgün dağılıma uygunluğunu veya dizi elemanlarının birbirinden bağımsızlığını 
ifade eden sıfır hipotezinin reddedildiği gözlenmiştir. Bu sonuç söz konusu dizi elemanlarının rasgele 
sayılar olmadığını ima etmektedir. Dizinin yalnızca poker testine göre rasgele olduğu tespit edilmiştir. Bu 
testler hiçbir zaman kesin bir uygunluğu ispat etmemektedir, söz konusu testleri geçen üreteçler kontrol 
edilmemiş bir özelliği barındırıyor olabilir. Dolayısıyla uygulanan testlerde testlerin sadece red sonucunun 
anlamlı olduğu belirtilmektedir. Ancak tam rasgeleliğin sağlanmasının neredeyse imkânsız olması nedeniyle, 
rassal sayılarla çalıştırılan benzetim modelinin sistemin gerçek davranışını yansıtabilmesi için kullanılan 
sayıların birkaç istatistik testi geçmesi yeterli görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Benzetim, Rasgele Sayılar, Rasgelelik Testleri, Lojistik Harita, C# Program

Abstract: Random number generator on computers 
are deterministic function producing a sequence of 
numbers that appear to be uniform U (0, 1) random 
value even though they are not. Usually random 
numbers are generated by a digital computer as part 
of simulation. Random numbers facilitates to analyst 
for the simulation studies. However, an important is-
sue to be considered, random numbers, that are used, 
should be tested whether they are really random.  In 
this study, randomness of 50000 numbers created 
by logistic map are examined by the program that is 
developed in the C # program.

Key Words: Simulation, Random Numbers, Random-
ness Tests, Logistic Map, C# Program
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1- INTRODUCTION

One of the most challenging topics in science 
is the study of chaos. Chaos is the term used 
to describe the apparently complex behavior 
of what we consider to be simple, well beha-
ved systems. Chaotic behavior, when looked 
at casually, looks erratic and almost random-
almost like the behavior of a system strongly 
influenced by outside, random noise or the 
complicated behavior of a system with many, 
many degrees of freedom, each “doing its 
own thing”(Hilborn,2000:3).

According to Encyclopedia Britannica the 
word “chaos” is derived from the Greek 
and originally meant the infinite empty spa-
ce which existed before all things. The later 
Roman conception interpreted chaos as the 
original crude shapeless mass into which the 
Architect of the world introduces order and 
harmony. In modern usage chaos denotes a 
state of disorder and irregularity (Schuster & 
Just, 2005: 2). The earliest studies of chaos 
theory were performed around the turn of 
the century, pertaining to the movement of 
physical body. The science really emerged in 
the 50s and 60s with the study of weather and 
population dynamics. An equation known 
as the logistic map was developed to model 
the growth of different population, notably 
fisheries. The significance of this equation 
to chaos theory was largely ignored for so-
metimes. In 1971, a biologist named Robert 
May approached the problem. He discovered 
the chaotic nature of the equation and logis-
tic map slowly became a popular tool in the 
mathematics and engineering world (Kotwal, 

2008: 3). Another complex map based on the 
iterated empirical reproduction curves of fish 
was introduced by William Ricker in 1954. 
Furthermore, the analysis of many iterated 
maps was studied such as generating ran-
dom numbers from the logistic map by John 
von Neumann in 1940 (Ausloos & Dirickx, 
2006).

The fields of probability and statistics are 
built over the abstract concepts of probabi-
lity space and random variable. This has gi-
ven rise to elegant and powerful mathemati-
cal theory, but exact implementation of this 
concept on conventional computers seems 
impossible. In practice random variable and 
other random objects are simulated by de-
terministic algorithm.  The purpose of this 
algorithm is to produce sequences of num-
bers or objects whose behavior is very hard 
to distinguish from that of their truly random 
counterparts. 

Random numbers generators are needed 
for practically all kinds of computer app-
lications, such as simulation of stochastic 
systems, numerical analysis, probabilistic al-
gorithms, secure communications, computer 
games, and gambling machines, to name a 
few(L’ecuyer&Simard,2007) .

In computational statistics, random variate 
generation is usually made in two steps:

1) Generating imitations of independent and 
identically distributed random variables ha-
ving the uniform distribution over the inter-
val (0, 1). 
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2) Applying transformations to these random 
variates to generate random variates and ran-
dom vectors from arbitrary distributions. 

The expression pseudo random generator 
usually refers to an algorithm used for step 
1(L’Ecuyer, 2012: 35).

A simulation of any system or process in 
which there are inherently random compo-
nents requires a method of generating or ob-
taining numbers that are random (Law& Kel-
ton, 2000:402). Random number generators 
lie at the very hard of a stochastic simulation 
(Law & Kelton, 2000:406). 

Although it refers to the samples within si-
mulation as being random, in actuality they 
are not random at all because the underlying 
random numbers are generated from a deter-
ministic algebraic equation (Pegden et al., 
1995: 171). 

The methodology of generating random 
number has a long an interesting history. The 
earliest method were essentially carried out 
by hand, such as casting lots, throwing dice, 
dealing out cards or drawing numbered balls 
from a well stirred urn In the early twenti-
eth century, statisticians joined gamblers in 
their interest in random numbers, and mecha-
nized devices were built to generate random 
numbers more quickly (Law & Kelton, 2000: 
403). Later as computer became more widely 
used research turn to numerical or arithme-
tic ways to generate random numbers. More 
formal definitions of randomness in an axio-
matic sense are cited by Ripley, Niederreiter 
argues that statistical randomness may not 

even be desirable, and that other properties 
of generator numbers such as evenness of the 
distribution of points are more important in 
some application (Law & Kelton, 2000:405). 

Several properties of a good arithmetic ran-
dom number generator are listed below:

1) Uniformity: Number should appear to be 
distributed uniformly. 

2) Independency: Number should not exhibit 
any correlation with each other.

3) Long Cycle Length: Cycle length should 
be long as much as possible.

4) Efficiency: Generator must be fast and 
does not need for a lot of storage (Sezen & 
Günal,2009:219).

5) Replicalibity: Generator must reproduce a 
given stream of random numbers.

6) Ease of producing separate stream: The-
re should be provision in the generator for 
easily producing separate streams of ran-
dom numbers (Law & Kelton, 2000:405).

According to the Banks et al. (2005), in the 
generation of pseudo random numbers certa-
in problems or errors can occur. These errors 
are following:

•	 The generated numbers might not be uni-
formly distributed

•	 Random numbers might be discrete values 
instead of continues value

•	 The mean of generated numbers might be 
too low or too high
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•	 Variance of generated numbers might be 
too high or too low

•	 There might be dependence 

a. Autocorrelations between numbers

b. Numbers successively higher or lower 
than adjacent numbers

c. Several numbers above the mean follo-
wed by several numbers below the mean 
(Banks, Carson, Nelson & Nicol 2005: 
252).

Although linear congruential generators are 
probably the most widely used and best un-
derstood kind of generator there are many 
alternative types (Law & Kelton, 2000:412).   

In this study, pseudo number generator’s ran-
domness is analyzed by statistical methods. 
The purpose of this study is to examine and 
validate randomness of pseudo number ge-
nerator in order to use this generator for si-
mulation studies. The scope of the study is 
to examine the randomness of the array ge-
nerated by logistic map in the zone 3 whe-
re chaotic behavior is observed.  A program 
based on C# is developed to test randomness 
of generated numbers. Chi-Square, Kolmo-
gorov-Smirnov, Poker, Gap and Run tests 
are applied for testing randomness. And also 
scatter diagram, frequency diagram and auto-
correlation diagram is examined. First of all, 
the array is examined by Chi-Square test. The 
hypotheses are shown below:

H0 = Data is distributed uniformly.

H1 = Data is not distributed uniformly.

Secondly, Kolmogorov Smirnov, that is much 
more powerful test than Chi-Square, is appli-
ed. The hypotheses are shown below:

H0= )x(Fx is distributed uniformly.

H1= )x(Fx  is not distributed uniformly.

Another test to examine randomness is poker 
test, treats numbers grouped together as a po-
ker hand. The hypotheses for poker test, run 
test and gap test are shown below:

H0:   Ri ~ independently

H1:   Ri ~ independently

In this study, the randomness of the array, that 
is generated by logistic map which included 
the parameters as b = 3, 99999 and X0 = 0, 9, 
is investigated if it’s random or not. The array 
is created by the first digit after the comma 
and consists 50.000 numbers. 

2- LITERATURE REVIEW

Radwan(2013) has investigated three diffe-
rent generalized logistic maps which are int-
roduced with arbitrary powers which can be 
reduced to the conventional logistic map. The 
added parameter (arbitrary power) increases 
the degree of freedom of each map and gi-
ves us a versatile response that can fit many 
applications. Therefore, the conventional lo-
gistic map is considered only a special case 
from each proposed map. This new parameter 
increases the flexibility of the system, and il-
lustrates the performance of the conventional 
system within any required neighborhood. 
Many cases will be illustrated showing the ef-
fect of the arbitrary power and the equation pa-
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rameter on the number of equilibrium points, 
their locations, stability conditions, and bifur-
cation diagrams up to the chaotic behavior. 
Persohn and Povinelli(2012) has investigated 
the approach used to determine the number, 
delay, and period of the orbits of the logistic 
map at varying degrees of precision (3 to 23 
bits) is described in detail, including the use 
of the Condor high–throughput computing 
environment to parallelize independent tasks 
of analyzing a large initial seed space. Results 
demonstrate that in terms of pathological se-
eds and effective bit length, a pseudorandom 
number generators (PRNG) based on the lo-
gistic map performs exponentially worse than 
conventional PRNGs. François et al. (2014) 
proposed a secure pseudo-random number 
generator with three-mixer. The principle of 
the method consists in mixing three chaotic 
maps produced from an input initial vector. 
The algorithm uses permutations whose posi-
tions are computed and indexed by a standard 
chaotic function and a linear congruence. The 
performance of that scheme is evaluated thro-
ugh statistical analysis. Such a cryptosystem 
lets appear significant cryptographic qualities 
for a high security level. Phatak & Rao(1995) 
have performed certain statistical tests on the 
series of numbers obtained from the logmap. 
They find that the logmap passes these tests 
satisfactorily and therefore it possesses many 
properties required of a pseudorandom-num-
ber generator. 

Nagatani (2008) has investigated problems 
with the concepts and techniques of physics 
for analyzing such complex systems as trans-
portation systems. The traffic flow, pedestrian 

flow, and bus-route problem have been studi-
ed from a point of view of statistical mecha-
nics and nonlinear dynamics. The interesting 
dynamical behaviors have been found in the 
transportation system. The jams, chaos, and 
pattern formation are typical signatures of 
the complex behavior of transportation. In 
the study of Nagatani, the vehicular motion 
through the sequence of traffic lights control-
led by the logistic map are investigated .The 
phase shift of signals is determined by the lo-
gistic map and varies from signal to signal. 
The nonlinear dynamic model of the vehicu-
lar traffic is presented. Relationship between 
the arrival time and the cycle time is derived. 
The dependence of arrival time on cycle time 
is improved by controlling signals with the 
logistic-map parameter. 

Akhshani et al. (2014) proposed a new sche-
me for generating good pseudo-random num-
bers based on quantum logistic map. The 
algorithm is not complex, thus computation 
speed is fast. The results of the statistical tests 
are promising, the sequence is more non-
periodic. From these results it can be conclu-
ded that, the new scheme can generate a high 
percentage of usable pseudo-random num-
bers for simulation and other applications in 
scientific computing. Behnia et al. (2011), 
studied hierarchy of random number genera-
tors based on the review of random numbers 
characteristics and chaotic functions theory. 
The main objective of the study is to produce 
an ergodic dynamical system which can be 
implemented in random number generators. 
James (1995) proposed to use the concept of 
chaos and fractals for creating random num-
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ber generation. Sequence of random num-
bers is the ultimate self-similar set, since it is 
(statistically) self-similar at all scales and in 
all permutations. The idea of applying chaos 
theory to randomness is not new; it has only 
recently given rise to demonstrably “good” 
random number generators of practical use-
fulness in massive Monte Carlo calculations. 

Dabal and Pawel(2014) proposed a novel 
design and FPGA implementation of high-
speed pseudo-random number generator 
(PRNG) based on the pipelined processing 
and chaotic logistic map. The proposed arc-
hitecture of PRNG has been implemented in 
a programmable system-on-chip device from 
a new Zynq family (Xilinx). Using this SoC 
chip with 28-nm programmable logic and 
dual core embedded processor the maximum 
generation rate equal to 11.2 Gbps is reached. 
Barberis(2007) suggested to use simplest 
chaotic system, the logistic map to generate 
pseudo-random numbers. The numbers gene-
rated in this way are non-periodic, and they 
are obtained in a deterministic way, which al-
lows to repeat systematically any calculation. 
The Monte Carlo calculations are the ideal 
field to apply these numbers, in Chemistry 
and Information Technology use this kind of 
simulations, and the application of this num-
bers to quantum Monte Carlo and cryptog-
raphy is immediate. 

Yoon and Kim (2010) proposed a new image 
encryption algorithm using a large pseudo-
random permutation which is combinatori-
ally generated from small permutation mat-
rices based on chaotic maps. The random-li-

ke nature of chaos is effectively spread into 
encrypted images by using the permutation 
matrix. The experimental results show that 
the proposed encryption scheme provides 
comparable security with that of the conven-
tional image encryption schemes based on 
Baker map or Logistic map.

 François, Defour and Berthome (2014), pro-
posed a novel pseudo number bit generator 
(prbg), combining three chaotic logistic map. 
The standart for floating point arithmetic is 
adopted and the binary64 double precision 
format is used. The proposed generator lets 
appear significant cryptographic qualities. 
Pareek, Patidar and Sud(2007),  exploited in-
teresting properties of chaotic systems to de-
sign a random bit generator, called CCCBG, 
in which two chaotic systems are cross-
coupled with each other. To evaluate the ran-
domness of the bit streams generated by the 
CCCBG, the four basic tests: monobit test, 
serial test, auto-correlation, Poker test and the 
most stringent tests of randomness: the NIST 
suite tests have been performed. As a result no 
patterns have been observed in the bit streams 
generated by the proposed CCCBG. The pro-
posed CCCBG can be used in many applica-
tions requiring random binary sequences and 
also in the design of secure cryptosystems.

3- LOGISTIC MAP

The logistic map is a very simple mathema-
tical model often used to describe the growth 
of biological populations. Because of its mat-
hematical simplicity, this model continues to 
be useful test bed for new ideas in chaos the-
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ory as well as application of chaos in cryptog-
raphy (Patidar & Sud, 2009).

The logistic map is the relatively simple non-
linear function listed below, where  

  x∈ [0, 1] and b ∈ [0, 4]. 

xi+1=b xn (1- xn )               (1)

The bifurcation parameter b governs the be-
havior of the system must be chosen closed to 
4 for the system behave chaotically. The fol-
lowing plot of the histogram of x versus b il-
lustrated the bifurcation parameter’s effect on 
the value of x in Figure 3 (Kotwal, 2008:3). 

The initial value of x must be chosen care-
fully. Even with a value of b that is well wit-

hin the chaotic religion, the system can rest 
on a fixed point. To prevent this, the initial 
value of x must satisfy the following condi-
tions:

bx 110 −≠                           (2)






 −±≠ bx 4112

1
0                    (3)

Apart from these particular stipulations, the 
initial value of the logistic map has no bea-
ring on the behavior of the system. When the 
seeds are chosen correctly the logistic map 
can be iterated to generate a signal that os-
cillates unpredictably between zero and one 
(Kotwal, 2008:5-6).  

In chaos theory, the difference between X0 
and Xn is called “error”. Error diagram is 
shown on Figure 1 below.

Figure 1: Error Diagram
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Initial values, especially the value of b, pos-
sess an important role in logistic map. This 
situation can be understood by observing Fi-
gure 2.

Figure 2 shows the effect of b( b=1,5  b=2,1  
b=3,5   b=4) on system when X0 = 0,9.   

Figure 2: Effect of b( b=1,5  b=2,1  b=3,5   b=4) On System When X0 = 0,

As seen Figure 2, when value of b is equal to 
1,5 and 2,1 , system converges to an unique 
value. When b is equal to 3,5 different values 
are observed. 

Figure 3 is obtained by increasing number of 
iteration. Increasing value of b from 2,4 to 4 , 
the results are observed  clearly.
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Figure 3: The Graph of Bifurcation 

Three different zones can be seen by exami-
ning Figure 4 and Figure 5. 

Figure 4: The Graph of Detailed Bifurcation



32

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management 

Temmuz  /  Ağustos  / Eylül 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Yaz
July /August / September 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Summer

ID:05 K:15
(Ekonometri) & (Econometrics)

www.uheyadergisi.com 

In the first zone, an unique point is obtained 
for value of b between 0 and 3 (0 ≤ b ≤ 3). 
System converges at a unique value.  

Second zone (3< b ≤ 3, 5) consists of bifurca-
tion value. In this zone, it consists two diffe-
rent values.  

Bifurcation can be observed clearly in Figure 
4.

In the third zone (3, 5< b < 4), map behaves 
chaotically. The behavior of system cannot be 
predicted. Three zones can be distinguished 
in Figure 5. 

Figure 5: Separation of Zones in the Bifurcation Graph

4- APPLICATION

In this study, randomness of the array, which 
is based on logistic map, is investigated. In 
order to use this array for simulation studies, 
randomness of the array must be validated. 
A program based on C# is developed to test 
randomness of the array. 

Chi-Square, Kolmogorov-Smirnov, Poker, 
Gap and Run tests are applied for testing ran-
domness. Providing chaotic behavior, para-
meters of logistic map is assumed as b = 3, 
99999 and X0 = 0, 9. The array is created by 
the first digit after the comma.  

According to the Equation 2 and 3, initial va-
lue (X0); 

99,3
110 −≠x          749373,00 ≠x  and 

(10)






 −±≠ 99,3

4112
1

0x          

499373,00 ≠x   ,   500627,00 ≠x  
(11)

must satisfied the conditions above.  

The randomness tests are applied for the ar-
ray that consists 50.000 numbers. First of all, 
the scatter diagram is drawn as Figure 6. 
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Figure 6: Scatter Diagram, N=50000

In scatter diagram if a clear pattern appears, 
the array cannot be assumed as random. In 
Figure 6, a clear pattern couldn’t be observed.  

The frequency diagram is drawn as Figure 7 
to analyze whether the frequency of value is 
uniform.

Figure 7:  Frequency Diagram, N=50000

When analyzed the frequency diagram, it’s 
observed that the frequencies of the numbers 
(0 through 9) are different. 

However, it’s not enough to decide certainly 
about the randomness of the array only by 
frequency diagram. 

For this reason, graph of the autocorrelation 
function of the array is drawn as in Figure 8.
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Figure 8: The Graph of Autocorrelation Function 

As seen in the Figure 8, absolute value of cor-
relation coefficient is close to zero. Therefo-
re, there is a relation between ut, can be said. 

To examine randomness of the array, statisti-
cal tests must be applied. The diagrams give 
only preliminary information. First of all, the 
array is examined by Chi-Square test. The 
hypotheses are shown below:

:0H  Data is distributed uniformly.

:1H Data is not distributed uniformly.

Calculated Chi-Square value is 15.017. For 
significance level of 0,05 and 9 degrees of 
freedom Chi-Square table value is 16,92; for 
the reason that 15.017 > 16,92, H0 hypothesis 
is rejected. Data is not distributed uniformly.

 Secondly, Kolmogorov Smirnov, that is 
much more powerful test than Chi-Square, is 
applied.

:0H  )(xFx is  distributed uniformly.

:1H  )(xFx  is not  distributed uniformly.

Calculated Kolmogorov Smirnov value is 
0,168. For significance level of 0,05 and 9 
degrees of freedom Chi-Square table value is 
0,043; for the reason that 0,168> 0,043, H0 
hypothesis is rejected. )(xFx is not distribu-
ted uniformly.

Another test to examine randomness is po-
ker test, treats numbers grouped together as a 
poker hand. H0 hypothesis is not rejected (0, 
1863<12, 59). For that reason the array is ran-
dom according to the poker test. According to 
Gap test, H0 hypothesis is not rejected.   

Finally, array is examined by run test. The 
hypotheses are shown below:

:0H  Runs are random.

:1H  Runs are not random.

H0 hypothesis is rejected (68, 4923> Ztab = 
1,645). Hence, the array is not random accor-
ding to the run test.  
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5- CONCLUSION

In this study, array based on logistic map is 
used as a pseudo number generator. Desirable 
attributes of random number are as below:

•	 Uniformity

•	 Independence

•	 Efficiency

•	 Replicalibity

•	 Long Cycle Length

By statistical test, independence and unifor-
mity of the array are examined. A program 
based on C# is developed to test randomness 
of the array. Chi-Square, Kolmogorov-Smir-
nov, Poker, Gap and Run tests are applied for 
testing randomness.

Before applying statistical test, the scatter 
diagram, frequency diagram and the graph 
of autocorrelation function are drawn in or-
der to provide preliminary information about 
randomness of the array. Drawing frequency 
diagram to check uniformity in value and to 
observe accumulation for frequency can be 
accept as a sign about ununiformity of num-
ber. After that, when statistical test results are 
focused; we can conclude that most hypot-
hesis that indicates uniformity and indepen-
dency of value are rejected. Only poker test 
hypothesis cannot be rejected. This situation 
can suggest that the array constituted by lo-
gistic map is not a random number generator.

Also all hypothesis about random number va-
lidation is accepted; this will not a definitive 
proof for validating random number genera-

tor; random number can contain uncontrolled 
attribute or property but a rejected hypothesis 
is a significant (meaningful) sign to not vali-
date random number generator.

However it is very difficult to provide ran-
domness by a pseudo random generator; in 
practice when implementing simulation to 
reflect a system real behavior; using a pseudo 
random generator with validated by most of 
statistical test can be sufficient. 
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SHORT TERM ANALYSIS OF EURO-ZONE ECONOMY

Işın ÇETİN
1 Uludağ Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü

Özet: ABD Sub-prime mortgage piyasasındaki 
sorunlardan kaynaklanan finansal kriz, Euro Böl-
gesi üyelerini farklı kanallarla etkilemektedir. Kriz; 
Avusturya, İrlanda gibi ülkeleri finansal sistemdeki 
sorunlarla; Portekiz ve İspanya’yı konut sektörü ve 
dış açıkla; İtalya ve Yunanistan’ı ise bütçe açığı ve 
dış açığın yol açtığı ikiz açık sorunu ile etkilemiştir. 
Krizin her bir ülkede farklı etkiler göstermesi biçiminde 
açıklanabilecek asimetri sorunu beraberinde politika 
uyumsuzluğunu da getirmiştir. Özellikle mali disiplin 
sorunu ve Euro Bölgesi içinde mali bütünleşmenin 
olmaması, krizin etkileri ve çözüm önerileri üzerine 
literatürde yapılan tartışmanın merkezini oluşturur. 
Diğer taraftan bir başka temel sorun da üye ülkeler 
arasındaki kronik dış açık ya da fazla sorununun 
devam etmesidir. Maastricht Anlaşmasında şekille-
nen para ve maliye politikaları arasındaki çift başlı 
yapı, krizin etkilerini derinleştirerek Avro Bölgesinin 
devamlılığını tehdit eden bir durum arz etmektedir. 
Bu çalışmanın amacı, yukarıda çerçevesi çizilen Euro 
Bölgesi krizini değerlendirmektir. Bu amaçlaVAR 
modelleri kapsamında kriz göstergeleri ele alınarak 
bu göstergelerde karşılıklı nedensel ilişkilerin varlığı 
araştırılarak birbirlerini etkileme biçimleri üzerinde 
durulacak ve Euro Bölgesi’nde krize karşı önerilen 
çözüm yolları ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: VAR modelleri, Avrupa Borç 
Krizi, Granger Nedensellik, Varyans Ayrıştırması

Abstract: Financial crisis based on the U.S. Sub-
prime mortgage market problems affects the euro zone 
members from different aspects. The crisis affects 
Austria and Ireland through problems in the finan-
cial system; Portugal and Spain through the housing 
sector problems and external deficit; and Italy and 
Greece through the twin crises problem the external 
deficit and the budget deficit. Asymmetry problem 
showing different effects of the crisis in each country 
has also brought the policy mismatch fort he Euro 
Zone. Especially, fiscal discipline issue and the lack 
of financial integration in the Euro-zone are the main 
axis of the discussion made on impacts and solutions 
of the crisis. The double-headed structure between the 
currency-exchange rate and fiscal policies shaped by 
the Maastricht Treaty exhibits a situation tha threatens 
the continuity of the Euro Zone thereby deepening 
effects of the crisis.

Key Words: VAR Models, European Debt Crisis, 
Granger Causality, Variance Decomposition
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1.GİRİŞ

1994 yılından beri, dünya ekonomisi, coğra-
fi konumu itibariyle Avrupa’dan Asya’ya ve 
Latin Amerika’ya kadar uzanan ve yükselen 
piyasaları içine alan bir dizi şiddetli krize ta-
nıklık etmektedir. 2008 yılında ortaya çıkan 
ABD kaynaklı finansal kriz ise Euro Bölgesi 
merkez ve çevre ülkelerini farklı biçimde et-
kilemiştir. 2008 ABD finansal krizinden son-
ra Avrupa’da Yunanistan başta olmak üzere 
Portekiz, İrlanda, İspanya ve İtalya gibi çevre 
ülkelerin yaşadıkları borç krizleri yayılma et-
kisi göstererek Euro Bölgesi’nin devamlılığı-
nı tehdit eder boyuta ulaşmıştır.  Euro Bölge-
si, küreselleşen dünyada önemli bir ekonomik 
güçtür. Bölge, ABD’nin ardından dünya geli-
rinde en büyük paya sahip ikinci para alanı-
dır ve dünya ticaretinde en büyük paya sahip 
beş ekonomiden biridir. Bu bağlamda, çevre 
ülkeleri krizinin yayılma etkisi hem merkez 
ülkeler ve dolayısıyla Euro Bölgesinin de-
vamlılığı için hem de diğer dünya ülkelerinin 
ekonomik kırılganlıklarının artması açısın-
dan bir tehdit unsurudur. Bu noktada çevre 
ülkelerin borç krizi, bir Euro Bölgesi krizine 
dönüşmüştür. ABD kaynaklı finansal krizin 
Euro Bölgesi krizi biçiminde gelişmesinde üç 
aktör anahtar rol oynamıştır: Yunanistan, Fi-
nansal Piyasalar ve Euro Bölgesinin kurum-
sal yapısı. Yunanistan başta olmak üzere PI-
IGS (Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve 
İtalya) ülkelerinin ortak sorunu, uzun geniş-
leme döneminde ucuz kredi olanaklarından 
yararlanıp aşırı dış borçlanmaya gitmeleridir. 
Yunanistan ve Portekiz yetersiz tasarruf oran-

ları nedeniyle diğer ikisinden ayrılmaktadır1. 
Ne Yunanistan ne de Portekiz net yurt içi ya-
tırımlarını minimum düzeyde finanse edebi-
lecek yurt içi kaynaklara sahiptir. 

Bu çalışmada, Euro Bölgesi krizi çerçeve-
sinde Vector Auto Regression (VAR) modeli 
kullanılmak suretiyle makro ekonomik ve-
rilerde görülen değişimlerin reel GSMH’yı 
nasıl etkilediğini araştırılacaktır. Çalışmanın 
esas amacı, Euro Bölgesi ekonomisinin yapı-
sını analiz etmektir. Bu analizi gerçekleştire-
bilmek için çalışmada ilk olarak ekonomiler-
de evrelerin neler olduğu, hangi durumlarda 
ortaya çıkabileceği ve Euro Bölgesi ekono-
misinin yapısı ele alınacak, ardından eko-
nomik yapıyı değerlendirmede kullanılacak 
VAR modellerine değinilecek ve uygulama 
sonrası elde edilen bulgular değerlendirile-
cektir. Böylece, Euro Bölgesi ekonomisinde 
günümüze kadar yaşanan değişmeler de dik-
kate alınarak, ele alınan makro değişkenler 
arasında ne gibi ilişkilerin var olduğu ortaya 
konulacaktır.

1 Yunanistan’ın brüt yurt içi tasarruflarının kendi 
GSMH’sina oranı %7.2, Portekiz’in %10.2 dir. 
Buna karşılık Euro Bölgesi ortalaması %20 olarak 
hesaplanmıştır. İrlanda ve İspanya için bu oranlar 
sırasıyla %17 ve %19’dur. Görüldüğü gibi, İspan-
ya ve İrlanda Euro Bölgesi ortalamasına Yunanitan 
ve İrlanda’ya göre oldukça yakındır. Buradan şu 
sonuç çıkmaktadır: İspanya ve İrlanda iç tasarruf 
oranları ile kendi bütçe açıklarını finanse edebi-
lecek durumdayken, Yunanistan ve Portekiz için 
benzer ifadeler geçerli değildir (Gros, 2010 a:1).
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2.EKONOMİK KONJONKTÜR VE İK-
TİSADİ DALGALANMA TEORİLERİ

Bir ekonomide dalgalanmaların yaşanacağı 
fikri 19’uncu yüzyılda belli başlı kapitalist 
ekonomilerde görülen panikler, bunalımlar 
ve krizlerle ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ülke 
ekonomilerinin analizleri yapılırken genel 
olarak literatürde tanımlanan evrelerden söz 
edilmektedir. Bu evreler konjonktür evreleri 
ya da iş çevrimleri olarak bilinmektedir. Kon-
jonktür evrelerinin değişik tanımları mevcut-
tur. Ama genel olarak konjonktür evreleri, 
ekonomideki büyüme ve daralma dönemleri-
nin dönüşümlü olarak yaşanmasını ifade et-
mektedir. 

Konjonktür tanımı ile ilgili olarak iktisatçı-
ların farklı yaklaşımları mevcuttur. İktisadi 
dalgalanmalar, kapitalist ekonomilerde genel 
iktisadi faaliyet düzeyinde aynı anda ortaya 
çıkan ve birbirini izleyen durgunluk, depres-
yon, canlanma ve genişlemeden oluşan bir sü-
reçtir (Burns ve Mitchell, 1946, s. 3). Burns ve 
Mitchell, iş çevrimini zamanla biri diğerini iz-
leyen dört aşamaya ayırmaktadır. Genişleme, 
resesyon, daralma ve canlanma. Bir önceki 
aşamanın koşulları, kendisinden sonra gelen 
aşamayı hazırlamaktadır. Bu tanım, 1-12 yıl 
gibi uzun bir zaman aralığından bahsetmekte 
ve böylece kısa ve uzun dönem çevrimlerin 
her ikisini de içinde barındırmaktadır. Tanım, 
katı bir genişlik kriteri içermemekte, bunun-
la beraber olağandan daha küçük hareketleri 
çevrim olarak kabul etmemektedir. Bu durum 
tanımın son cümlesinde belirtilmektedir: İş 
çevrimleri, hemen hemen aynı genişlikteki 
daha küçük çevrimlere bölünmezler. Birçok 

genişleme ve daralma dönemi, ters yöndeki 
hareketlerle kesilebilir veya aynı yönde iki ya 
da daha fazla dip veya zirveye sahip olabilir. 
Fakat bunlar tek bir genişleme veya daralma 
dönemi olarak incelenirler.

Tanımın getirdiği yöntem, iktisadi dalga-
lanmaların ampirik tümevarımcı yakla-
şımla incelenmesi sonucunu doğurmuştur. 
Mitchell’in nicel ekonomisi, kurulduğu yıl-
dan itibaren NBER’in en temel inceleme 
alanını oluşturmuş ve nihayetinde ekonomik 
faaliyetlerin ağırlıklı olarak firmalar tarafın-
dan organize edildiği ulusların ekonomile-
rinin işleyişi hakkında iş çevrimleri olguları 
olarak en son halini alan geniş istatistiksel 
bilgilerin oluşmasını sağlamıştır. Bu durum 
modern makro iktisat tarihini belirleyen bir 
tartışma yaratmıştır. Tjalling Koopmans 
(1947) konuyla ilgili klasik kitap eleştiri ya-
zısında, Burns ve Mitchell’in “Measuring 
Business Cycle” isimli kitabını ele almış ve 
Mitchell’in yaklaşımını teorisiz ölçüm ola-
rak nitelendirmiştir. Koopmans’ın eleştiri-
leri temel olarak iki noktada toplanmaktadır 
(Kydland ve Prescott, 1982). Birincisi, Burns 
ve Mitchell’in çalışması ampirik araştırmada 
bazı değişkenlerin neden diğer değişkenler 
yerine tercih edildiğiyle ilgili teorik gerçekle-
re dayalı sistematik bir tartışmaya dayanma-
maktadır. Değişkenlerin seçimi için, iktisadi 
dalgalanmaların oluşmasıyla ilgili teorik bir 
alt yapıya ihtiyaç vardır. Kydland ve Pres-
cott (1990) Koopmans’ın eleştirisine “hangi 
olguların sunulacağının seçiminde teori çok 
önemlidir” diyerek katılmakta fakat ikinci 
eleştirisine “bu noktada, Koopmans ile büyük 
ölçüde ayrı düşünmekteyiz. Çünkü olguların 
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sunulması verilerin, bir takım olasılık model-
leriyle üretildikleri varsayılmasa da- önemli 
bir bilimsel aktivitedir. İktisat biliminin bir 
istisna oluşturması için herhangi bir sebep 
görmüyoruz” diyerek karşı çıkmaktadırlar. 
Görüldüğü gibi iktisatçılar, yıllardır ekono-
milerde meydana gelen konjoktür dinamik-
lerini açıklamak, sebeplerini ortaya koymak 
ve onlara ilişkin modeller geliştirebilmek için 
görüşlerini sunmuşlardır. 

2. AVRUPA’DA YAŞANMIŞ KRİZLER 
VE GÜNCEL BORÇ KRİZİ

Ekonomi tarihinin ilk büyük buhranı 1873 yı-
lında Alman-Avusturya finansal krizi ile baş-
lamıştır. Bu buhran, ülkenin iflasına yol aç-
mış, yaklaşık 15 sene sürmüştür ve literatürde 
“Uzun Depresyon” olarak bilinmektedir. Bu 
dönemde fabrikalar üretimini arttırırken ta-
lebin azalması nedeniyle fiyatlar düşmeye 
başlamıştır. Fabrikaların batmasına bağlı ola-
rak onların finansörü bankalar da batmıştır. 
1873 Ekonomik Krizi sonrası finans sektörü, 
reel sektörü ele geçirmiştir. 1929-1936 yıl-
ları arasında yaşanan diğer bir finansal kriz 
de “Büyük Buhran” olarak bilinmektedir. 
Büyük bunalım en çok sanayileşmiş şehirleri 
vurmuş, bu kentlerde bir işsizler ve evsizler 
ordusu yaratmıştır. Toptan fiyat endekslerin-
deki düşüş, hammadde fiyatlarının dibe vur-
ması, menkul kıymet fiyatlarının ve borsanın 
gerilemesi, dünya sanayi üretiminin düşme-
si, işsiz sayısındaki artış ve iflaslar meydana 
gelmiştir. Bunalımdan etkilenen birçok ül-
kede inşaat faaliyetleri durmuş; tarım ürünü 
fiyatlarındaki düşüş, çiftçileri ve kırsal bölge 
nüfusunu olumsuz yönde etkilemiştir. Tale-

bin beklenmedik düzeyde düşmesi nedeniyle 
madencilik alanı, buhranın en fazla etkilendi-
ği sektörlerden biri olmuştur. 1929 Bunalımı 
temelde Amerika’da borsanın çöküşüne ithaf 
edilse de, o yıllardaki ekonomik koşullara, 
krizin büyüklüğüne ve etkisine bakıldığında 
Büyük Dünya Bunalımı adını almayı hak et-
tiği açıkça görülmektedir. Bu yıllar arasında 
Büyük Kriz’in en üst noktaya varacak şekilde 
bir felaket olmasına karşılık, dünya ortalama-
sı dikkate alındığında ekonomik büyüme dur-
mamış, sadece yavaşlamıştır. Bu büyük kriz 
sonrasında 2.Dünya Savaşı başlamıştır. İki 
Almanya’nın 1990 yılında birleşmesiyle, büt-
çe üzerindeki ek yük ve Bundesbank üzerin-
deki enflasyon baskısı, faiz artırımını zorunlu 
hale getirmiştir. Bunun üzerine İngiliz poundu 
değer kaybetmeye başlamıştır. Bu durumda 
ya İngilizlerin faiz arttırması ya da Almanla-
rın faiz düşürmesi gerektiği gündeme gelmiş-
tir. Ancak İngiltere’deki durgunluk nedeniyle 
İngilizler faiz arttırmak istememiştir. Spekü-
latörler pound devalüasyonunun an meselesi 
olduğunu bildiklerinden hızla ellerindeki po-
und aktifleri satmışlardır. Tüm bu gelişmeler 
ile birlikte Eylül 1992 Avrupa Para Krizi baş 
göstermiştir. Daha sonra 1997’de Tayland’da 
başlayan ve Asya Kaplanları olarak bilinen 
birçok Doğu Asya ülkesinin para birimlerini, 
borsalarını ve diğer kıymetlerini etkileyen bir 
ekonomik kriz yaşanmıştır. Bu kriz yerel ola-
rak IMF krizi olarak da bilinir. 1991 yılında 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla beraber 
Rusya Federasyonu’nda demokrasi ve ser-
best piyasa ekonomisine geçiş yönünde hız-
lı bir değişim süreci başlamıştır. 1991-1998 
dönemi boyunca önemli ekonomik reformlar 
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gerçekleştirilmiştir. Yapılan önemli reform-
lardan biri de dış ticaretin serbestleştirilmesi 
olmuştur. Dış ticaretin serbestleştirilmesi ve 
uygulanan diğer ekonomik politikalar sonucu 
yıllık ortalama enflasyon oranı 1995 yılında 
%131 iken, 1996 yılında %22’ye ve 1997 
yılında %10’lar seviyesine düşmüştür. 1992-
1997 döneminde, bütçede harcama kalem-
lerinde yapılan ciddi kısıtlamalara rağmen 
finansman açığı devam etmiştir. Ekonomide 
yaşanan bu olumsuz gelişmeler üzerine Rus 
hükümeti, piyasaları sakinleştirmek amacıy-
la Ağustos 1998’de bir dizi önlem almak zo-
runda kalmıştır. Ekonomi yönetiminin uygu-
lamaya koyduğu tedbirler sonucu, Rus ban-
kalarının güvenilirliği azalmış, ekonomide 
döviz sıkıntısı, fiyat artışları ve bazı tüketim 
mallarının temininde sıkıntılar görülmüştür. 
2001 yılında Arjantin’de halkı talana kadar 
götüren ekonomik bunalım için ekonomist-
ler “göz göre göre kriz” tanımlamasını kul-
lanmışlardır. Bir zamanlar Latin Amerika’nın 
en güçlü ekonomilerinden birine sahip olan 
Arjantin’in yaptığı yanlışlar, bu krizin orta-
ya çıkmasında önemli bir etken olarak gö-
rülmektedir. Arjantin’deki, sosyal sonuçları 
kanlı bir şekilde ortaya çıkan gelişmeler, son 
10 yıl içinde uygulanan ve bir türlü kalıcı çö-
züm sağlayamayan önlemlerden kaynaklan-
mıştır. Yolsuzlukların yoğun bir şekilde de-
vam etmesi, IMF’nin Para Kurulu modelinde 
ısrar etmesi, küresel ekonomideki durgunluk, 
ekonominin sıcak para girişine bağımlı kal-
ması, altyapısız, yanlış ve hızlı özelleştirme, 
Arjantin’de krizin daha da derinleşmesine 
neden olmuştur. Nihayet 2007 yılına gelin-
diğinde özellikle yıl ortalarında ABD konut 

piyasasında başlayan sorunlar giderek büyü-
müş ve gelişmiş ekonomilerden gelişmekte 
olan ülkelere de sirayet ederek küresel bir 
boyut kazanmıştır. Krizin nedenleri; likidite 
bolluğu ve bunun sonucunda verilen özensiz 
krediler, aşırı menkul kıymetleştirme, say-
damlık eksikliği, derecelendirme kuruluşları-
nın etkinliğindeki yetersizlik ve düzenleyici 
ve denetleyici kuruluşların müdahale etmede 
gecikmesi olarak sıralanabilir. 2007-08 kri-
zi, günümüze kadar yaşanmış olan krizler-
den “başlangıcından itibaren küresel olma” 
özelliği ile ayrılmaktadır.2 Bu kriz, yalnızca 
bağımsız devletlerin mevcut küresel mimari 
içindeki ekonomik koordinasyonuna duyulan 
ihtiyacı ön plana taşımakla kalmamakta, aynı 
zamanda yeni küresel mekanizmaların ortaya 
konulmasına yönelik tartışmalara da kaynak-
lık etmektedir. 

Günümüze gelindiğinde, bazı Euro Bölge-
si ülkelerinde son yıllarda derinleşmiş olan 
kamusal borç krizi, 2006’dan bu yana yaşa-
nan küresel ekonomik krizin temel bileşenle-
rindendir denilebilir. 2008 yılından itibaren 
Euro Bölgesi, derin bir ekonomik kriz içerisi-
ne girmiştir. Yunanistan kriziyle ortaya çıkan, 
kısa sürede İspanya, Portekiz ve İtalya’ya da 
sıçrayan finansal buhran, Avrupa bütünleş-
mesinin en önemli sütunlarından olan Euro 
Bölgesinin sürdürülebilirliği konusunda yo-
ğun tartışmalar başlatmıştır. Krizin başından 
itibaren, sorunun yapısal nedenlerini ortadan 
kaldırmaya odaklanan çok-boyutlu ve eş-
zamanlı tedbirler almak yerine birbirini suç-
lama yarışına giren üye ülkeler arasında iki 

2  Bulaşma etkisi ve yayılma kavramları bu krizin 
literatüründe sıkça anılmaktadır. 
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temel eksen ortaya çıkmıştır. İlk eksen, küre-
sel kriz öncesi dönemde ekonomileri nispeten 
dinamik tutmayı başararak cari fazla veren 
“merkez grubu”, diğer eksen ise cari açığı 
hızla artan ve aşırı borçlanan “çevre grubu“ 
dur. Merkez grubunda özellikle Almanya, 

diğer cari açık veren ülkelerin neredeyse 

toplam açığı kadar cari fazla vermiş, düşük 

enflasyon-düşük ücret ve girişken ticaret po-

litikasıyla merkez-çevre uçurumunu derinleş-

tirmiştir. 

Tablo 1: Çevre Ülkelerinde(PIIGS Ülkeleri) Brüt Genel Kamu Borçları  
(milyar Avro, 1999-2012)

Portekiz İrlanda İtalya Yunanistan İspanya

1999 58,7 43,9 1281,5 122,3 361,6

2000 61,6 39,7 1300,3 141,0 373,5

2001 68,7 41,6 1358,4 151,9 377,8

2002 75,5 41,9 1368,9 159,2 383,2

2003 79,9 43,3 1394,3 168,0 381,6

2004 85,8 44,3 1445,8 183,2 388,7

2005 96,5 44,4 1514,4 195,4 391,1

2006 102,4 44,0 1584,1 224,2 389,5

2007 115,6 47,4 1602,1 239,4 380,7

2008 123,1 79,8 1666,6 262,3 433,6

2009 139,9 104,8 1763,9 298,7 561,3

2010 160,5 148,1 1843,0 328,6 638,8

2011 173,5 174,7 1911,0 351,5 736,6

2012 182,2 189,1 1964,2 375,8 788,2

Tablo 1’e bakıldığında belirtilen ülkelerde 
özellikle 2008’den bu yana hızla artan mak-
roekonomik sorunların derinliğini görmek 
mümkündür. PIIGS ülkelerinde zaten düzey 
olarak çok yüksek olan kamu borçları, bu ül-
kelerin çoğunda borçların yapısı açısından da 
genelde olumsuzluklar taşıdığı için söz konu-
su ülkelerdeki finansal kırılganlık 2008-2011 
döneminde hızla artmıştır.

Açıkça görüldüğü gibi, ekonomik yapıların 
iyi analiz edilebilmesi oldukça önemlidir. Bu 

nedenle, ülkelerin ekonomilerini doğru de-
ğerlendirerek yorumlar yapmak gerekmek-
tedir. Uygulamalı çalışmalara baktığımızda, 
ekonomik konjonktür ve ülke ekonomilerinin 
dinamik yapılarının analiz edilmesinin alter-
natif metotları olduğu görülmektedir. Çalış-
ma kapsamında Avrupa ekonomisinin dünü, 
bugünü ve yarını ele alınarak ülkemizin du-
rumu da birlikte değerlendirilecektir. 
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3.LİTERATÜR

Literatür incelendiğinde, krizlerle ilgili pek 
çok çalışma bulmak mümkündür. Çalışma 
kapsamında kriz olgusu, Avro Bölgesi ülke-
leri ve ülkemiz için öncü göstergeler dikkate 
alınarak değerlendirildiği için verilecek uy-
gulama örnekleri de buna yönelik olacaktır. 
Apoteker ve Barthelemy (1995) 40 tane ge-
lişmekte olan ülke için, öncü göstergelerin 
geçerli olup olmadığı 1970-2001 dönemi 
aylık ve üç aylık verilerden hareketle; bü-
yüme, finansal yapı, yabancı sermaye du-
rumu, konjonktürel denge ve banka sistemi 
açısından analiz etmiş ve göstergeler, döviz 
kuru ile ilgili olan kısım dışında krizi önce-
den haber vermiştir. Aziz, Caramazza ve Sal-
gado (2000), 20 tanesi gelişmiş ve 30 tanesi 
de gelişmekte olan toplam 50 ülke üzerinde 
öncü göstergelerin geçerli olup olmadığını, 
1975-1997 dönemi aylık ve yıllık verilerden 
hareketle; ekonomideki ısınma, dış denge, 
işsizlik oranı, kısa dönemli sermaye hareket-
leri ve dünya faiz oranlarının içinde olduğu 
23 değişken yardımıyla ölçmüşlerdir. Yapılan 
analizde, döviz kurunun ağırlıklı ortalama-
sında ve rezervlerde 1,5 kat oranında ortaya 
çıkan standart sapma ve toplam ortalama kriz 
olarak tanımlanmıştır. Kamin, Schindler ve 
Samuel (2000), gelişmekte olan 26 ekonomi 
üzerinde 1981-1989 yılları arasında yıllık ve-
riler kullanarak kriz analizini yapmışlardır. 
Kamin, Schindler ve Samuel (2001), geçiş 
ekonomilerinin dördü üzerinde 1994-1999 
yılları arasında 3’er aylık veriler kullanarak 
yaptıkları çalışmalarında ortaya çıkan kriz ta-
nımlaması; döviz kuru, faiz oranı ve rezerv-
lerde meydana gelen değişikliğin ağırlıklı 

ortalaması için iki eşik değeri tanımlamıştır 
Bununla beraber krizin kırılganlığı açısından 
değerlendirilen en önemli parametrenin cari 
işlemler ve doğrudan yabancı sermaye giri-
şi arasında fark olduğu vurgulanmıştır. Ka-
minsky, Lizondo ve Reinhart (1998), finansal 
krizlerin öngörülebilmesi için hangi paramet-
relerin gösterge olarak kullanılabileceği ile 
ilgili ampirik çalışmaları, kullanılan metodo-
lojiye göre dört temel grupta incelemişlerdir.  
Yakın geçmişte de krizle ilgili sayısız ma-
kaleye ulaşmak mümkündür. “Euro ve Kriz 
Sonrası Dönemde Parasal İstikrar” başlıklı 
çalışma buna örnektir (Öztürk, Aras ve Kadı 
2012). “2006-2011 Küresel Ekonomik Krizi-
nin Bileşenleri ve Karmaşıklığı” çalışmada; 
finans, ticaret, borç, küresel ısınma, enerji, 
gıda ve yoksulluk krizi ile yüz yüze olundu-
ğu düşüncesinden hareketle Küresel Ekono-
mik Krizi ve Avrupa Borç Krizi ele alınmıştır 
(Kibritçioğlu 2011). 

4.ANALİZ VE BULGULAR

Analiz Eviews 6,0 paket programı yardımıyla 
ve VAR modelleri kullanılmak suretiyle ya-
pılmıştır. Çalışma kapsamında, Euro Bölge-
sinin ekonomik yapısı hakkında fikir veren 
makroekonomik seriler içerisinden dört tane-
si ele alınarak incelenmiştir. Bu seriler enflas-
yon oranı, cari ödemeler dengesi, reel GSMH 
değişimi ve kişi başına düşen reel M2 para 
arzı serileridir. Serilere ilişkin veriler, Euro-
pean Central Bank resmi sitesinden (ECB) ve 
IMF’nin resmi istatistik sitesi olan IFS’den 
elde edilmiştir. Euro Bölgesi için veriler 2000 
yılından itibaren mevcuttur. Ekonometrik ya 
da istatistiksel analizlerde gözlem hacmi ol-
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dukça önem arz etmektedir ve 2000 yılından 
itibaren verileri kullanmak yeterli olmayabi-
lir. Bu nedenle Euro Bölgesi ülkelerine ilişkin 
veriler, geçmişte yaşanmış konjonktürel deği-
şimler de dikkate alınarak geri önraporlama 
(backcasting) yöntemiyle 1980 yılına kadar 
uzatılmıştır. Böylece Euro Bölgesi ülkele-
ri için veri aralığı 1980:01-2014:01 çeyrek 
yıllık olarak ele alınmıştır. Bununla birlikte 
serilerde ölçüm farklılıkları da dikkate alına-
rak her bir değişken, bir önceki yıla göre nispi 
değişmeler bazında yeniden düzenlenmiştir. 

 4.1. VAR (Vector Auto Regressive) Modeli

Ekonomik performans değerlendirmelerinde, 
ekonometrik ve istatistiksel teknikler oldukça 
yaygın şekilde kullanılmaktadır. Çalışmada, 
literatürde vektör otoregresif modeller (VAR 
Modeli) olarak bilinen modeller kullanıla-
rak Euro Bölgesi ekonomisinin yapısı analiz 
edilecektir. Avrupa’nın ekonomik yapısını 
değerlendirmek amacıyla AB’ye üye ülke-
ler birlikte değerlendirilmiş ve sonuçlar elde 
edilmiştir. 

VAR Modeli çok sayıda değişkenin geçmiş 
değerleri ile birlikte analize dâhil edildiği 
ve her denklemin En Küçük Kareler Yönte-
mi ile çözümlendiği bir modeldir (Agung, 
2009:191-192).  Eşanlı denklem sistemle-
rinin içerdiği karmaşıklığa çözüm olarak 
ortaya atılan Vektör Otoregresif Modeller 
(VAR) ile söz konusu sorun ortadan kaldırı-
labilmektedir. VAR modelleri, yapısal model 
üzerinde herhangi bir kısıtlama getirmeksizin 
dinamik ilişkileri verebildiği için, zaman se-
rileri analizinde sıklıkla tercih edilir (Gujarati 
2009:747). Ayrıca VAR modellerinde bağım-

lı değişkenlerin gecikmeli değerlerinin yer 
alması, geleceğe yönelik güçlü tahminlerin 
yapılmasını da mümkün kılmaktadır. Vek-
tör otoregresif modellerin veya kısaca VAR 
modellerinin kullanılabilmesi için, ele alınan 
serilerin zaman dönemleri itibariyle durağan 
bir yapı göstermesi gerekir3. Bu amaçla ön-
celikle serilerin durağan olup olmadıkları ve 
durağan değilseler hangi düzeyde durağan 
oldukları tespit edilmiştir. Durağan olmayan 
serilerin kullanıldığı analizlerde, değişkenler 
arasında ilişki olmadığı halde sahte regresyon 
durumu ortaya çıkabilmekte ve bu tip seriler-
de geçici şokların etkileri de sürekli hale ge-
lebilmektedir. 

VAR modelinin tahmin edilmesi neticesinde, 
elde edilen parametreleri yorumlamak yeri-
ne, elde edilen artıkların analizine geçilerek 
geleceğe yönelik yorumlar yapılabilir. Ancak 
VAR modellerinin analizinde dikkat edilme-
si gereken önemli bir nokta vardır. Ele alınan 
değişkenler arasında eğer uzun dönemde bir 
denge ilişkisi söz konusu ise, bu durumda 
VAR modelinden elde edilen sonuçlar geçer-
liliğini yitirmektedir. Çünkü VAR modelleri, 
sadece kısa dönemde değişkenler arası ne gibi 
bir ilişki olduğu hakkında bize bilgi verir ve 
VAR modelleri ile yapılan tüm analizler kısa 
dönem analizleridir. Bu nedenle sonuçların 
güvenilirliği için çalışma kapsamında seriler 
arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olup 
olmadığı da araştırılacaktır. 

3 Durağanlık kavramına ve durağanlık analizine iler-
leyen bölülmede değinilmiştir.
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4.2. Durağanlık Analizi

Verilerin analizinde kullanılacak en uygun 
denklemin belirlenebilmesi için kullanılan 
zaman serilerinin durağan olup olmadığının 
incelenmesi gerekmektedir. Birçok ekonomik 
zaman serisinin birim kök içerdiği bilindiğin-
den, bu durum dikkate alınmadan elde edilen 
bulgular güvenilir olmayacaktır. Eğer bir za-
man serisinin ortalaması, varyansı ve kovar-
yansı zaman boyunca sabit kalıyorsa serinin 
durağan olduğu söylenebilir. Birim kökün 
ya da durağan dışılığın varlığını tespit etmek 
için Genişletilmiş Dickey-Fuller testi (ADF) 
kullanılır. Bu birim kök testi, modelde kesme 

terimi ve trend değişkeninin olup olmaması-
na göre üç farklı şekilde ele alınır. 

Çalışmanın uygulama bölümünde ADF birim 
kök testi sonuçlarına göre serilerin düzeyde 
birim köke sahip olup olmadıklarına seçilen 
anlamlılık düzeyinde bakılır. Birim kökün ol-
ması durumunda fark alınarak birim kökten 
arındırılır (Bozkurt 2007: 27-45). 

Ele alınan VAR modelleme yaklaşımı ile tah-
min sonuçlarının elde edilebilmesi için, daha 
önce de vurgulandığı gibi, öncelikle serilerin 
durağan olup olmadıklarına bakılmıştır. Du-
rağanlık sınaması için ADF birim kök test sü-
reci dikkate alınmış ve sonuçlar Tablo 1’deki 
gibi elde edilmiştir:

Tablo 2: Serilere İlişkin ADF Birim Kök Sınama Sonuçları

Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Test Sonuçları (%5 anlamlılık seviyesi)

H0: Birim kök vardır (Seri durağan-dışıdır).

H1: Birim kök yoktur (Seri durağandır).

Değişkenler ADF Test 
İstatistiği

Kritik Değerler1 Gecikme Sayısı

GSMH -2.170 -3.11 3

Enflasyon Oranı -3.865 -3.080 3

Cari Ödemeler Dengesi -2.211 -2.906 10

Kişi Başına M2 -0.964 -2.908 10

Tablo 2’den de açıkça görüldüğü gibi model-
de tanımlanacak değişkenler düzeyleri cin-
sinden zaman içerisinde durağan bir yapıya 
sahip değildir. Dolayısıyla serilerin 1. fark-
ları alınarak4 seriler için birim kök analizleri 

4 Burada fark alma işleminden kastedilen, değişken-
lere ilişkin verilerde güncel değerin gerçekleşme-
sinin bir önceki dönemin değeri gibi dikkate alın-
masıdır. Başka bir ifadeyle, seriyi bir dönem geriye 
götürmek anlamını taşır. 

yeniden gerçekleştirilmiştir. Serilerin zaman 
içerisinde durağan olmaması sonucu ile kar-
şılaşıldığı zaman bu problemi giderebilmek 
için uygulanan yöntemlerden birisi serilerin 
uygun sayıda farklarını almaktır. Serilerin 
farkları alındıktan sonra elde edilen sonuçlar 
Tablo 3’te verilmiştir:
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Tablo 3: Farkları Alınan Serilere Uygulanan Birim Kök Sınama Sonuçları

Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Test Sonuçları (%5 anlamlılık seviyesi)

H0: Birim kök vardır (Seri durağan-dışıdır).

H1: Birim kök yoktur (Seri durağandır).

Değişkenler ADF Test 
İstatistiği

Kritik Değerler2 Gecikme Sayısı

GSMH -5.318 2.912 10

Enflasyon Oranı -5.892 2.908 10

Cari Ödemeler Dengesi -7.752 2.906 10

Kişi Başına Reel M2 -5.023 2.908 10

Tablo 3 sonuçlarına baktığımızda farkı alın-
mış serilerin durağan hale geldiği görülmek-
tedir. Seriler durağan hale geldikleri için VAR 
analizine başlanabilir.

4.3. Eştümleşme Analizi ve Uzun Dönem 
Dengesi

Eştümleşme kavramı kısaca uzun dönemde 
ekonomik değişkenler arasındaki ortak bir 
hareketin varlığını tanımlar. Teknik olarak 
Engle-Granger’e göre değişkenlerin her biri 
uzun dönem dengesine sahip olduğu takdir-
de, standart çıkarsamalar ve VAR model tah-
min sonuçları geçersiz olacaktır. Dolayısıyla 
VAR modelini tahmin etmeden önce serile-
rin uzun dönemdeki ilişkilerinin araştırılması 
zorunludur. Diğer taraftan eğer ele alınacak 
değişkenler arasında uzun dönem ilişkisi 

varsa5 bu durum VAR modelleri ile dikkate 
alınamaz. Çünkü VAR modelleri ile sadece 
kısa dönemli analizler yapılabilmektedir. Bu 
nedenle gerçekte uzun dönem ilişkisi olan 
değişkenlerin analizlerini VAR modelleri ile 
gerçekleştirmek, hatalı tahminler elde etme 
olasılığını arttıracaktır. Bu nedenle VAR mo-
delini tahmin etmeden önce değişkenlerin bir 
uzun dönem ilişkisi içerip içermediği araştı-
rılmalıdır. Eğer değişkenler bir uzun dönem 
ilişkisi içeriyorsa bu durumda, Vektör Hata 
Düzeltme Modelleri (VECM) olarak bilinen 
modelleme yaklaşımını kullanmak gerek-
mektedir. Çünkü uzun dönem ilişkisinin var 
olup olmadığı ancak bu modeller ile görüle-
bilmektedir. Öncelikle serilerin uzun dönem 
ilişkisi içerip içermediğine bakılacaktır.

5 Uzun dönem ilişkisi ile kastedilen, değişkenlerin 
uzun dönemde birlikte hareket sergiledikleri yani 
benzer yapı gösterdikleridir.
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Tablo 4: Johansen Eştümleşme Testi ve Uzun Dönem Denge Analizi

Koentegrasyon Testi (Trace Testi)

Uzun Dönem İlişki Sayısı Eigen Değeri Trace İstatistiği Kritik 
Değer Olasılık3

Uzun dönem ilişkisi yok 0.407317 61.52668 47.85613 0.0016

1 tane uzun dönem ilişkisi 0.114491 17.52548 19.79707 0.1894

2 tane uzun dönem ilişkisi 0.108245 11.83292 15.49471 0.1651

3 tane uzun dönem ilişkisi 0.065254 4.386254 3.841466 0.0362

Trace istatistiği %5 anlamlılık düzeyinde uzun dönem dengesinin olmadığını göstermektedir.

 +-

Johansen’in geliştirdiği eştümleşme yaklaşı-
mından hareketle gerçekleştirilen test sonuç-
larına bakıldığında, seriler arasında bir uzun 
dönem ilişkisinin olmadığı yönündeki sıfır 
hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde reddedi-
lememektedir. Bu sonuç olasılık değerlerine 
bakılarak ifade edilmektedir. Olasılık değer-
lerinin testin anlamlılık düzeyi olan %5’ten 
büyük olması (bu olasılık değerleri hesapla-
nan trace test değeri Eigen değerlerine aittir) 
uzun dönem ilişkisinin olmadığını ifade et-
mektedir.

4.4. Granger Nedensellik Testi ve Değiş-
kenlerin Sıralanması

Seriler arasındaki uzun dönem ilişkisinin 
olmadığı belirlendikten sonraki izlenen aşa-
ma, söz konusu seriler arasındaki nedensellik 
ilişkisini ve yönünü saptamaktır. İstatistiksel 
olarak nedensellik, bir zaman serisi değişke-
ninin, gelecekteki tahmini değerlerinin, ken-
disinin veya ilişkili başka bir zaman serisi 
değişkeninin geçmiş dönem değerlerinden 
etkilenerek elde edilmesidir. Granger (1969) 
ile geliştirilen bu testte, iki değişkenli (X, Y) 
bir VAR modelinde yer alan her değişken, 

kendisinin ve modelde bulunan diğer değiş-
kenlerin geçmiş değerlerinin bir fonksiyonu 
olarak tanımlanmıştır. Granger anlamında 
nedensellik, X değişkeni, başka bir Y değiş-
kenine, hem X hem de Y’deki bilgi veri iken 
eğer Y değişkeni sadece X’e ait geçmiş de-
ğerlerin kullanımıyla tahmin edilirse Granger 
anlamında nedenidir şeklinde ifade edilmek-
tedir. Başka bir ifadeyle, X değişkeninin geç-
miş değerlerine dair bilgi sahibi olma, Y’nin 
daha kesin bir biçimde öngörülmesine imkân 
veriyorsa X değişkeni Y değişkeninin Gran-
ger anlamında nedenidir denilir (Çiçek 2005: 
82-105). 

Modelde yer alan değişkenleri trend, mev-
simsel dalgalanma ve değişen varyans gibi 
etkilerden arındırmak için uygun dönüşümler 
yapılır ve seriler durağan hale getirilir. Bu iş-
lemler, uygun gecikme uzunluğunun ve ne-
densellik testinin doğruluğu açısından önem-
lidir. Uygun gecikme yapısı model seçim 
kriterleri ile belirlendikten sonra model para-
metreleri tahmin edilir. Daha sonra nedensel-
lik sınamasına geçilir. “Y, X’in Granger ne-
deni değildir.” Boş hipotezinin sınanması ile 
nedensellik testi başlar. Test sonucuna göre 
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boş hipotez kabul edilmezse, Granger neden-
sellik ilişkisinin varlığı kabul edilmiş olur. 
Eğer, hipotezlerin her ikisi de reddedilirse, 
iki değişken arasında çift yönlü nedensellik-
ten söz edilir. Bu durumda geri besleme etki-

sinden bahsedilebilir. Değişkenlerin karşılık-

lı etkileşimlerinin analizleri için elde edilen 

nedensellik test sonuçları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir:

Tablo 5: Granger Nedensellik Testi

Değişkenler Ki-
kare p-ols Sonuç

12,05 0,002 H0 Ret edilir.

2,681 0,262 H0 Ret edilir.

23,11 0,000 H0 Ret edilir.

0,676 0,713 H0 Ret edilemez

4,497 0,106 H0 Ret edilemez

22,24 0,000 H0 Ret edilir.

4,950 0,084 H0 Ret edilemez

13,54 0,001 H0 Ret edilir.

2,389 0,303 H0 Ret edilemez

8,799 0,012 H0 Ret edilir.

0,422 0,810 H0 Ret edilemez

1,256 0,533 H0 Ret edilemez

Tablo 8’deki sonuçlara göre, koyu yazılan 
sonuçlar, ele alınan değişkenler arasında ne-
denselliğin olduğunu göstermektedir. Yani, 
enflasyon oranı, cari ödemeler dengesi ve 
reel M2 değişkenleri birer dışsal, reel GSMH 
değişkeni bir içsel değişkenidir denilebi-
lir. Diğer değişkenler için ise %5 anlamlılık 
seviyesi için neden-sonuç ilişkisinden söz 
edilememektedir. Ancak anlamlılık düzeyi 
kısmen düşürüldüğünde bu değişkenler için 
de nedensellik ilişkisinden söz edilebilmek-
tedir. Nedensellik analizi ile değişkenler en 
dışsaldan içsele doğru sıralama yapılır. En 

dışsal değişken diğer değişkenlerden gelen 
şoklara tepki vermezken en içsel olan hem 
kendinden hem de öteki değişkenlerden ge-
len şoklara tepki verir. Ede edilen sonuçlara 
göre değişkenlerin sıralaması; reel GSMH, 
Cari Ödemeler Dengesi, Enflasyon Oranı ve 
reel M2’dir. 

4.5.Varyans Ayrıştırması

Granger nedensellik analizinin, varyans ay-
rıştırma işleminden önce yapılması gerekir. 
Çünkü nedensellik ilişkisinin belirlenmesi ve 
değişkenlerin dışsaldan içsele doğru sıralan-
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ması önem arz etmektedir. Eğer varyans ay-
rıştırmasından önce nedensellik analizi yapıl-
mazsa sonuçlar hatalı çıkar. Granger neden-

sellik analizinin ardından elde edilen varyans 

ayrıştırma tablosu da aşağıdaki gibidir:

Tablo 6: GSMH Varyans Ayrıştırma Tablosu

Dönemler S.E. GSMH Enflasyon Oranı Ödemeler Dengesi M2

1 0.485457 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000

2 0.772056 96.83740 0.590744 1.476759 1.095101

3 0.994425 89.04535 5.245748 4.358514 1.350386

4 1.211409 69.95908 21.36090 6.909017 1.770996

5 1.458723 49.78628 39.69764 8.481023 2.035060

6 1.701774 36.58067 52.19691 9.048936 2.173486

7 1.892293 30.04960 58.41349 9.255133 2.281779

8 2.010037 27.52725 60.66664 9.412747 2.393369

9 2.063880 26.96650 60.92355 9.598183 2.511764

10 2.079659 27.06890 60.54875 9.766185 2.616167

Varyans ayrıştırması sonuçlarından da gö-
rüldüğü gibi, GSMH gerçekleşmeleri, tüm 
dönemler boyunca önce kendi gecikmeli de-
ğerlerinin etkisi altında kalırken, diğer değiş-
kenlerinin etkilerinin 10 dönemlik zamanda-
ki cari ödemeler dengesi ve enflasyon oranı 
değişkenlerinin açıklama yüzdesinin yüksek 
olduğu görülmektedir. M2 para arzının açık-
lama oranı ise önemsiz seviyede görülmek-
tedir ve modelde 10. dönem sonunda ancak 
%2,5’lik bir kısmı açıklayabilmiştir. Bu du-
rum M2 para arzı değişkenini GSMH’daki 
değişmeleri açıklamakta en dışsal değiş-
ken olduğunu göstermektedir. Bu durumda 
GSMH’nın varyans ayrıştırma tablo sonu-
cundan en yüksek açıklama gücünün enflas-
yondaki değişmeler olduğu söylenebilir. Enf-
lasyonun varyans ayrıştırma tablosuna ba-
kıldığında, yine en yüksek açıklama gücünün 
kendi gecikmeli değerler olduğu söylenebilir. 

Cari ödemeler dengesi ve para arzı değişken-
lerinin açıklama güçlerinin zayıf olduğu, 10 
dönemlik periyotta GSMH’daki değişmeler, 
enflasyondaki değişmelerin ancak %17’lik 
kısmını açıklayabildiği yorumu yapılabilir. 
Cari açıktaki değişmeleri etkileyen en önemli 
faktörün enflasyon oranındaki değişmeler ol-
duğu, cari ödemeler dengesinin varyans tab-
losundaki değerlerin yüksek olmasından an-
laşılmaktadır. Bu da Avrupa’da enflasyonist 
bir politika izlenmesi durumunda cari açığın 
duyarlılık göstereceği anlamına gelmektedir. 
Para arzı açısından olaya bakıldığı zaman, 
genel itibariyle ele alınan değişkenlerin hiç-
biri tam anlamıyla para arzındaki değişme-
lere etki etmemektedir. Para arzındaki değiş-
meler, değerleri sistemin dışında belirlenen 
diğer değişkenlerdeki değişmelerden etkilen-
memektedir. 
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4.6. VAR Analizi için Gecikme Düzeyi ve 
Modelin Tahmini

VAR modelinin tahmin edilmesine geçmeden 
önce, model için uygun gecikme uzunluğu-
nun belirlenmesi gerekir. Uygun gecikme 
uzunluğuna ilişkin sonuçlar;

Tablo 7: VAR Modeli için Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi

Gecikme Sayısı LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -1073.3 NA 0.000698 12,59731 10,15385 11,81478

1 -837.19 436.0271 4,32e-06 6,789545 9,651552* 7,965155

2 -796..71 69.73634* 2,73e-06* 5,584262* 10,514241 7,892422*

3 -789.71 11.16112 4,55e-06 5,596412 11,521165 8,895522

*Seçilen gecikme düzeyini 
gösterir. Her ardışık test için 
%5 anlamlılık düzeyinde LR 
test kriteri, FPE: Final Pre-
diction kriteri, AIC: Akaike 
Bilgi Kriteri, SC: Schwarz 
bilgi kriteri, HQ: Hannan-
Quin bilgi kriteridir.

şeklindedir. LR, FPE, AIC, HQ ve SC kri-
terlerine bağlı olarak otokorelasyon LM, de-
ğişen varyans White ve normal dağılım Jar-
que-Bera testleri ile belirlenmiştir. Otokore-
lasyonun olmadığı (LM probability değerleri 
0,05’ten büyük), değişen varyansın bulun-

madığı (White testi Joint probability değeri 
0,05’ten büyük) ve normal dağılımın olduğu 
(normality probability değeri 0,05’ten büyük) 
optimum gecikme düzeyi LR, FPE, AIC ve 
HQ kritik değerlerine göre 2’dir. 
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Tablo 8: İki Gecikmeli Kısıtsız6 VAR Modeli Tahmin Sonuçları

GSMH Ödemeler 
Dengesi Enflasyon Oranı M2

GSMH(-1)

t istatistiği

1.132448

 [11.1951]

-66.96393

 [-0.03743]

0.230553

 [2.78372]

-0.12069

 [-0.891]

GSMH(-2)

t istatistiği

-0.270495

 [-2.68101]

-501.1551

 [-0.28088]

-0.179780

 [-2.17634]

0.216937

 [1.605]

Enflasyon(-1)

t istatistiği

122E-05

 [1.75125]

0.690180

 [5.59238]

2.96E-07

 [0.05180]

5.72E-07

 [0.061]

Ödemeler Dengesi(-2)

t istatistiği

1.92E-06

 [1.75125]

0.690180

 [5.59238]

2.96E-07

 [-0.40980]

2.05E-05

[2.035]

Enflasyon(-1)

t istatistiği

0.277220

 [1.60828]

-11951.01

 [4.70392]

0.915234

 [-0.90718]

0.121654

 [0.508]

Enflasyon(-2)

t istatistiği

-0.724339

 [-4.05568]

14857.23

 [4.70392]

-0.132657

 [6.48504]

0.121654

 [0.508]

M2(-1)

t istatistiği

-0.124758

 [-1.33750]

-1668.340

 [-1.01137]

0.085583

 [1.12062]

1.034481

 [8.283]

M2(-2)

t istatistiği

0.139426

 [1.55431]

675.6809

[0.42593]

-0.078482

 [-1.06858]

-0.14046

 [-1.169]

Kesme Terimi

t istatistiği

1.061544

 [4.28488]

301.2948

 [0.06877]

0.297819

 [1.46824]

0.068618

 [0.206]

6  Burada kısıtsız tanımı, model tahmini yapılmadan önce, değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkinin varlığına 
dair önsel bilgimizin olmadığının varsayılmasıdır.

Elde edilen model tahmin sonuçları, teoriyi 
doğrular niteliktedir. Modelin açıklanma ora-
nı yaklaşık %93’tür. İktisat teorisindeki ön 
bilgiler yardımıyla modele dâhil edilen de-
ğişkenler beklenen sonuçlar üretmiştir.

4.7. VAR Modeli için Durağanlık Testi

Modeli kurduktan sonra durağanlık testinin 
yapılması gerekir. Modelin durağanlığı katsa-
yı matrisinin öz değerlerine bağlıdır. Katsayı 

matrisinin öz değerlerinin tamamı birim çem-
berin içerisinde yer alırsa sistem durağandır. 
Bu çalışmada öz değerler birim çemberin 
içinde kaldığı için model durağandır. 
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SONUÇ 

1980:01-2014:01 dönemlerine ilişkin çeyrek 
yıllık verilerin dikkate alındığı ve Avrupa 
ekonomisinin göstergesi oldukları düşünülen 
dört değişken ele alınarak VAR modelleri ile 
analizleri gerçekleştirilerek, Avrupa ekono-
misine ilişkin sonuçlar elde edilmeye çalışıl-
mıştır. Sonuçta, Avrupa ekonomisi konjonk-
türünün ülkemizdeki kadar oynak olmadığı 
serilerin yapısından gözlenmektedir. Çalışma 
kapsamında kısa dönemli öngörüler yerine 
uzun dönemli etkilerin sonuçları ele alınarak 
değişkenler arası bir dengenin var olup ol-
madığı araştırılmıştır. Bu amaçla ele alınan 
Vektör Hata Düzeltme Modelleri (VECM)  
ile değişkenler arasında uzun dönem ilişki-
sinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçtan 
hareketle değişkenlerin, bazı ani makro de-
ğişmelere gösterdikleri tepkiler (kriz, buhran, 
canlanma evrelerinde olduğu gibi), kısa dö-
nemde doğru sonuçlar vermektedir. Elbette 
ki ülke ekonomilerinin genel yapısı hakkında 
yorum yapmak belirli değişkenlerin analizine 
bağlı değildir. Ekonomilerin iç dinamizmleri-
nin farklılığı, seçilen makro seriler aynı olsa 
bile ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 
Aynı şekilde hangi zaman diliminin dikka-

te alındığı da oldukça önemlidir. Bu amaçla 
çalışma kapsamında belirli kriz dönemleri-
nin etkilerinin göz ardı edilmemesi adına 30 
yıllık dönem dikkate alınarak sonuçlar elde 
edilmiştir. GSMH’daki değişmeleri, ele alı-
nan değişkenlerden enflasyon oranının en 
çok açıkladığı görülmüştür. Aynı şekilde enf-
lasyon oranındaki bir değişme veya artış cari 
dengeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Yani 
enflasyonist bir politika izlenmesinin Euro 
Bölgesi açısından makro ekonomik dengeleri 
doğrudan etkilediğini söylemek mümkündür. 
Kısa vade için yapılan analizden hareketle 
Euro Bölgesi ekonomisi, kendi iç mekaniz-
masında dengeli bir seyir gösterebilmekte ve 
kısa dönemde doğru tepkiler gösterebilmekte-
dir. Sonuçta yapılan analizde görüldüğü gibi 
Euro Bölgesi ülkelerinin reel GSMH’lerinde 
meydana gelen değişmeler makro ekono-
mik göstergelere bağlıdır. Bu göstergelerde 
oluşabilecek bir bozulma reel GSMH’yi de 
olumsuz etkileyecektir. Ele alınan makro 
ekonomik göstergeler arasında uzun dönem 
ilişkisinin bulunması, AB’deki krizin finansal 
krizden öte yapısal nitelikte bir kriz olduğunu 
göstermektedir. Yapısal sorunların kısa süre-
de çözülemeyeceği dikkate alınacak olursa 
borç krizinin uzun ve zorlu bir süreç olacağı 
söylenebilir. Bu durumda ülkeler alternatif 
Pazar arayışını sürdürmeli, uluslar arası pi-
yasalardaki rekabet gücünü arttırmalı ve AB 
ülkelerinin dünya piyasalarındaki mevzi kay-
bını doldurabilecek adımlar atmalıdır. 
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(Footnotes)

1  ADF birim kök sınaması gerçekleştirilir-
ken, Eviews paket programında otomatik 
olarak verilen tablo değerler kullanıl-
mamıştır. Bu değerler, gerçek sonuçları 
yansıtmadığı için Chueng-Lai tablosuna 
bakılarak, birim kök sınamasını gerçek-
leştirmek için tanımlanan modelde kes-
me ve trend olup olmamasına göre tablo 
değer seçilerek test gerçekleştirilmiştir. 
Böylece gerçekte durağan olup yanlış bir 
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karar verilerek durağan-dışı yorumu ya-
pılmasının önüne geçilmiş olunur. 

2  ADF birim kök sınaması gerçekleştirilir-
ken, Eviews paket programında otomatik 
olarak verilen tablo değerler kullanılma-
mıştır. Bu değerler, gerçek sonuçları yan-
sıtmadığı için Chueng-Lai tablosuna bakı-
larak, birim kök sınamasını gerçekleştir-
mek için tanımlanan modelde kesme ve 
trend olup olmamasına göre tablo değer 
seçilerek test gerçekleştirilmiştir. Böylece 
gerçekte durağan olup yanlış bir karar ve-
rilerek durağan-dışı yorumu yapılmasının 
önüne geçilmiş olunur. 

3  Hesaplanan bu olasılık değerleri, seçilen 
anlamlılık düzeyi ile karşılaştırılır (çalış-
mada seçilen anlamlılık düzeyi %5). Eğer 
olasılık değeri anlamlılık düzeyinden kü-
çükse, hesaplanan değer istatistiksel ola-
rak anlamlıdır ve H0 hipotezi reddedilir.
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Özet: Bu makalede kayıt dışı istihdamın ekonomiye 
etkileri hem teorik hem de ampirik olarak incelen-
miştir. Çalışmada 2005Q1–2013Q2 dönemi Türkiye 
ekonomisine ilişkin sabit fiyatlar ile reel gayri safi 
yurt içi hasıla (rgdp), kayıt dışı istihdam oranı (kdi), 
ekonomideki verimlilik değişmelerini niteleyebilmek 
amacıyla kullanılan 2010: 100 temelli toplam sanayi 
çalışan saat başına üretim endeksi (prd) ve 2010: 100 
temelli çalışılan saat başına kazanç endeksi (hourl-
yearnings) değişkenleri arasında eşbütünleşik bir 
ilişkinin olup olmadığı çoklu eşbütünleşme yöntemi 
ile araştırılmıştır. Ulaşılan sonuç, değişken sistemi 
içerisindeki istatistiksel olarak anlamlı ilişkinin toplam 
sanayi çalışan saat başına üretim endeksi ve kayıt dışı 
istihdam oranı değişkenleri arasında bulunduğunu 
göstermektedir. Kayıt dışı ekonomideki %1’lik bir 
artış ekonominin reel üretim kesiminde elde edilen 
verimlilikte %0.04’lük bir artışa yol açmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kayıt dışı İstihdam, Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla, Zaman Serisi, Türkiye 

Abstract: This article examines the effects of informal 
employment on the economy both theoretically and 
empirically.  The existence of a cointegrated relationship 
among the variables of Real Gross Domestic Product 
(RGDP) with fixed prices of the Turkish economy in 
the 2005Q1–2013Q2 period; the Informal Employment 
Rate (IER); the 21010:100 based total industrial output 
per employee hour index (PRD) that we use to qualify 
the changes of efficiency in the economy and the 
2010:100 based hourly earnings index is investigated 
in the study using the multicointegration method. 
The achieved results indicate that the statistically 
significant relationship within the variables system 
is between the total industrial output per employee 
hourly index and the informal employment rate vari-
ables. A 1% increase in informal economy results in 
a 0.04% increase in the productivity obtained in the 
real production section of the economy.

Key Words: Informal employment, Gross Domestic 
Product, Time Series, Turkey 
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Introduction

Başta gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere 
çoğu ülkenin en önemli sorunlarından birisi 
kayıt dışı istihdamdır. Genel ekonomi, sektör 
ekonomisi, bölge ekonomisi ve birey ekono-
misi üzerinde önemli etkilere sahiptir. Söz 
konusu etkiler, karmaşık olup değişik sonuç-
lar doğurabilmektedir. Kayıt dışı istihdam ge-
nel olarak ekonomik büyüme ile ilişkili olup, 
hem resmi hem gayri resmi sektörde kendi 
adına ya da ücretli olarak çalışan ve faaliyet-
leri kamu kayıtlarına ve istatistiklere yansı-
mayan istihdam şekillerinin tümünü ifade et-
mektedir. Daha geniş boyuttan bakıldığında; 
bireyin aldığı ücretin olduğundan az göste-
rilmesi, bireyin çalıştığı günden az çalışmış 
gösterilmesi de örtülü bir kayıt dışı istihdam 
şeklidir.  

Kayıt dışı istihdam, gelişmiş ülkelerde iş-
gücü piyasalarının daha çok ileri teknoloji 
kullanabilen işgücüne ihtiyaç duymasından 
kaynaklanmaktadır. Kayıt dışı istihdam Tür-
kiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise işgü-
cünün formel (kayıtlı) sektör tarafından istih-
dam edilememesi durumunda görülmektedir. 
Türkiye’de 1980 sonrası dönemde, ekonomik 
büyüme ve gelişme hareketiyle birlikte kayıt 
dışı istihdam, önemli oranda büyüme göster-
miştir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 
göre, 2013 yılında herhangi bir sosyal güven-
lik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların 
oranı %36,3 olarak belirlenmiştir. Oranların 
yüksekliği kayıt dışılıkta daha yapılacak çok 
şeylerin olduğunu göstermektedir.

Bu amaçla çalışmada kayıt dışı istihdamın 
ekonomiye etkileri teorik ve ampirik olarak 

irdelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde ka-
yıt dışı istihdama yönelik teorik çerçeve oluş-
turulmuştur. İkinci alt bölümünde ise kayıt 
dışı istihdamın Türkiye ekonomisi üzerindeki 
etkilerini belirlemeye yönelik ekonometrik 
bir analiz yapılmıştır.

Kavramsal Çerçeve

En genel anlamı ile ekonomik büyümenin bir 
biçimi olan kayıt dışı istihdam, büyümenin 
yetersiz olduğu, gerçekleşmediği ya da büyü-
menin “İstihdamsız Büyüme” şeklinde ger-
çekleştiği durumlarda görülmektedir. Kayıt 
dışı istihdamın yaygın olduğu ülkelerde yara-
tılan istihdam imkânı, iş arayanların sayısına 
göre yetersizdir. Bu nedenle birçok kişi for-
mel sektörde istihdam edilemeyip enformel 
ekonomide iş bulmakta ya da kendi işini ya-
ratmaktadır (Erdut, 2007: 62). 

Literatürde kayıt dışı istihdam kavramı ilk 
kez, “Enformal Sektör” olarak Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 1970 yı-
lında düzenlenen Dünya İstihdam Programı 
(World Employment Program) kapsamında 
hazırlanan Kenya Raporu’nda kullanılmıştır. 
Raporda formel (kayıtlı) sektör tarafından 
karşılanamayan açık işsizliğin enformel (ka-
yıtdışı) sektör tarafından emildiği ve kırsal 
alandan şehirlere göçün beklenen miktarda 
açık işsizliğe yol açmadığı saptaması yapıl-
mıştır (Güloğlu, 2005: 2). 1998 yılında Av-
rupa Birliği tarafından hazırlanan raporda ise 
kayıt dışı istihdam, nitelik olarak yasal fakat 
kamu kurumlarına bildirilmemiş herhangi bir 
ücretli faaliyet şeklinde tanımlanmıştır (Ma-
teman ve Renooy, 2001: 1-2). Daha kapsam-
lı olarak kayıt dışı istihdam; hem resmi hem 
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gayri resmi sektörde hem de kayıt dışı eko-
nomik faaliyetlerde kendi adına ya da ücretli 
olarak çalışan ve faaliyetleri kamu kayıtları-
na ve istatistiklere yansımayan ve istatistiksel 
olarak tam hesaplanamayan istihdam şekille-
rinin tümünü ifade etmektedir (Yereli ve Ka-
radeniz, 2004:  45).

Kayıt dışı istihdam gelişmekte olan ya da 
gelişmemiş ülkelerde sıkça karşılaşılan bir 
durum olmakla birlikte, kayıt dışı istihdamın 
nedenini sadece ekonomik gelişmişliğe bağ-
lamak yanlış olacaktır. Kayıt dışı istihdamın 
nedenlerini; ekonomik nedenler, hukuki ne-
denler, idari nedenler ve sosyal nedenler ola-
rak dört grupta toparlamak mümkündür. Eko-
nomik nedenler içerisinde; istihdam üzerin-
deki mali yüklerin fazla olması, ücretlerden 
yapılan kesintilerin fazla olması, yüksek enf-
lasyonun neden olduğu enflasyon vergisin-
den kaçınma eğilimi, adaletsiz gelir dağılımı, 
hükümetlerce ekonomik konjonktüre göre çı-
karılan vergi istisna ve muafiyetleri ile borç-
lanma yasaları yanında ekonomik nedenlerle 
bilgi teknolojilerinden tam olarak yararlanı-
lamaması sayılabilir. Bürokratik işlemlerin 
fazlalığı, belge düzeninin tam olarak yerle-
şememesi, kayıt sisteminin dağınıklığı, yasal 
düzenlemelerin ülkenin ihtiyaçlarına cevap 
verememesi, kanunların sık değiştirilmesi, 
vergi ve sosyal güvenlik mevzuatındaki ya-
sal boşluklar ve cezaların caydırıcı olmaması 
kayıt dışı istihdamın hukuki nedenleri içeri-
sinde bulunmaktadır. Kayıt dışı istihdamın 
idari nedenlerini Sosyal Güvenlik Kurumu ve 
Gelir İdaresinin organik yapısı, denetim per-
soneli yetersizliği, işveren, işyeri ve çalışan 
denetimindeki yetersizlikler, kamu kurum ve 

kuruluşları arasındaki koordinasyon eksikli-
ği, kamu kurum ve kuruluşları arasında ortak 
veri tabanlarının oluşturulamamış olması, 
teknolojik alt yapı eksiklikleri, e-devlet hiz-
metlerinin yaygınlaştırılamaması, işçilerin 
sendikalaşma haklarını yeterince kullanama-
maları oluşturmaktadır. Son olarak kayıt dışı 
istihdamda sosyal nedenlerden başlıcaları; 
hızlı nüfus artışı, kırdan kente göç olgusu, 
bölgesel gelişmişlik farklılıkları, artan esnek 
üretim ve istihdam ilişkileri, küreselleşme su-
recinin neden olduğu haksız rekabet, istihdam 
ile eğitim arasındaki ilişkinin zayıflığı, uzun 
sureli işsizlik ve eksik istihdam oranlarının 
yüksekliği, işgücü piyasasına yeni girenlerin 
sayısının hızlı artması, yeterince kayıtlı istih-
dam yaratılamamasıdır (Tunç, 2007:  6-7).

Gelişmiş ülkelerde; işgücü piyasaları daha 
çok ileri teknoloji kullanabilen işgücüne ih-
tiyaç duymaktadır. Bu vasıf düzeyine sahip 
olmayan bireyler istihdam umutlarını kaybet-
tiklerinde, kayıt dışı istihdama yönelmekte-
dirler (Carr ve Chen, 2002: 4). Buna karşılık 
gelişmekte olan ülkelerde genellikle yaratılan 
istihdam imkânı, iş arayanların sayısına göre 
yetersizdir. 

Kayıt dışı istihdam gelişmekte olan ülkeler 
içerisinde yer alan Türkiye’yi de etkileyen 
bir durumdur. Türkiye’de kayıt dışı istihdam 
sorununun çözümlenebilmesi sürecinde ön-
celikle işgücü piyasasının yapısal özellikle-
rinin belirlenmesi gerekmektedir. Türkiye’de 
1950’lerde başlayarak devam eden kırdan 
kente yapılan göçler, işgücü piyasasının belir-
leyici en temel özelliğidir (Ercan, 1998: 115-
121). Genellikle göçler ülkenin gelişmekte 
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olan bölgelerinden, gelişmiş bölgelerine doğ-
ru yapılmaktadır (Taş ve Özcan, 2013: 289). 
Bu nedenle istihdam alanları içerisinde tarım 
sektörünün payı sanayi ve hizmetler sektör-
lerinin aksine azalma eğilimi göstermektedir 
(Hane Halkı İşgücü Araştırması Bölgesel So-
nuçları, 2012: 16).  Bununla birlikte birçok 
gelişmekte olan ülke gibi Türkiye’de de ih-
mal edilen tarım sektörünün istihdam içeri-
sindeki payı ağırlığını hissettirmektedir. Bu 
durumun öncelikli nedenlerinden biri, tarım 
sektörü dışındaki sektörlerde yüksek miktar-
da istihdam alanı yaratılamamış olmasıdır ve 
işsizlik, göç alan yerlerde, daha da şiddetli 
hissedilen toplumsal bir sorun olmuştur (Ay, 
2012: 323).

Türkiye’de sektörler arası geçiş sürecinde ni-
telikli bir değişim gerçekleşmemektedir. Nü-
fus artışı ve göç kentlerde niteliksiz işgücü 
birikmesi sonucunu doğurmakta ve eğitim se-
viyesinin düşmesi işgücüne katılımı zorlaştır-
maktadır. Çünkü eğitim seviyesi yükseldikçe 
bireyin işsiz kalma riski azalmakta ve işgücü 
içinde kalacağı toplam süre ise uzamaktadır 
(Saxton, 2000: 1). Keza işgücünün; eğitim 
seviyesi, becerisi ve iş arama süresi ile bu sü-
rede kendini idame ettirdiği gelir faktörlerine 
bağlı olarak çalışmayı kabul edeceği ücreti 
belirlediği yönünde çalışmalar vardır (Mon-
ternsen, 1970: 851-857). Mevcut işgücü piya-
sasında kendilerine uygun iş bulma ümitleri-
ni kaybeden vasıfsız emek sahipleri piyasada 
geçerli olan asgari ücretin altında ve sosyal 
güvenceye sahip olmaksızın çalışmaya razı 
olmaktadır (Azaklı, 2009: 31; Saraç, 2012: 
83). Ayrıca Türkiye’de özellikle kadınların 
niteliklerinin iş piyasasının gerektirdiği nite-

liklere uyumlu olmadığı görülmektedir. Keza 
Türkiye’de kadınların işgücü piyasasına giri-
şini sağlayacak mekanizmalar yetersizdir. Bu 
nedenle Türkiye’de kadının işgücüne katılımı 
hem mutlak olarak hem de erkeklere oranla 
düşük orandadır ve kayıt dışı istihdam edilen-
ler içerisinde kadınlar önemli bir çoğunluğa 
sahiptir (Aydın, 2013: 786). Bu durum birçok 
gelişmekte olan ülkede de gözlenmektedir 
(Bonner ve Spooner, 2011: 87). Kayıt dışı is-
tihdam içerisinde önemli bir paya sahip diğer 
çoğunluğu ise gençler oluşturmaktadır.

İstihdam verileri ile sosyal güvenlik kurum-
larının kayıtları arasındaki ilişkilerden hare-
ket edilerek yapılan çalışmalar, anket çalış-
maları, GSMH verilerinden hareket edilerek 
yapılan çalışmalar, ücretli ve maaşlılardan 
yapılan vergi kesintileri ve para fiskal gelirler 
içerisindeki sosyal güvenlik ödemeleri gibi 
istihdamla ilgili büyüklüklerin karşılaştırıl-
masına dayanan çalışmalar aracılığıyla kayıt 
dışı istihdamın boyutları belirlenmeye çalışıl-
maktadır. Ancak, yapılan çalışmaların hiçbi-
risi kayıt dışı istihdamın boyutları hakkında 
kesin bilgi verememektedir (Arslan ve ark. 
2011: 14). 

Kayıt dışı istihdamın gelişmekte olan Asya 
ve Afrika ülkelerinde GSMH içindeki payı 
üretimin %25 ile %40 arasında hesaplan-
maktadır.1 Amerika Birleşik Devletleri’nde 
kayıt dışı istihdamın GSMH içindeki payı 
%4 ile %8 arasında, Fransa’da %4’u ile %14 
arasında, İsviçre’de %4’u ile %8’i arasında, 
İrlanda’da %5’i ile %10’u arasında değişmek-
tedir. Bu pay; Almanya’da %17,  İngiltere’de 

1  (web.worldbank.org).  
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%1.5, İtalya’da %16, Danimarka’da %5.5, 
Yunanistan’da %20, Hollanda’da %13.8, 
Avusturya’da %10, İsveç’te %4.6, Belçika’da 
%20, Finlandiya’da %4.2’dir (Tunç, 2007: 
69-82).

Türkiye’de 1980 sonrası serbest piyasa dö-
neminde, ekonomik büyüme ve gelişme ha-
reketiyle birlikte kayıt dışı istihdam, önemli 
oranda büyümeye başlamıştır (Aydın, 2013: 
783). Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 
göre, 2013 yılında Türkiye’de 15 yaş ve üze-
rindeki nüfus 861 bin kişi artmış; 521 bin kişi 
çeşitli nedenlerle işgücü piyasasının dışında 
kalanlara eklenmiştir. Böylece işgücü artışı 
340 bin kişi olmuştur.2 Yine Türkiye İstatis-
tik Kurumu verilerine göre, 2013 yılında her-
hangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı 
olmadan çalışanların oranı %36,3’tür. Tarım 
sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalı-
şanların oranı %82,9, tarım dışı sektörlerde 
ise %21,9 olarak belirtilmiştir. Sosyal güven-
lik kapsamında olmayan ücretli ve yevmiyeli 
çalışanların oranı ise %19,9’dur.3 Hane Halkı 
İşgücü Anketi Sonuçlarına göre Türkiye’de 
kayıt dışı istihdam en fazla nitelik gerektir-
meyen mesleklerin bulunduğu sektörlerdedir. 
Sanatkârlar, hizmet ve satış elemanları, tesis - 
makine operatörleri ve montajcılar kayıt dışı 
istihdam edilenler içerisinde yoğunluktadır 
(Sarıca, 2006: 44). 

Türkiye’de işverenlerin kayıt dışı istihda-
ma yönelme yollarını üç grupta toparlamak 
mümkündür. Çalışanların resmi kayıtlarının 
yapılmayıp kamu kurumlarına bildirilmemesi 

2  (www.tisk.org.tr )
3  (www.tuik.gov.tr )

kayıt dışı istihdamın yaygın türlerinden ilki-
ni oluşturmaktadır. Bu grupta kendi iradeleri 
ile kayıt dışı çalışanlar (yabancı kaçak işçiler, 
çocuk işçiler, sosyal güvenlik kurumundan 
çeşitli adlarla aylık ya da gelir elde edenler, 
işsizlik geliri elde edenler, sosyal yardım ve 
hizmetten yararlananlar) ve işverenleri tara-
fından bildirilmeyen çalışanlar veya çalışma-
ları bildirilmeyenler bulunmaktadır. İkinci 
olarak, çalışanlar resmi kayıt altına alınmakla 
birlikte aldıkları ücret veya çalıştıkları gün 
eksik olarak bildirilmektedir. Bu grupta de-
neme süresinde kayıt dışı çalışanlar, bir kamu 
kurumunda kayıtlı olup diğerinde kayıtlı ol-
mayanlar ve ilk işinde kayıtlı olup diğerinde 
kayıtlı olmayanlar da bulunmaktadır. Son 
olarak işgücü piyasasında mevzuatın kayıt 
dışı bıraktığı çalışanlar mevcuttur. Bu grup 
içerisinde yaygın olarak standart dışı çalışan-
lar bulunmaktadır (Karaarslan, 2010: 24-50).

Mevcut işgücü piyasasında kendilerine uy-
gun iş bulamayan bireylere gelir ve iş sağ-
layan kayıt dışı sektör zamanla kayıtlı olan 
sektöründe kayıt dışılığa kaymasına sebep 
olarak çalışanların ve ülkelerin ekonomi-
lerinin zarar görmesine neden olmaktadır. 
Ayrıca kayıt dışı istihdamın vergi gelirlerini 
azaltması, vergi adaletini ortadan kaldırma-
sı, haksız bir rekabet unsuru olması, çalışma 
hayatında verimliliği azaltması, çocuk eme-
ğinin sömürülmesini sağlaması, çalışanların 
çalışma koşullarının kötüleşmesi, sosyal gü-
venlik sistemini bozması, ekonomik verilerin 
doğru değerlendirilmesini engellemesi gibi 
birçok olumsuz yönü bulunmaktadır. Bunun 
yanında kayıt dışı alanda çalışan işletmelerin 
ölçek itibariyle genellikle küçük işletmeler 
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oldukları ve kayıt dışı alanda kalabilmek için 
küçük kalmaya devam etmeyi tercih ettikleri 
görülmektedir (Erdut, 2007: 59-60;4  2011: 
7-12). 

Kayıt dışı istihdamın en önemli olumlu kat-
kısı istihdam yaratması ve işsizliği önleme-
sidir. Keza vergi ve benzeri fon gibi, işçilik 
üzerinden ödenen yüksek oranlarda kamusal 
yükümlülükler kayıt dışı ekonomilerde bu-
lunmadığından, bu sektördeki üretim mali-
yetleri düşük olacak, bunun sonucunda satış 
fiyatları düşük gerçekleşecek, yurtiçi ve yurt 
dışı pazarlarda işletmeler rekabet gücü ka-
zanacaktır. Bunun yanında pek çok ülkede, 
kayıt dışı istihdam edilen çalışanların ılımlı 
üretim ve ücretleri, sanayilerin, özellikle ih-
racata yönelik olanların, büyümesine katkıda 
bulunmaktadır. Ayrıca kayıt dışı istihdam ile 
piyasalardan devletin müdahalesini çekmesi 
durumunda piyasaların dengeye gireceği ve 
etkin bir kaynak dağılımının sağlanacağı yö-
nünde görüşler vardır. Kayıt dışı işletmelerin 
üretimi ekonomik büyümeye katkı sağlamak-
tadır. Kayıt dışı ekonominin ulusal gelire kat-
kısının kestirimine ilişkin araştırmalarda, bu 
katkının 14 Sahra altı Afrika ülkesinde toplam 
ulusal gelirin %7’si ile 38’i, Asya’da % 16 ile 
32’si, Meksika’da ise % 12 ile 13’ü arasında 
olduğu yönündedir. Hindistan’da Uygulamalı 
Ekonomi Ulusal Araştırma Konseyi enfor-
mel ekonominin ulusal gelirin % 62’sini, brüt 
ulusal tasarrufun % 50’sini ve ulusal dışsatı-
mın % 40’ını yarattığını hesaplamıştır (Erdut, 
2007: 63; Karaarslan, 2010: 144-145).

4  www.oka.org.tr

Literatürde kayıt dışı istihdamın ekonomi 
üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik am-
pirik çalışmalar bulunmaktadır. Bajada’nın 
2005 yılında; 1967-2003 dönemi çeyrek dö-
nem veriler, regresyon analizi ve Granger 
Nedensellik Testleri yardımı ile Avustralya 
ekonomisi üzerinde yaptığı çalışmada ka-
yıt dışı ekonomik faaliyetlerin gelir ve ika-
me etkileri öne çıkarılmıştır. Dell Anno ve 
Solomon’a (2008) göre 1970-2004 dönemi 
çeyrek dönem veriler ve MIMIC yönteminin 
benimsendiği çalışmada ABD ekonomisinde 
kayıt dışı ekonomi ile işsizlik arasında pozitif 
yönlü bir ilişki tespit edilmiştir (Saraç, 2012: 
84-85). Aydın’ın Çoklu Regresyon Analizi 
kullanarak; istihdam, üretim ve işsizlik fak-
törlerini değişken olarak aldığı çalışmasında 
Türkiye’de 2005-2012 dönemi için istihdam 
ve üretim değişkenlerindeki artışların kayıt 
dışı istihdamı artırdığı sonucuna ulaşılmıştır 
(Aydın, 2013: 787-790). Bovi (2007), Dreher 
ve Schneider (2007), Anno (2005- 2006) Fi-
ess, Fugazza ve Maloney (2007), Busato ve 
Chiarini (2004) kayıt dışı ekonomi ve kayıt 
dışı istihdam üzerine çalışan diğer araştırma-
cılardan bazılarıdır.  Busato ve Chiarini göre 
daha yüksek kayıt dışı istihdam olan ülkelerde 
daha az boyutta ters iş çevrimlerinin olduğu 
görülmüştür. Uzun dönemde daha fazla kayıt 
dışı istihdam kişi başına milli geliri düşürü-
cü etkide bulunmaktadır. Loayza ve Rigoli-
ni (2006) ise Busato ve Chiarini’nin (2004) 
analizlerini araştırmaları ile doğrulamışlardır 
(Tyrowicz and Cichocki, 2009-2010 : 2).
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Ekonometrik Bir Zaman Serisi Model De-
nemesi Yöntemsel Hatırlatma

Çalışmamızda iktisadi inceleme konumuza 
yönelik çağdaş ve sıklıkla kullanılan çok de-
ğişkenli Johansen zaman serisi tahmin yönte-
mi önceki bölümdeki betimsel incelememizin 
veri tutarlılığının gözden geçirilmesi amacıy-
la dikkate alınmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 
iktisat yazınında sıklıkla kullanılan vektör ar-
dışık bağlanım / VAB (vector autoregression) 
modelleme yönteminden türetilen iki aşamalı 
bir tahmin süreci dikkate alınmıştır. Öncelik-
le p gecikme sayısı ile koşullanmış aşağıdaki 
vektör hata düzeltme modeli dikkate alınsın:

1
1 1

p
t t j t j ti

Y Y Yµ ε−

− −=
∆ = +Π + Γ ∆ +∑     
     (1)

Eşitlik 1 içerisinde [ ]'t t tY y x=  modellememi-
ze temel oluşturan değişken vektörünü gös-
termekte, bu vektör içerisinde ty  durağan 
olmayan I(1) değişkenlerin n -vektörünü ve 

tx  deterministik değişkenler vektörünü sim-
gelemektedir. µ  ifadesi sabit terimler vek-
törü için kullanılmış olup ( )1 L∆ ≡ −  fark 
işlemcisi durumundadır. Hata terimleri vek-
törünün normal dağılımlı ve sıfır ortalamalı, 
ayrıca ortak varyans (Ω ) matrisinin artı de-
ğerli sonlu bir yapıda olduğu varsayılmakta-
dır, 

´
~ (0, )t y x Nε ε ε = Ω  . Π  n x n  boyutla-

rında uzun dönem çarpan matrisi ve Γ  kısa 
dönem tepki matrisidir, ( )1

p
ii

I φ
=

Π = − −∑  
ve 

1

p
i kk i

φ
= +

Γ = −∑ . I  n x n  birim matrisi ve 

kφ  vektör ardışık bağlanım katsayı matrisi-
dir. Eğer katsayı matrisi Π  0 r n< <   şek-
linde indirgenmiş (reduced) rank ( r ) içeren 
yapıdaysa her biri r  rank koşulu altında n
x r  boyutlarında geri besleme (loading) kat-

sayıları matrisi (α ) ve n x r  boyutlarında 
uzun dönem katsayı matrisi ( β ) söz konusu 
olacaktır, 'αβΠ =  ve ' ~ (0)ty Iβ . Bu model 
Johansen (1988, 1991) ve Johansen ve Ju-
selius (1990) içerisinde ayrıntılı bir şekilde 
açıklandığı üzere en yüksek olabilirlik yön-
temleri tarafından tahmin edilebilmektedir. 

1r >  olması durumunda Johansen ve Juse-
lius (1992, 1994) kısıtlanmamış β  vektörle-
rinin  doğrusal bileşimleri elde edilerek her 
bir vektör üzerine 1r −  tam tanımlama kısı-
tı ve bir normalleştirme işlemi uygulanarak 
olasılık fonksiyonunu değiştirmeksizin ilgili 
vektörlerin tanımlanabileceğini ortaya koy-
muştur. Ancak bu koşulun gerçekleşmesi ile 
eşbütünleşik modele ait standart hatalar elde 
edilebilecektir. Her bir vektöre daha fazla 
kısıtın uygulanması da olanaklı olup bu tah-
min süreci olabilirlik oranı (likelihood ratio 
/ LR) istatistiklerini kullanan aşırı tanımla-
ma (over-identification) kısıtları ile gerçek-
leştirilebilmektedir. Johansen (1995) bütün 
eşbütünleşik vektörlerin uygulanan kısıtlar 
tarafından tanımlanması durumunda tahmin 
edilen eşbütünleşik katsayılar için kavuşmaz-
da elde edilen (asymptotic) standart hataların 
hesaplanabileceğini göstermektedir.           

Veri Tanımları

Türkiye ekonomisi üzerine gerçekleştirdiği-
miz çalışmamızda uygulama içerikli çözüm-
lememizin temeli öncelikle makroiktisadi bir 
veri setine dayandırılmış ve daha sonra da se-
çilen değişkenler arasındaki ilişkilerin zaman 
serisi özellikleri aracılığıyla veriden politika 
içerikli sonuçların çıkarsanması amaçlanmış-
tır. Bu alt bölümde eşbütünleşik VAB mode-
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linin geçerliliğinin sınanabilmesi için ele alı-
nan veri kümesi tanımlanmaktadır. Aşağıdaki 
y -içsel değişken vektörü dikkate alınsın: 

( )', , ,y rgdp kdi prd hourlyearnings=    
     (2) 

Yukarıda her bir değişkenin d  dereceden, 
1d ≤ , bütünleşik olduğu varsayılmaktadır. 2 

no’lu değişken vektöründe rgdp  1998: 100 
temel yılı deflatör değerlerini kullanan sabit 
fiyatlar ile reel gayri safi yurt içi hasılayı, kdi  
kayıt dışı istihdam oranını, prd  ekonomide-
ki verimlilik değişmelerini niteleyebilmek 
amacıyla kullanılan 2010: 100 temelli toplam 
sanayi çalışan saat başına üretim endeksini ve 
hourlyearnings  2010: 100 temelli çalışılan 
saat başına kazanç endeksini göstermektedir. 

rgdp  ve prd değişkenleri için ilgili veri-
ler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) elektronik veri dağıtım sistemin-
den5 kdi  değişkeni 2005Q1-2012Q1 dönemi 
için Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik 
Kurumu internet sitesinden6 ve 2012Q2 dö-
nemi sonrası verileri telefon yoluyla ilgi-
li kurum yetkililerinden ve son olarak da 
hourlyearnings  değişken verileri  İktisadi İş-
birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) temel 
ekonomik göstergeler elektronik veri dağıtım 
sisteminden7 derlenmiştir.  

Çalışmamızda kullanılan örneklem üçer aylık 
veri sıklığı altında incelememize temel oluş-
turan 2005Q1–2013Q2 dönemini kapsamak-
tadır. Bütün değişkenler mevsimselliğe göre 

5  (http://evds.tcmb.gov.tr/),
6 (http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/sigortalilik/

kayitdisi_istihdam/kayitdisi_istihdam_oranlari)
7  (http://stats.oecd.org/)

uyarlanmamış ham verilerden oluşmaktadır. 
Bu şekilde mevsimsel arındırma işlemi kulla-
nılarak değişkenlerin zaman serisi özellikleri 
üzerinde değişiklik meydana getirilmemesi 
arzulanmıştır. Bunun yerine Johansen (1995) 
tarafından kullanımı önerilen ve toplamı bir 
yıl içerisinde sıfır değerini alan bir dizi deter-
ministik içerikli mevsimsel ortalanmış kukla 
değişken (centered seasonal dummy) mode-
limize eklenmiştir. Ayrıca düzey değerleri 
itibariyle yüzde bir değişim değeri durumun-
daki kdi  değişkeni dışındaki zaman serileri 
için logaritmik dönüşüm işlemi uygulanmış, 
düzey değerleri itibariyle oransal bir değeri 
temsil eden bu değişken ise yarı logaritmik 
bir kalıpta modele sokulmuştur. 

Juselius (2001) çalışması doğrultusunda be-
lirtebiliriz ki, bu tür bir ekonometrik modelle-
me değişkenlerin seçiminde ‘özelden genele’ 
yaklaşımını kullanırken istatistiksel modelin 
seçiminde ve ekonometrik modelin tahmi-
ninde ‘genelden özele’ yaklaşımını dikkate 
almaktadır. Kullanılan yöntemsel yaklaşı-
mın üstünlüklerinden birisi de VAB–temelli 
eşbütünleşim çözümlemesinden çıkarsanan 
bulguların rahatlıkla daha büyük ölçekli çö-
zümlemeler için de dikkate alınabilmesidir. 
Dolayısıyla çalışmada kullandığımız verileri 
içeren herhangi bir eşbütünleşik ilişki değiş-
ken bilgi setinin genişletilmesi durumunda da 
tahmin edilecektir. Aşağıda çalışmada kul-
lanılan zaman serilerinin grafikleri gösteril-
mektedir:
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Şekil 1. Çalışmada Kullanılan Zaman Serileri
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Çok Değişkenli Eşbütünleşim Çözümleme-
si Bulguları

Değişkenler arasındaki uzun dönemli ve du-
rağan yapıdaki ilişkilerin tahmin edilmesin-
den önce yaygın kullanıma sahip bazı birim 
kök sınamalarına başvurulması gerekliliği 
düşünülmüştür. Bu amaçla öncelikle iktisat 
yazınında sıklıkla başvurulan genişletilmiş 
Dickey-Fuller (Dickey ve Fuller, 1979) sına-

ması kullanılmıştır. Birim kök sınamaları hem 
sabit terim hem de sabit terim & trend içeren 
modeller için tahmin edilmeye çalışılmıştır. 
Aşağıda bu sınamalar ile ilgili yöntemsel bir 
tartışmaya girilmeyecek ve günümüzde artık 
iktisadi içerikli çalışmalar açısından bu birim 
kök sınamalarının son derece sıradanlaşmış 
olmaları nedeniyle yalnızca elde edilen bul-
gular okuyucuya aktarılacaktır:
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Tablo 1. ADF Tek Değişkenli Birim Kök Sınaması

__________________________________________________________________________

H0: Değişken bir birim köke sahiptir

Değişken  Düzey değeri________ Birinci farklar          Çıkarsama

   cτ   tτ    cτ

rgdp    -0.28 (2) -1.25 (2) -5.38 (0)*  I(1)

kdi    -0.45 (4) -0.41 (3) -5.77 (0)*  I(1)

prd               -0.95 (3) -1.50 (3) -8.75 (0)*  I(1)

hourlyearnings   1.24 (0)  0.29 (3) -5.27 (2)*  I(1) 

%5 cv   -2.96  -3.56

___________________________________________________________________________

Notlar: ADF sınamalarında, ‘*’ %5 düzeyin-
de birim kök sıfır varsayımının reddedildiği-
ni göstermektedir. c ve c,t birim kök sınaması 
içerisinde sırasıyla yalnız sabit terim ve sabit 
terim & trend bileşenlerine deterministik bi-
leşen olarak izin verildiğini ifade etmektedir. 
Fark alınmış veri için tahmin edilen regres-
yonlar trend bileşeni içermemektedir. Paran-
tez içerisindeki sayılar birim kök sınamaları 
için kullanılan gecikme sayılarıdır ve en yük-
sek gecikme sayısı 8 olarak saptanmıştır. Ng 
ve Perron (2001) önerisine dayalı olarak ADF 
sınaması için en uygun gecikme sayısı yeni-
den gözden geçirilmiş (modified) Schwarz 
bilgi ölçütünü en küçük yapan değerler  dik-
kate alınarak seçilmiştir.

ADF birim kök sınamaları hem sabit terim 
hem de sabit terim & trend bileşenlerini içe-
ren modeller için birim kök sıfır varsayımı-
nın reddedilemeyeceğini ortaya koymaktadır. 

Çalışmamızın ilerleyen kısımlarında göste-
rilmektedir ki yukarıda elde edilen birim kök 
bulguları değişkenlerin yalnız başlarına dura-
ğan bir ilişkiyi temsil edememeleri şeklinde 
çok değişkenli eşbütünleşim çözümlemesi 
içerisinde de doğrulanmaktadır.  

Bir sonraki aşamada en yüksek gecikme sa-
yısı 5 olarak dikkate alınmak üzere Schwarz 
(SC) bilgi ölçütünü en küçük yapan istatistik 
değerler tarafından önerilen gecikme sayı-
ları kullanılarak sınırlandırılmamış bir VAB 
modeli oluşturulmuştur. Bu doğrultuda SC 
ölçütü modelin dinamik yapısının 1 gecikme 
değeri üzerine kurulmasını önermiştir. Daha 
sonra Tablo 2 içerisinde Johansen (1988) ve 
Johansen ve Juselius (1990) tarafından açık-
lanan en yüksek olabilirlik tahmin yöntem-
lerine dayalı rank belirlenme süreci gerçek-
leştirilmiştir. Model tahminine sabit terim ve 
doğrusal veri trendi deterministik bileşenler 
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olarak eklenmiş, hem eşbütünleşim modelin-
de hem de vektör hata düzeltme modelinde 
doğrusal bir trend bulunmasını ifade eden 
karesel trend varsayımı hata düzeltme süreci 
iktisadi olarak fonksiyonel denge ilişkilerin-
de gözlenen sapmaların dengeye uyarlanma 
sürecini ifade ettiği ve dolayısıyla trend içer-
memesi gerektiği için dikkate alınmamıştır. 

0.05 olasılık değerleri dahilinde modelimiz 
için iki en yüksek olabilirlik istatistiğinin de 
uzun dönem değişken uzayında uzanan tek 
bir eşbütünleşik vektörün varlığını reddede-
mediği görülmektedir. Aynı tablo içerisinde 
sınırlanmamış eşbütünleşim katsayıları ve 
uyum katsayıları da okuyucuya aktarılmakta-
dır. Bu noktada istatistiksel verilere herhangi 
bir iktisadi anlam yükleyebilmemize olanak 
sağlayan normalleştirme işlemine geçilme-
den önce Tablo 3 içerisinde değişkenlerin 
sistem içerisindeki zayıf dışsallık özellik-
leri sınanmaya çalışılmıştır. Tablo 3 kdi  ve 
hourlyearnings  değişkenleri için zayıf dış-
sallık sıfır varsayımının reddedilemediğini 
ortaya koymuştur. Bu değişkenlerin sistem 
zayıf dışsallığı ise onlar üzerine vektör hata 
düzeltme modellerinin kurulmasını engelle-

mekte, iktisadi açıdan ise bu değişkenlerin 
ele aldığımız değişken sistemi açısından dış-
sal nitelikli bir politika büyüklüğü olduğunu 
ifade etmektedir. Eşbütünleşim kavramı ikti-
sadi zaman serileri düzey değerleri itibari ile 
durağan olmayan bir yapıda bulunsalar bile 
bu seriler arasında oluşturulabilecek doğrusal 
bileşimlerin uzun dönemli durağan bir ilişki-
ye yakınsayabileceğini, dolayısıyla da en az 
bir değişken diğerlerindeki gelişmeleri açık-
lama gücüne sahip olduğu için değişkenler 
arasında en az tek yönlü bir Granger neden-
sellik ilişkisi bulunmasını gerekliliğini ifade 
etmektedir (Granger, 1986; Engle ve Gran-
ger, 1987). Dolayısıyla uzun dönemli durağan 
ilişkilerden sapmaların dengeye uyarlanma 
sürecini ifade eden geri besleme ilişkileri yal-
nızca rgdp ve prd  değişkenleri için dikkate 
alınabilmektedir. Çalışmamızda değişken sis-
teminin önsel beklentilerimiz doğrultusunda-
ki seçimini de dikkate alarak tahmin ettiğimiz 
ilişkiyi ekonomideki verimlilik değişmelerini 
niteleyebilmek amacıyla kullandığımız 2010: 
100 temelli toplam sanayi çalışan saat başına 
üretim endeksi üzerine normalleştirme eğili-
mindeyiz.
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Tablo 2. Çok Değişkenli Eşbütünleşim Çözümlemesi Rank Sınaması
___________________________________________________________________________

Sıfır varsayımı  r=0  r≤1  r≤2  r≤3  

Özdeğer  0.637  0.485  0.277  0.188  

l-iz istatistiği  70.70*  38.25  17.04  6.66  

5% cv   63.88  42.92  25.87  12.52  

Olasılık  0.01  0.14  0.41  0.38  

l-ençok özdeğer ist. 32.45*  21.21  10.38  6.66  

5% cv   32.12  25.82  19.39  12.52  

Olasılık  0.04  0.18  0.58  0.38  

* 0.05 düzeyinde varsayımın reddedildiğini göstermektedir

___________________________________________________________________________

Sınırlanmamış Eşbütünleşim Katsayıları

rgdp   kdi   prd   hourlyearnings  trend

 1.1783  1.2397 -29.773 -3.0095   0.7002

 11.302   0.7527   10.068   44.746   -0.0947

-32.086 -0.057   23.674  67.074  -0.2773

-15.941 -0.552   12.433 -13.218  -0.0185

Sınırlanmamış Uyum Katsayıları

D( rgdp )   0.0119  -0.0012  0.0117  -0.0003 

D( kdi )   -0.0659 -0.2658  0.0530  0.1025 

D( prd )   0.0350 -0.0156  0.0073 -0.0067 

D( hourlyearnings )  0.0017  0.0025 -0.0003  0.0030 

___________________________________________________________________________
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Tablo 3. Katsayı Zayıf Dışsallığı İçin Sistem Sınamaları
___________________________________________________________________________

( )0 : , 0H n rα =

   rgdp   kdi   prd   hourlyearnings

 1r =     5.28  0.34  8.16   1.11
2 (1)χ  p-value  (0.02)  (0.56)  (0.00)  (0.29)

___________________________________________________________________________

Tablo 4. Durağanlık Sınaması İçin Çok Değişkenli LR İstatistikleri
___________________________________________________________________________

   rgdp   kdi   prd   hourlyearnings

 1r =     16.40  18.92  21.16   22.60
2 (3)χ  p-value  (0.00)  (0.00)  (0.00)  (0.00)

___________________________________________________________________________

Böyle bir normalleştirme işleminin en azın-
dan Granger nedensellik ilişkisi bakımdan ve 
aynı zamanda daha kapsamlı olarak değiş-
kenler arasındaki durağan nitelikli bir ilişkiyi 
ortaya koyması açısından kayıt dışı ekonomi 
ve makroiktisadi verimlilik arasındaki uzun 
dönemli etkileşimi ortaya koyabileceği düşü-
nülmüştür.  

Dolayısıyla  1r =  varsayımı altında Tablo 2 
içerisindeki tahmin edilen sınırlanmamış eş-
bütünleşim katsayıların ifade eden ilk satır 
prd  değişkeni üzerine normalleştirilmiştir. 

Nihai eşbütünleşik eşitliğe ait uzun dönem 
katsayılarına ait bulgular ve ilgili hata dü-
zeltme uyum katsayıları aşağıda gösterilmek-
tedir. Katsayıların altında parantez içerisin-
deki ifadeler ilgili katsayının tahmin edilen 
t-istatistiğidir:
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( ) ( ) ( )

( )

( )
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1
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− 
 − 

Bulgularımız değişken sistemi içerisindeki 
istatistiksel olarak anlamlı ilişkinin prd  ve 
kdi  değişkenleri arasında bulunduğunu gös-
termektedir. Kayıt dışı ekonomideki %1’lik 
bir artış ekonominin reel üretim kesiminde 
elde edilen verimlilikte %0.04’lük bir artışa 
yol açmaktadır. Bu tür bir sonuç aynı zaman-
da Granger nedensellik ilişkisini de berabe-
rinde taşıdığı için nedenselliğin yönü kayıt 
dışı ekonomiden verimlilik değişkenine doğ-
ru ve pozitif yönlü olarak gerçekleşmektedir. 
İktisadi açıdan böyle bir sonuç ise ele aldığı-
mız örneklem döneminde kayıt dışı ekonomi-
deki artışın ekonominin reel üretim yanındaki 
karar birimleri açısından kamusal düzenle-
melerden uzak ve emek maliyetini düşürücü 
üretken girişimlerde bulunulmuş olabileceği 
şeklinde değerlendirilmiştir. Kamusal regü-
lasyonların zaten tanım gereği kayıt dışı eko-
nominin kapsamına sokulamaması üretim ka-
rarı alma durumunda olan girişimcileri karar 
verme sürecinde çok daha esnek ve maliyet 
düşürücü üretim yöntemlerini kullanmaya 
sevkedebilmektedir. Bu durumun doğal bir 
sonucu ise ekonomide maliyetlerden tasarruf 
sağlayan daha verimli üretim yöntemlerinin 

devreye sokulması biçiminde algılanmakta-
dır. 

Bu eşbütünleşik eşitliğe ait hata düzeltme kat-
sayılarının incelenmesi ise zayıf dışsallık sı-
naması bulgularımızı destekler şekilde anlam-
lı hata düzeltme katsayılarının prd  ve rgdp  
değişkenlerine ait olduğunu ifade etmektedir. 
prd değişkeni üzerine gerçekleştirdiğimiz 

normalleştirme işlemi açısından yaklaşık ne-
gatif birim değerine sahip bir hata düzeltme 
terimi elde edilmektedir. Yani bir örneklem 
dönemi sonunda modelimizdeki denge ilişki-
sinden sapmaların yeniden durağan bir sürece 
yakınsadığını göstermektedir. Modelimizde 
son olarak eşbütünleşik değişken uzayı içe-
risinde değişkenlerin tek başlarına durağan 
bir ilişkiyi yansıtabilmeleri durumu Tablo 4 
aracılığıyla sorgulanmaktadır. Sonuçlar hiç-
bir değişkenin tek başına durağan bir ilişkiyi 
temsil edemediğini göstermekte, dolayısıyla 
daha önce gerçekleştirdiğimiz tek değişken-
li birim kök bulgularımızı desteklemektedir. 
Tahmin ettiğimiz eşbütünleşik ilişkinin grafi-
ğini aşağıya aktarmaktayız.   
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Şekil 2. Eşbütünleşik İlişkinin Grafiği
___________________________________________________________________________

-.12

-.08

-.04

.00

.04

.08

.12

.16

.20

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cointegrating relation 1

___________________________________________________________________________

Gördüğümüz gibi tahmin edilen ilişki ger-
çekten de durağan bir süreci yansıtmaktadır. 
Çalışmamızda son olarak yukarıda tahmin 
ettiğimiz eşbütünleşik ilişkiye yönelik hata 
düzeltme bulguları aktarılacaktır. Sonuçlar 

aşağıda gösterilmektedir. Eşbütünleşik model 
bulguları doğrultusunda hata düzeltme terimi 
katsayısının -1 değerine kısıtlanması durumu 
ilgili Wlad sınaması ile dikkate alınmaktadır 
(‘D’ simgesi fark işlemcisidir).

Tablo 5. Hata Düzeltme (EC) Modeli Eşitliği
___________________________________________________________________________

Bağımlı Değişken : D( prd )

Yöntem: Enküçük Kareler (White değişen varyans-tutarlı standart hata & ortak varyans)

Değişken   Katsayı  t-istatistiği

C     0.04    3.83

ECt-1    -1.00   -5.82

D( trgdp )    0.35     1.91

D( 1trgdp − )    0.49    4.43

D( tkdi )    0.03    2.58

D( 1tkdi − )    0.01    0.18

D( 1tprd − )    -1.12   -8.13

D( thourlyearnings )  -2.26   -3.32

D( 1thourlyearnings − )  -2.52   -3.30

ECt-1 terimi homojenlik ve simetri kısıtlaması 

Wald-sınaması F-istatistiği (1,23) 0.63 (Olasılık 0.44)
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Tablo 5 uzun dönem dengesine uyarlanma 
sürecini ifade eden  hata düzeltme modeli 
içerisinde gerçekleştirdiğimiz -1 ECt-1 kısı-
tının kabul edildiğini göstermektedir. Yani 
durağan denge ilişkisinden sapmaların den-
geye uyarlanma süreci eşbütünleşik model 
bulgularını destekler şekilde bir dönem içe-
risinde tamamlanmaktadır. Diğer katsayılar 
incelendiğinde bir dönem gecikmeli kayıt 
dışı ekonomi değişkeni dışında bütün katsa-
yıların istatistiksel olark anlamlı bulunduğu-
nu gözlenmektedir. Uzun dönem modelinde 
anlamsız bulunmasına rağmen EC eşitliğinde 
rgdp değişkeni anlamlı bir sonuç üretmekte-
dir. Yani reel milli gelir değişim oranını ifade 
eden ekonomik büyüme oranındaki artışlar 
kısa dönemde verimlilik değişmelerini nite-
leyebilmek amacıyla kullanılan toplam sana-
yi çalışan saat başına üretim endeksinde de 
artışlara neden olmaktadır. Benzer şekilde 
eşbütünleşik modelde anlamsız bulunmasına 
karşılık hourlyearnings  değişkeni hata dü-
zeltme modeli içeirisnde anlam kazanmakta-
dır. Ücret değişim oranındaki pozitif artışlar 
beklenebileceği şekilde verimlilik değişkeni 
üzerinde kısa dönemde negatif bir etki mey-
dana getirmektedir. kdi değişkeni ise EC eşit-
liği açısından uzun dönemli tahmin edilen 
özelliğini devam ettirmektedir. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Bulgularımız değişken sistemi içerisindeki 
istatistiksel olarak anlamlı ilişkinin prd  ve 
kdi  değişkenleri arasında bulunduğunu gös-
termektedir. Kayıt dışı ekonomideki %1’lik 
bir artış ekonominin reel üretim kesiminde 
elde edilen verimlilikte %0.04’lük bir artışa 

yol açmaktadır. Bu tür bir sonuç aynı zaman-
da Granger nedensellik ilişkisini de berabe-
rinde taşıdığı için nedenselliğin yönü kayıt 
dışı ekonomiden verimlilik değişkenine doğ-
ru ve pozitif yönlü olarak gerçekleşmektedir. 

İktisadi açıdan böyle bir sonuç ise ele aldığı-
mız örneklem döneminde kayıt dışı ekonomi-
deki artış, ekonominin reel üretimini de artır-
maktadır. Üretimdeki karar birimleri, kamu-
sal düzenlemelerden uzak ve emek maliyetini 
düşürücü üretken girişimlerde buluntur. Ka-
musal regülasyonlar, tanım gereği kayıt dışı 
ekonominin kapsamına sokulamamaktadır. 
Üretim kararı alma durumunda olan girişim-
ciler, karar verme sürecinde çok daha esnek 
ve maliyet düşürücü üretim yöntemlerini kul-
lanmaya sevkedilebilmektedir. Bu durumun 
doğal bir sonucu ise ekonomide maliyetler-
den tasarruf sağlayan daha verimli üretim 
yöntemlerinin devreye sokulması biçiminde 
algılanmaktadır. 

Kayıt dışı istihdam ile bir yandan üretim art-
makta, diğer yandan maliyetler düşmektedir. 
Böylece kayıt dışı istihdam, kamu ekonomi-
sinin vergi gelirlerini ve sosyal güvenlik prim 
gelirlerini azaltarak olumsuz etki yapmakta-
dır. Kayıt dışı istihdamla üretim yapan işyer-
leri haksız rekabete ve haksız kazanca yol aç-
maktatır. Bu durum mevcut işsizler üzerinde 
kayıt dışında kalacakları işyerlerinde işe yer-
leştirilmeyi kabul etmeye zorlamaktadır. 

Hem işveren, hem çalışan, hem de devlet açı-
sından en uygun fayda düzeyinin gerçekleş-
tirilmeye çalışılması ve söz konusu taraflar 
arasında birinin lehine olanın diğerinin aley-
hine olması kayıt dışı istihdamla mücadeleyi 
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zorlaştırmaktadır. Vasıfsız işgücünün çaresiz-
liği, ücret üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik 
prim yüklerinin toplam maliyetler üzerindeki 
etkileri mücadeleyi zorlaştıran diğer etmen-
ler arasında bulunmaktadır. Devletin en bü-
yük gelir kalemlerini; vergi gelirleri ve sos-
yal güvenlik prim gelirleri oluşturmaktadır. 
Devletin bu gelirlerini azaltacak bir politika 
izlemesi rayonel  olmayacaktır. Ayrıca kayıt 
dışı istihdam kayıt dışı ekonomiyi, kayıt dışı 
ekonomi de kayıt dışı istihdamı beslemekte-
dir. Bütün bunlar arasında dengenin sağlan-
ması da sağlanmaması da kayıt dışı istihda-
mın ekonomi üzerinde etkiler oluşturmasına 
neden olmaktadır.
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ODA VE YILDIZ SAYISININ OTELLERİN LOJİSTİK KAYNAKLARI 
ÜZERİNDE YARATABİLECEĞİ FARKLILIĞIN ARAŞTIRILMASI 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NUMBERS OF 
STARS AND ROOMS AND THE LOGISTICS RESOURCES IN HOTELS

Bahar SUVACI1, H. Zümrüt TONUS2

1 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Meslek Yüksekokulu
2 Anadolu Üniversitesi, İ.İ.B.F

Özet: Lojistik faaliyetlerin yerine getirilmesi sırasında 
kullanılan kaynaklara lojistik kaynaklar denilmektedir. 
Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinde bulunan 
lojistik kaynakların oda ve yıldız sayısına göre bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir.  Bu 
amaçla, Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı 
en büyük ilk 25 zincir ve grup otel örneklem olarak 
seçilmiştir. Çalışmada öncelikle örneklemdeki otellerin 
sahip oldukları lojistik kaynaklar ve bu kaynakların 
faktör grupları belirlenmiştir. Daha sonra otellerin 
oda ve yıldız sayısına göre bu kaynakların farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek amacı ile varyans 
(ANOVA) analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre 
otellerdeki lojistik kaynaklar oda ve yıldız sayısına 
göre önemli bir farklılık göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Kaynaklar, Oteller, 
Lojistik Yönetimi, Lojistik, Zincir ve Grup Oteller 

Abstract: In businesses, many activities are performed and those activities utilize various 
sources. While logistics is carried out as a business activity, it also benefits from logistics 
sources. Logistics sources are sources that affect operation of logistics activities. If those sources 
are determined and exist in the business then logistics activities will be performed without any 
interruption. As mentioned in the source based approach, business sources play a critical role 
to gain competitive advantage. Logistics is one of the business activities which serve businesses 
to gain competitive advantage and logistics sources that are utilized in those logistics activi-
ties, may have influence over the activities.  In order to utilize logistics for competitiveness, 
businesses should be able to reach logistics sources that are utilized in logistics activities, on 
the right time and in adequate amount and subsequently to perform such activities without any 
interruption. One aim of this study is to identify logistics resources that are used in logistics 
activities. Another aim of this study is to determine whether the logistics resources relate with 
the star and room numbers of hotels. The research objective is towards discover and evaluation. 
In this study, logistics sources, used for the activities were determined in chain and group hotels 
which operate in service sector. Then, existence of a relationship between numbers of stars and 
rooms and the logistics resources was tried to reveal.  Chain and group hotels were selected 
because of variation of star numbers of the hotels from one group to another, distribution of 
hotels throughout the country instead of localized in one single city or region and significant 
influence of business size on logistics activities. The study was conducted quantitatively and 
the data were collected via survey method. A new scale was developed due to original nature of 
the study. This new scale was tested to measure how well it is understood by survey attendees 
and how well it serves to achieve the research objective by a confidence analysis, performed 
to a pilot group. As a result of the reliability analysis, α was determined as 0,935. According 
to İslamoğlu (2011, pp.139), if alpha value is between 0.80 and 1.00, then the scale is highly 
reliable. Accordingly, the results were evaluated meaningful statistically and by maintaining 
its’ original form the survey was conducted on the whole sample.The research universe of this 
study was determined as local and international chain and group hotels which operate in Turkey. 
Any kind of group can be transformed to a universe with some restrictions. Since being chain 
and group hotels and operating in Turkey bring some restrictions, the research universe of this 
study is a real universe. According to Ekin Group’s December 2012 study which was conducted 
to determine top 25 chain and group hotels (based on room number) in Turkey, there are 167 
including local and international hotel chain and groups in Turkey. There are 824 hotels and 
400,000 rooms in those chain and group hotels . According to this data, real universe of this 
study is found as 824 hotels. It is not possible to reach whole research universe in all studies 
(Akbulut, 2010, pp.5). Since it was also not possible to reach the whole universe, this study was 
conducted on a representative sample group which was thought to reflect One of judgmental 
sampling (i.e., it does not depend on probability) techniques, oriented sampling method, was 
utilized to determine top 25 chain and group hotels as sample that was used in this study. The 
top 25 chain and group hotels, listed in the Ekin Group’s report, were utilized to determine the 
sample.  According to this list, the number of hotels in the top 25 local and international chain 
and groups, operating in Turkey is 212 and they operate in 32 cities. As a result, sample of 
this study was 212 chain and group hotels. 88 of the hotels which form the sample, are located 
in Antalya. It is followed by İstanbul (29), Muğla (19) and İzmir (11).One of the objectives 
of this research was also to figure out needed logistics sources to perform logistics activities 
in businesses. Accordingly, logistics assets and skills were combined and evaluated under one 
topic as logistics sources in this study. In order to determine main factors of logistics sources, 
factor analysis was performed. In this analysis, factors whose eigenvalues >1 were taken into 
account as above. The factor analysis showed that 2 statements (out of 22) have close values. 
Therefore, since the 4th and the 13th statements in logistics group of the survey have similar 
values, they were excluded from the data set.  At the end of the several times repeated factor 
analysis with 20 variables, it was found that there are 4 factors which have eigenvalue>1 and they 
explain 68,636% of the total variance. Then, an ANOVA analysis was performed to determine 
a relationship between numbers of stars and rooms and the logistics resources in hotels. Factor 
groups that were set in factor analysis were used to perform in ANOVA. Results of the research 
shows that hotels generally have logistics sources to do those logistics activities. On the other 
hand, there is no relationship between numbers of stars and rooms and the logistics resources 
that are used in the hotels during logistics activities. That means the numbers of stars and rooms 
of hotels do not make any difference at the amount of logistics resources

Key Words: Logistics Resources, Hotels, Logistics Management, Logistics, Chain and Group Hotels 
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1. GİRİŞ

İşletmelerin rekabette öne çıkmalarına yardım-
cı olan bir araç olarak lojistik, son yıllarda dışa 
yönelik stratejik bir fonksiyon olarak görül-
meye başlanmıştır. Babacan (2003: 10)’a göre 
lojistiğin stratejik olarak kullanılması, lojistik 
tekniklerle işletmeler arası ilişkileri düzenle-
yerek rekabet avantajı elde etmeye çalışmaktır. 
Lojistiği stratejik bir araç olarak görüp etkili bir 
şekilde yerine getirmeye çalışan işletmeler bu 
sayede üretimde artış, maliyetlerde düşüş, ka-
litede yükseliş, müşteri memnuniyetinde artış, 
rekabette öne çıkma ve pazar payında büyüme 
elde edebilecektir. Lojistik faaliyetlerin işletme-
lere rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için tam 
ve zamanında yerine getirilmesi önemlidir. Bu 
için lojistik faaliyetlerde kullanılan lojistik kay-
nakların işletmelerde eksiksiz ve zamanında bu-
lunması gerekmektedir. Bu çalışmada otellerde 
yerine getirilen lojistik faaliyetlerde kullanılan 
bu lojistik kaynakların, otellerin oda ve yıldız 
sayısına göre bir farklılık gösterip göstermediği 
belirlenmeye çalışılmıştır. 

2. LOJİSTİK YÖNETİMİ 

Lojistik terimi temelde askeri alanda araç-gereç 
ve birliklerin hareket organizasyonunu tanımla-
mak için kullanılmaktadır. Lojistik bu bakım-
dan bir plan ya da operasyonun ayrıntılı olarak 
örgütlenmesi ve uygulanmasıdır. Lojistikte te-
mel hedef, müşteri hizmetlerinde yüksek bir se-
viyeye ulaşmak, kaynak ve yatırımları optimum 
olarak kullanmak ve bu yolla rekabet üstünlüğü 
elde etmektir (Çancı ve Erdal, 2003: 35). 

Lojistik faaliyetler, işletmelerin iş hayatının 
gerektirdiği ihtiyaçlara cevap verebilme-

de kullandıkları araçlardan biridir. Lojistik, 
müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli 
olan her türlü mal, hizmet ve bilginin tedari-
kinden, son tüketiciye ulaştırılmasına kadarki 
geçen sürenin en iyi şekilde planlanmasını, 
organize ve koordine edilmesini gerektiren 
bir faaliyettir.  

Lojistik adı altında gerçekleştirilen pek çok 
faaliyet bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin etkili 
bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için yöne-
tilmeleri gerekmektedir. Lojistik Yönetimi, 
müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere ürünlerin üretildiği noktadan son kulla-
nıldığı tüketim noktasına kadar olan tedarik 
zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmet-
lerinin ve bilgi akışının etkin ve verimli bir 
şekilde ileriye ve geriye doğru hareketini ve 
depolanmasını planlayan, uygulayan ve kont-
rol eden tedarik zinciri sürecinin bir parçası-
dır (Keskin, 2011: 7).

Lojistik kavramı, malzemelerin ve ürünlerin 
tedarikçiden tüketimin gerçekleştirileceği 
son noktaya kadarki hareketleri ile ilgili faali-
yetlerin bir sistem içerisinde yer almasını ge-
rektirmektedir. Lojistik sistem adı verilen bu 
sistem, örgütün farklı alanlarını kapsamakta, 
çeşitli kaynakları kullanmakta ve onun faali-
yetlerini destekleyecek çok çeşitli etkinlikten 
oluşmaktadır. Örneğin, ekipman ve makine-
lerin satın alınması ve gerekli çalışanların 
işe alınması için finansal kaynaklara ihtiyaç 
duyulurken,  lojistik faaliyetlerin planlanma-
sı, yönetilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için 
insan kaynaklarına ihtiyaç vardır (Kee-Hung 
ve Cheng, 2009: 35).  
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3. OTELLERDE LOJİSTİK YÖNETİMİ

Otellerin kendilerine has özellikleri nedeni 
ile lojistik faaliyetler otel işletmelerinde de 
önemli olmaktadır. Örneğin mal ve hizmetin 
üretildiği yerde tüketiliyor olması, üretilecek 
üründe herhangi bir gecikme yaşanması duru-
munda müşteri memnuniyetini doğrudan et-
kileyebilecektir. Üretimin gecikmesine neden 
olabilecek bir etmen olarak ihtiyaç duyulan 
malzemelere zamanında, istenilen miktarda, 
maliyette ve kalitede ulaşabilmek için lojistik 
faaliyetlerin kesintisiz olarak yerine getiril-
mesi gerekmektedir.  

Otel işletmelerini diğer işletmelerden ayı-
ran bir özellik de birbirinden farklı pek çok 
hizmetin aynı anda sunuluyor olmasıdır. Bu 
ise otel yöneticilerinin görevlerini daha kar-
maşık hale getirmektedir. Türksoy (2007: 
84)’e göre otellerin temel görevi müşterilerin 
konaklama ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu-
nun yanında otel işletmeleri müşterileri için 
restoran ve kafeteryaları ile bir yiyecek ve 
içecek işletmesi gibi faaliyet gösterebilmek-

tedir.  Müşteri talepleri doğrultusunda disko 
ve animasyonlar ile bir eğlence merkezi gibi 
müşterilerin eğlence ihtiyaçları karşılanabil-
mektedir. Çamaşırhane olanaklarına sahip 
bir otel işletmesi ise kuru temizleme hizmeti 
verebilmektedir. Spa ve termal üniteleriyle 
bir güzellik ve tedavi merkezi olabilmekte-
dir. Salonlarını kullanmak isteyen müşterileri 
için ise bir sanat ve kültür merkezi yeri özel-
liği taşıyabilmektedir. Otellerde sunulan bu 
farklı hizmetlerin sunumu için pek çok çeşitte 
malzemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kadar 
çeşitli malzeme ihtiyacının tam ve zamanında 
karşılanabilmesi ise, lojistik faaliyetlerin ek-
siksiz yerine getirilmesi ile olabilecektir. 

Otel işletmelerinde sunulan bu çok sayıdaki 
hizmet genel olarak içinde ön büro hizmet-
lerinin de sunulduğu kat hizmetleri ve resto-
ranında dahil edildiği mutfak ya da yiyecek 
içecek hizmetleri adı altında iki grupta ele 
alınmaktadır. Buna göre, bir otel işletmesinde 
sunulan hizmetler temel başlıklar altında Şe-
kil 1’de gösterilmektedir (Paraskevas, 2001: 
253). 
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ġekil 1. Otellerde Hizmet Zinciri  
Kaynak: Paraskevas, (2001: 253) 

 
Otel işletmelerinde sunulan ve Şekil 
1’de gösterilen hizmetler yerine 
getirirlerken, otel işletmeleri için önemli 
olan farklı lojistik faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir.  

 
Dış çevre olarak adlandırılan 
tedarikçilerden ürünlerin tedarik 
edilerek depolara ulaştırılmasına kadar 
geçen süre içerisinde lojistik faaliyet 
olarak sipariş işleme, talep yönetimi, 
satın alma ve nakliye 
gerçekleştirilmektedir. Bu noktada 
otelde mal ve hizmet sunumunun 
gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç 
duyulan ürünlerin (deterjanlar, yiyecek 
içecek malzemeleri, çarşaflar, tabaklar 
gibi) belirlenmesi, siparişinin verilmesi, 
satın alınması ve otele ulaştırılması 
işlemleri gerçekleştirilmektedir. 
 
Doğdubay (2006: 93)’e göre amaca 
uygun malzemelerin uygun zaman ve 

miktarda tedarik edilmesi ürün veya 
hizmetin ekonomiklik ve verimliliğine 
katkıda bulunmaktadır. Böylece, stok 
planlaması ve kontrolü, tedarik 
planlaması, sipariş miktarının 
planlanması, depolama ve depo çıkış 
denetimlerinin yapılması gibi 
uygulamaları kapsayan bir sistem ortaya 
çıkmaktadır.  
 
Depolara gelen bu ürünler için 
sınıflandırmada, stok yönetimi ve 
depolama faaliyetlerinden 
faydalanılmaktadır. Sınıflandırma 
sırasında otele gelen ürünlerin 
araçlardan depolara yerleştirilmek üzere 
taşınması, depolarda paketlerin 
açılması, raflara yerleştirilmesi, tekrar 
ambalajlanması gerekenlerin 
ambalajlanması gibi işlemler 
gerçekleştirilmektedir. Depolardaki 
stokların takibinin yapılması ve stok 
probleminin yaşanmadan mal ve hizmet 
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Otel işletmelerinde sunulan ve Şekil 1’de 
gösterilen hizmetler yerine getirirlerken, otel 
işletmeleri için önemli olan farklı lojistik faa-
liyetler gerçekleştirilmektedir. 

Dış çevre olarak adlandırılan tedarikçilerden 
ürünlerin tedarik edilerek depolara ulaştırıl-
masına kadar geçen süre içerisinde lojistik 
faaliyet olarak sipariş işleme, talep yönetimi, 
satın alma ve nakliye gerçekleştirilmektedir. 
Bu noktada otelde mal ve hizmet sunumunun 
gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan 
ürünlerin (deterjanlar, yiyecek içecek malze-
meleri, çarşaflar, tabaklar gibi) belirlenmesi, 
siparişinin verilmesi, satın alınması ve otele 
ulaştırılması işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Doğdubay (2006: 93)’e göre amaca uygun 
malzemelerin uygun zaman ve miktarda te-
darik edilmesi ürün veya hizmetin ekonomik-
lik ve verimliliğine katkıda bulunmaktadır. 
Böylece, stok planlaması ve kontrolü, tedarik 
planlaması, sipariş miktarının planlanması, 
depolama ve depo çıkış denetimlerinin yapıl-
ması gibi uygulamaları kapsayan bir sistem 
ortaya çıkmaktadır. 

Depolara gelen bu ürünler için sınıflandırma-
da, stok yönetimi ve depolama faaliyetlerin-
den faydalanılmaktadır. Sınıflandırma sıra-
sında otele gelen ürünlerin araçlardan depo-
lara yerleştirilmek üzere taşınması, depolarda 
paketlerin açılması, raflara yerleştirilmesi, 
tekrar ambalajlanması gerekenlerin ambalaj-
lanması gibi işlemler gerçekleştirilmektedir. 
Depolardaki stokların takibinin yapılması ve 
stok probleminin yaşanmadan mal ve hiz-
met üretiminin gerçekleştirilmesi önemlidir. 
Depolama faaliyeti ile ürünler kullanılmak 

üzere depolarda bekletilmektedir. Bu aşama-
da otellerin mutfak bölümleri için bekletilen 
malzemelerin bir kısmının (süt ve süt ürünler, 
et ve et ürünleri gibi) özel saklama koşulları 
ile saklanması gerekmektedir. 

Depolardan gerekli ürünler mutfak ve resto-
ran bölümleri ile kat hizmetleri ve ön büro 
bölümleri olmak üzere hizmetin hazırlanıp 
sunulduğu bölümlere ulaştırılmaktadır. Bu 
bölümlerde müşterinin talep ettiği ürünler 
(oda temizliği, yiyecek-içecek, havuzda kul-
lanılacak havlu gibi) müşteri ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere müşteriye sunulmaktadır. 

Sonrasında müşterilerin talep ettikleri ürünlere 
doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda, 
doğru kalitede ve istedikleri fiyattan sunulup 
sunulmadığı takip etmek üzere müşteri hiz-
metleri faaliyetleri gerçekleştirilmeye çalışılır. 
Aktaş ve Aksatan (2012: 240)’ a göre müşteri 
ilişkileri yönetiminden kazanç elde etmek is-
teyen işletmeler, işletmeye getirdikleri değere 
göre müşterilerine farklılaştırılmış müşteri hiz-
meti sağlamalıdırlar. Örneğin karlı müşterilere 
krallara yakışır bir şekilde davranmalıdırlar. 

Bu aşamada gerçekleştirilen bir diğer faali-
yet olan müşteri ihtiyaçlarını etkin bir şekilde 
tahmin etmek için pazarlamadan faydalanıl-
maktadır. Turizm sektöründe üreticilerin tü-
keticilerle doğrudan ilişki kurması güçtür. Bu 
nedenle turizm pazarlama sisteminde yer alan 
aracı işletmeler veya kuruluşlar, üreticilerle 
tüketiciler arasında dağıtım işlevini üstlen-
mektedirler. Turizm pazarlama aracıları tüke-
ticilerle ürünler arasında ilişki kuran, ürünleri 
oluşturan, paket turlar hazırlayan, dağıtım 
işlevini yerine getiren ve hatta satış sonrası 
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müşteri hizmetleri ile ilişkilerini devam etti-
ren kişi ve kuruluşlardır (Emir, 2010: 1245). 
Otel müşterileri pazarlama için hem bir hedef 
kitle hem de pazarlama faaliyetleri için geri 
bildirim kaynağı olmaktadır. 

Sonuç olarak, üretim işletmelerinde yerine geti-
rilen lojistik faaliyetler bir hizmet işletmesi ola-
rak otel işletmelerinde de yerine getirilmektedir. 
Otel işletmeleri de mal ve hizmet üretimi için 
ihtiyaç duydukları malzemeleri tedarik etmek 
ve onları işletme içerisinde gerekli yerlerde bu-
lundurmak zorundadırlar. Bu nedenle lojistik 
faaliyetler üretim ve tüketimin aynı anda yapıl-
dığı oteller için büyük önem taşımaktadır. 

4. LOJİSTİK KAYNAKLAR

Lojistik faaliyetlerin iyi yönetilebilmesi için 
diğer işletme faaliyetlerinde olduğu gibi bazı 
kaynakların kullanılması gerekmektedir. 
Olavarrieta ve Ellinger (1997: 561) işletme 
kaynaklarını hem işletme içerisinden temin 
edilen hem de işletme dışından tedarik edilen 

kaynaklar olarak iki grupta ele almıştır. Ya-
zarlar işletme kaynaklarını dokunulabilir ve 
dokunulamaz olarak girdi, varlık ve yetenek 
olmak üzere üç başlık altında toplamıştır. 

Lojistik faaliyetler yerine getirilirken yalnız-
ca yeteneklerden faydalanılmamakta lojistik 
varlıklar ve girdiler de kullanılmaktadır. Gir-
di faktörleri herhangi bir lojistik faaliyette 
kullanılmaya başlandıktan sonra lojistik bir 
varlık ya da yeteneğe dönüşmektedir. Bu ne-
denle, lojistik varlıklar ve yetenekler birlikte 
ele alınarak lojistik kaynaklar başlığı altında 
toplanabilir. Alan yazında lojistik yetenek-
ler ile ilgili çalışmalar bulunmakla birlikte 
lojistik varlıkları ve yetenekleri birlikte ele 
alarak inceleyen ve lojistik kaynaklar olarak 
bir başlık altında toplayan bir çalışmaya rast-
lanılmamıştır. Bu nedenle, alan yazında yer 
alan çalışmalardan da yararlanılarak lojistik 
varlıklar ve yeteneklerin toplu olarak göste-
rildiği bir lojistik kaynaklar listesi oluşturul-
muştur. Bu liste Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1. Lojistik Kaynaklar (Varlıklar ve Yetenekler)

Lojistik Kaynaklar

Bilgi ve Yenilik Kaynakları ile İlgili

•	 Bilginin elde edilmesi
•	 Bilgilerin paylaşılması
•	 Problem çözebilme yeteneği
•	 Yeniliklerin takip edilmesi
•	 Yeniliklerin işletmeye adapte edilmesi
•	 İlklerin uygulanması
•	 Yeni lojistik hizmet geliştirilmesi

İnsan Kaynakları ile İlgili

•	 Çalışan yeterliliği
•	 Nitelikli çalışanlara sahip olunması
•	 Çalışanlar arası iyi ilişkilerin varlığı

Teknolojik Kaynaklar ile İlgili

•	 Bilgisayarlar
•	 Bilgisayar programları 
•	 Yönetim bilgi sistemleri
•	 Otomasyon programları

Operasyonel Kaynaklar ile İlgili

•	 Tedarikçi ilişkileri 
•	 Depolar
•	 Depo araç gereçleri
•	 Takımların oluşturulması
•	 Lojistik koordinasyon
•	 Hızlı teslimat
•	 Finansal kaynaklar
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Lojistik kaynaklar bu çalışmanın veri analizi 
kısmında gerçekleştirilen faktör analizi sonu-
cunda belirlenen dört faktör grubu temel alı-
narak gruplandırılmıştır. 

5. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE  
BULGULAR

5.1. Araştırma Evren ve Örneklemi

Bu araştırmanın evreni, Türkiye’de faaliyet 
gösteren yerli ve yabancı zincir ve grup otel-
ler olarak belirlenmiştir. Evren, aynı özellik-
leri gösteren birey ya da nesnelerden oluşan 
bir gruptur. Evrenin tamamına ulaşmak her 
araştırmada mümkün olmamaktadır (Akbu-
lut, 2010: 5). Bu araştırmada da evrenin tama-
mına ulaşmak mümkün olmadığı için evreni 
temsil ettiği düşünülen bir örneklem seçilerek 
araştırma yürütülmüştür. 

Zincir otel işletmesi, zincir yönetimin doğru-
dan denetimi altında bulunan iki veya daha 
fazla otelden oluşmaktadır (Demirkan, 1992: 
4). Zincir oteller, bağımsız otel işletmelerin-
den farklı olarak sahipliği bir şirkete ait olan 
işletmelerdir ve işlemler otelin bağlı olduğu 
şirket tarafından yürütülmektedir.  İşletmeler 
genellikle imtiyaz verme ve yönetim anlaş-
ması yapma gibi yollarla bir zincire dahil ol-
maktadır (Akoğlan Kozak, 2012: 32). Zincir 
otel işletmelerindeki otellerin yıldız sayıları 
ve diğer genel özellikleri aynı olmaktadır. 
Grup oteller ise belli bir zincire ait farklı yıl-
dız sayılarına, özelliklere ve otel isimlerine 
sahip olan otel işletmeleridir. Örneğin, Accor 
grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren İbis, 
Novotel, Mercure gibi.

Belli sınırlamalar getirmek şartı ile her tür-
lü grubu evrene dönüştürmek mümkündür. 
Araştırma bağlamında iki farklı evrenden 
bahsedilebilir. Birincisi araştırmacı için her-
hangi bir kısıt olmaksızın belirlenen ideal ev-
ren. İkincisi ise araştırmacının belli kısıtları 
dikkate alarak oluşturduğu gerçekçi evrendir 
(Altunışık ve diğ., 2007: 123). Araştırma ev-
renindeki otellerin zincir ve grup olması ve 
Türkiye’de faaliyet göstermesi araştırmaya 
bir kısıt getirdiği için bu çalışmadaki araştır-
ma evreni gerçekçi bir evrendir. Ekin Grubu-
nun 2012 Aralık ayında Türkiye’de faaliyet 
gösteren oda sayısına göre büyük ilk 25 zincir 
ve grup oteli belirlemek için yapmış olduğu 
araştırmanın verilerine göre, Türkiye’de yerli 
yabancı toplam 167 zincir ve grup bulunmak-
tadır. Türkiye’deki zincir ve gruplarda 824 
otel ve 400 bin oda mevcuttur1. Bu verilere 
dayanarak çalışmanın gerçekçi evreninde 824 
otel bulunmaktadır.

Çalışmada örnekleme yöntemlerinden yargı-
sal (olasılığa dayalı olmayan) örneklem se-
çim tekniklerinden amaçlı örnekleme yönte-
mi kullanılarak en büyük ilk 25 zincir ve grup 
oteller örneklem olarak belirlenmiştir. Örnek-
lem, evren hakkında doğru çıkarımlarda bulu-
nabilmek için evren ile benzer özellikler gös-
termesi gereken bir alt grubun seçilmesidir 
(Akbulut, 2010: 5). Amaçlı örneklemeye göre 
öğeler örnek için çalışma evreninden rasgele 
değil, belli özelliklerden dolayı ve/veya araş-
tırmacının kendi kararına göre seçilir (Böke 
ve diğ., 2011: 125). Bu tanımdan yola çıkarak 
büyüklük belli bir özellik olarak alınmış ve 

1 h t t p : / / w w w. t u r k i y e t u r i z m . c o m / n e w s .
aspx?id=68136 (Erişim: 01-02-2013)
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araştırmanın örneklemi Türkiye’de faaliyet 
gösteren zincir oteller içerisinden oda sayısı-
na göre en büyük 25 zincir ve grup otel olarak 
belirlenmiştir. Ekin Grubunun yapmış olduğu 
araştırma sonucunda oluşturulan en büyük ilk 
25 zincir ve grup otel listesi örneklem için 
temel alınmıştır. Aşağıdaki tabloda bu araş-
tırma sonucunda belirlenen otellerin listesi 
bulunmaktadır2;

Tablo 2. Oda Sayısına Göre Türkiye’nin 
En Büyük 25 Zincir ve Grup Oteli

Zincir/Grup Adı Tesis 
Sayısı

Oda 
Sayısı

1 Hilton İnt Grubu 22 5519

2 Crystal Grubu 11 5144

3 Rixos 10 4533

4 InterContinental 
Grubu

16 3393

5 Paloma-Diana 10 3225

6 Kaya Grubu 9 3076

7 WOW 5 2914

8 Club Voyage 7 2785

9 Delphin Grubu 5 2644

10 Limak Grubu 9 2578

11 Dedeman 14 2474

12 Majesty 7 2376

13 Larissa Grubu 11 2225

14 Kervansaray 8 2115

15 Stone Grubu 4 2112

16 Barut Grubu 8 2097

17 Marriott 8 2022

18 PGS-Pegas 3 1948

19 Asteria Grubu 4 1923

2 h t t p : / / t u r i z m g a z e t e s i . c o m / E d i t o r y a l .
aspx?id=68169, Erişim: 23-02-2013)

20 Accor 10 1788

21 Starwood Grubu 7 1777

22 Amara Grubu 4 1777

23 Club Med 4 1741

24 Aska 8 1713

25 Anemon 16 1632

Bu bilgiler doğrultusunda zincir ve grup otel-
lerin illere göre dağılımı ve sayıları da araş-
tırılmıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren yerli 
ve yabancı ilk 25 büyük zincir otelin 32 ilde 
faaliyet gösterdiği ve otel sayılarının toplamı-
nın da 212 olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın 
örneklemi olarak bu 212 zincir ve grup otel 
işletmesi alınmıştır.

5.2. Veri Toplama Tekniği ve Analizi

Bu araştırma nicel olarak yürütülmüştür ve 
veri toplama tekniği olarak anket kullanıl-
mıştır. Araştırmanın özgün olması nedeni ile 
otel işletmelerine uyarlanmış yeni bir ölçek 
geliştirilmiştir. Ölçek geliştirme çalışmaları 
sürecinde konu ile ilgili alan yazın çalışma-
ları incelenmiş ve uzman görüşü alınmıştır. 
Hazırlanan anket formunda beşli likert ölçeği 
kullanılmıştır.

Yeni oluşturulan bir ölçek olarak soruların 
cevaplayanlar tarafından anlaşılıp anlaşılma-
dığını belirlemek ve araştırmanın amacına ne 
derece hizmet ettiğini görmek amacıyla pilot 
bir uygulama yapılmıştır. Bu amaçla pilot ça-
lışma örneklemin yaklaşık %15’i olan 30 otel 
işletmesi ile gerçekleştirilmiştir.

Pilot çalışmanın sonucunda lojistik kaynak-
ların sorgulandığı I. grubun (22 ifade için) 
güvenilirlik katsayısı α: 0, 957, lojistik faa-
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liyetlerin uygulanma sıklığının sorulduğu II. 
grubun güvenilirlik katsayısı α: 0, 973 olarak 
bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda 
alfa değerinin genellikle 0,90’nın üzerinde 
olması istatiksel olarak anlamlı bulunmuş ve 
uzman görüşü alınarak anketin ilk hali korun-
mak sureti ile örneklemin tamamına gönde-
rilmesine karar verilmiştir.

Anket soru formunun birinci bölümünde lo-
jistik kaynakların belirlenmesine yönelik ola-
rak oluşturulan I. için faktör analizi yapılmış-
tır. Faktör analizinin başlıca amacı araların-
da ilişki bulunduğu düşünülen çok sayıdaki 
değişken arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını 
ve yorumlanmasını kolaylaştırmak için daha 
az sayıdaki temel boyuta indirgemek veya 
özetlemek olan bir grup değişkenle analiz 
tekniği olduğu için tercih edilmiştir (Altunı-
şık ve diğerleri, 2007: 222). Bu yolla lojis-
tik kaynaklar değişik faktör grupları altında 
toplanarak açıklanmıştır. Ayrıca, işletmelerin 
oda sayıları ve yıldız sayılarına göre lojistik 
kaynakların farklılık gösterip göstermediği-
nin araştırılması için varyans analizi (ANO-
VA) yapılmıştır. Birçok grup ya da değişkeni 
istatiksel hata yapmadan karşılaştırmak için 
varyans analizine başvurulmaktadır (Akbu-
lut, 2010:119).

5.3. Bulgular ve Yorum

5.3.1. Araştırmaya Katılan Zincir Otelle-
rin Genel Özelliklerine Yönelik Bulgular

Ankete katılan otellerin % 77’si (147 tanesi) 
oda sayısına göre orta ve büyük ölçekli otel-
lerdir. Bu durum işletmelerin büyük olmanın 

vermiş olduğu ayrıcalıklardan faydalanabile-
ceklerini göstermektedir.

Araştırma kapsamına alınan otellerin büyük 
bir kısmını 4 ve 5 yıldızlı oteller (% 89,4)  
oluşturmaktadır. Bünyelerinde lokanta bulun-
durmak, 4 yıldız için en az 80, 5 yıldız için 
en az 120 odaya sahip olmak yıldız sınıflan-
dırmasında aranan şartlar arasındadır (Kozak, 
2002: 16-17). 4 ve 5 yıldızlı otellerde odala-
rın belli bir sayıda olması ve restoranlarının 
da aktif bir şekilde çalışması şartı, bu otelleri 
lojistik kaynaklara sahip olmaya ve lojistik 
faaliyetleri yerine getirmeye zorlamaktadır. 

Lojistik faaliyetler için önemli olan bir diğer 
unsur, otellerin hizmete açık oldukları dönem 
olmaktadır. Yıl boyunca hizmet veren otel iş-
letmelerinde lojistik faaliyetler sürekli olarak 
yerine getirilecektir. Ankete katılan otel işlet-
melerinin % 74,7’si tüm yıl boyunca hizmet 
veren işletmelerdir.

Araştırma kapsamındaki otellerin ortalama 
doluluk oranları belirlenmek istenmiştir. An-
cak elde edilen veriler arasında %36,3’lük (69 
işletme) bir veri kaybı olduğu için yorumlar 
geriye kalan % 63,7’lik (121 işletme) bölüm 
için yapılabilmiştir. Sonuçlara göre soruya 
cevap veren işletmelerin yarısından çoğunun 
(114 işletme) doluluk oranı %50-100 arasın-
dadır. Doluluk oranı, lojistik faaliyetlerin ye-
rine getirilme sıklığı için bir diğer gösterge 
olarak kabul edilebilir. Bu açıdan işletmele-
rin çoğunun % 50-100 doluluk oranına sahip 
olması lojistik faaliyetlerin yerine getirilme 
sıklığını arttırmaktadır. 
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Ankete katılan otellerin coğrafi bölgelere 
göre dağılımlarına bakıldığında, genellikle 
Türkiye’nin bütün bölgelerinde faaliyette bu-
lundukları görülmektedir. Bu bulgu, yapılan 
araştırmanın sonuçlarının genele atfedilmesi 
açısından önemlidir. Akdeniz bölgesi turistik 
bir bölge olarak % 42,1 ile örneklemdeki en 
fazla otele sahiptir. İnsan hareketliliğinin en 
çok olduğu ve turistik amaçlı gezilerin yapıl-
dığı iller olan İstanbul ve İzmir’i bünyesinde 
barındıran Marmara (% 37) ve Ege (%36) bir-
birine çok yakın oranlar ile Akdeniz bölgesini 
takip etmektedir. Bu sonuçlar Akdeniz, Mar-
mara ve Ege bölgesinin turizm arzı açısından 
ilk üçte Güney Doğu Anadolu, Karadeniz ve 
Doğu Anadolu bölgesinin ise arz açısından 
son sıralarda olduğunu göstermektedir. Bu-
nun nedeni, ilk üçte bulunan bölgelerde de-
niz, kum ve güneş turizmi yoğun olması ve 
bu turizmini talep eden müşterilerin özellikle 
bu bölgeleri tercih etmesine bağlanabilir. Gü-
ney Doğu Anadolu, Karadeniz ve Doğu Ana-
dolu bölgesinde zincir otel sayısının azlığı, 
kültür ve iş turizmi amaçlı az sayıda turistin 
bu bölgeleri ziyaret etmesine bağlanabilir. 

5.3.2. Araştırmaya Katılan Zincir ve Grup 
Otellerin Lojistik Kaynaklarına Yönelik 
Bulgular  

Araştırmanın bu bölümünde, birbirleri ile 
ilişkili olduğu düşünülen çok sayıdaki lojistik 
kaynakların arasındaki ilişkinin anlaşılmasını 

ve yorumlanmasını kolaylaştırmak amacıy-
la, değişkenleri daha az sayıda temel boyuta 
indirgeyerek özetlemede kullanılan çok de-
ğişkenli bir analiz tekniği olan faktör analizi 
yapılmıştır.  İslamoğlu ( 2011: 238)’e göre ör-
nek sayısının ideal olarak değişken sayısının 
beş katı olduğu durumlarda faktör analizi ya-
pılabilir. Çalışmanın değişken sayısı 22, ör-
neklem sayısı 190’dır ve bu sayı istatistiksel 
olarak faktör analizi için yeterlidir. 

Bu amaçla lojistik kaynakları belirlemek için 
oluşturulmuş olan 22 ifadenin faktör analizi-
ne uygunluğunu gösteren Kaiser-Meyer-Ol-
kin (KMO) testi yapılmıştır. Ayrıca, yine bu 
bölümün Bartlett Küresellik Testi değerlerine 
de bakılmıştır.

Araştırmanın 22 değişkenden oluşan lojis-
tik kaynaklar kısmı için KMO değeri 0,915 
olarak bulunmuştur. KMO değeri 1’e yak-
laştıkça değişkenler arasındaki ilişkilerin net 
olduğu ve faktör analizinin güvenilir sonuç-
lar vereceği söylenmektedir (Akbulut, 2010: 
87). Bartlett Küresellik Testi sonucu ise 2794, 
712 ve anlamlılık değeri p=,000 olarak elde 
edilmiştir. İslamoğlu (2011: 244)’e göre p 
değerinin 0.05’den küçük olması sonucun 
anlamlı olduğunu ve değişkenler arasında 
faktör analizi yapılabilecek ilişkinin bulun-
duğunu göstermektedir. Elde edilen değerler, 
verilerin faktör analizi için uygun olduğunu 
ispatlamaktadır. 
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Tablo 3. Araştırmaya Katılan Zincir ve Grup Otellerin Lojistik Kaynaklarına Yönelik 
Faktör Analizi

Faktör Yükü Özdeğer % Varyans Toplam % 
Varyans

I. Faktör-
Bilgi Ve Yenilik Kaynakları

9,576 47,878 47,878

Yenilikleri takip etme ,776

Bilginin elde edilmesi ,759

Bilgilileri paylaşma ,740

Yenilikleri işletmeye adapte etme ,719

Yeni lojistik hizmet geliştirme ,705

İlkleri uygulama ,704

Problem çözebilme ,686

II. Faktör-Operasyonel Kaynaklar 1,523 7,617 55,495

Depolar ,847

Depo araç-gereçleri ,802

Tedarikçi ilişkileri ,720

Takımların oluşturulması ,688

Hızlı teslimat ,653

Lojistik koordinasyon ,553

III.  Faktör-Teknolojik Kaynaklar 1,443 7,217 62,712

Yönetim bilgi sistemleri ,783

Otomasyon programları ,764

Bilgisayarlar ,668

Bilgisayar programları ,623

IV. Faktör-

İnsan Kaynakları

1,185 5,924 68,636

Nitelikli çalışanlar ,803

Çalışanlar arası iyi ilişkiler ,795

Çalışan yeterliliği ,672

KMO=,907; Bartlett Küresellik Testi=2511,565; p=,000 
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Faktör dağılımında özdeğeri 1’in üstünde 
olan faktörler dikkate alınmıştır. Yapılan fak-
tör analizi sonucunda 22 değişkenden 2’sinin 
binişik olduğu, diğer bir deyişle faktörlere 
birbirine yakın değerler yüklendiği görül-
müştür. Akbulut (2010: 93)’e göre binişik 
madde, iki faktör altında yüksek yüklere sa-
hip olan ve bu yükler arasında .10’un altında 
fark olan maddedir. Bu maddelerin ne amaca 
hizmet ettiği belirsizdir ve ölçekten çıkartıl-
malıdır. Bu nedenle, I. grupta bulunan 4. ve 
13. ifadeler binişik oldukları için veri setin-
den çıkartılmıştır.3 20 değişkenle tekrarlanan 
faktör analizi sonucunda, özdeğeri 1’İn üze-
rinde olan ve toplam varyansın %68,636’sını 
açıklayan 4 faktör elde edilmiştir.   

Faktör analizi sonucunda elde edilen döndürül-
müş faktör yükleri matrisi incelendiğinde, en 
düşük değerin 0,553 olduğu görülmüştür. Ay-
rıca, 20 ifadenin KMO değerinin 0,907, Bart-
lett Küresellik Testi sonucunun 2511,565 ve 
anlamlılık değerinin p=,000 olması da bu veri 
dizisinin faktör analizine uygunluğunu göster-
mektedir. Lojistik kaynaklara yönelik faktör 
analizi sonuçları Tablo 3’de verilmektedir. 

Ölçeğin güvenilirlik analizi faktör analizin-
den sonra yapılmıştır. Şencan (2005: 360)’a 
göre faktör analizinde güvenilirlik testinin 
hangi aşamada yapılacağı, araştırmacının 
amacına göre değişebilmektedir. Araştır-
macının amacı karmaşık kavramsal yapıları 
ölçmek ve gizli yapıları ortaya çıkarmak ise 

3  Binişik olduğu belirlenip veri setinden çıkarılan 
4. ve 13. ifadeler şunlardır: “Lojistik için gerekli 
teknolojiye (internet, tel, intranet vb.) sahibiz” 
ve “Lojistik faaliyetler için gerekli olan finansal 
kaynaklara sahibiz”.

verilere önce faktör analizi yapılmalı ve son-
rasında güvenilirlik analizi uygulanmalıdır. 
Ayrıca, faktör analizinden sonra yapılacak 
güvenilirlik analizi tüm faktörler için tek tek 
yapılmalıdır.

Faktör analizi sonucu belirlenen 20 maddeye 
uygulanan güvenilirlik analizinde Cronbach 
Alfa (α) katsayısının ,940 olduğu görülmüş-
tür. Bu değer, ölçeğin yüksek derecede güve-
nilir olduğunu, ölçekte yer alan maddelerde 
iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. 
Ayrıca, tüm lojistik kaynakların ortalaması 
4, 3139 olarak bulunmuştur. 5’e yakın olan 
bu değer, araştırmaya katılan otellerin lojistik 
kaynakların tümüne genellikle sahip oldukla-
rını göstermektedir. 

5.3.3. Araştırmaya Katılan Zincir ve Grup 
Otellerin Oda ve Yıldız Sayılarına Göre 
Lojistik Kaynakların Farklılaşmasına Yö-
nelik Bulgular

Lojistik kaynaklarla ilgili faktör analizinden 
sonra, lojistik kaynakların otellerin oda ve 
yıldız sayısına göre farklılık gösterip göster-
mediğine bakılmıştır.



87

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management 

Temmuz  /  Ağustos  / Eylül 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Yaz
July /August / September 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Summer

ID:01 K:11
(Yönetim Organizasyon) & (Management and Organization)

www.uheyadergisi.com 

Tablo 4. Araştırmaya Katılan Zincir ve Grup Otellerin Oda Sayılarına Göre Lojistik 

Kaynakların Farklılaşmasına Yönelik ANOVA Testi Sonuçları4

L.K Oda Sayısı n Ortalama Standart 
Hata

Kareler 
Toplamı

Serbestlik 
Derecesi F Sig.

(p)
Grup 
Arası

Grup 
İçi

Grup 
Arası

Grup 
İçi

L
.K

 T
üm

ü

1-100 29 4,2466 ,09390

,176 45,784 3 186 ,239 ,869

101-300 87 4,3178 ,05012

301-600 60 4,3408 ,07081

601 ve üstü 14 4,3143 ,10696

Toplam 190 4,3139 ,03578

I. 
F

1-100 29 4,1724 ,11808

,057 73,541 3 186 ,048 ,986

101-300 87 4,1921 ,06692

301-600 60 4,1976 ,08564

601 ve üstü 14 4,1327 ,12300

Toplam 190 4,1865 ,04527

II
. F

1-100 29 4,2989 ,12824

,352 59,864 3 186 ,365 ,778

101-300 87 4,3870 ,05534

301-600 60 4,4139 ,07584

601 ve üstü 14 4,4643 ,13326

Toplam 190 4,3877 ,04095

II
I. 

F

1-100 29 4,4052 ,09319

,390 55,078 3 186 ,439 ,726

101-300 87 4,4828 ,05496

301-600 60 4,4750 ,08119

601 ve üstü 14 4,6071 ,10714

Toplam 190 4,4776 ,03930

IV
. F

1-100 29 4,1034 ,11941

1,793 67,634 3 186 1,644 ,181

101-300 87 4,2529 ,06448

301-600 60 4,3500 ,07193

601 ve üstü 14 4,0476 ,19093

Toplam 190 4,2456 ,04397

4  L.K= Lojistik Kaynaklar, I.F=Bilgi ve Yenilik Kaynakları Faktörleri, II. F= Operasyonel Kaynaklar Faktörleri, 
III. F= Teknolojik Kaynaklar Faktörleri, IV. F= İnsan Kaynakları Faktörleri.
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Tablo 5. Araştırmaya Katılan Zincir ve Grup Otellerin Yıldız Sayılarına Göre Lojistik 
Kaynakların Farklılaşmasına Yönelik ANOVA Sonuçları

L.K Yıldız 
Sayısı

n Ortalama Standart 
Hata

Kareler 
Toplamı

Serbestlik 
Derecesi F Sig.

(p)Grup 
Arası

Grup 
İçi

Grup 
Arası

Grup 
İçi

L
.K

 T
üm

ü

Butik 8 4,3438 ,14591

,134 45,826 0,45 ,246 ,182 ,909
3 yıldız 12 4,2375 ,11663

4 yıldız 43 4,2872 ,08466

5 yıldız 127 4,3283 ,04322

Toplam 190 4,3139 ,03578

I. 
F

Butik 8 4,4286 ,15509

,757 72,841 ,252 ,392 ,644 ,587

3 yıldız 12 4,0357 ,16319

4 yıldız 43 4,1694 ,11422

5 yıldız 127 4,1912 ,05269

Toplam 190 4,1865 ,04527

II
. F

Butik 8 4,3958 ,20397

,150 60,066 ,050 ,323 ,155 ,926

3 yıldız 12 4,3056 ,15736

4 yıldız 43 4,4264 ,09434

5 yıldız 127 4,3819 ,04898

Toplam 190 4,3877 ,04095

II
I. 

F

Butik 8 4,4688 ,20287

,779 54,688 ,260 ,294 ,883 ,451

3 yıldız 12 4,5208 ,12858

4 yıldız 43 4,3605 ,08415

5 yıldız 127 4,5138 ,04835

Toplam 190 4,4776 ,03930

IV
. F

Butik 8 3,8750 ,33887

1,580 67,847 ,527 ,365 1,444 ,232

3 yıldız 12 4,1944 ,15052

4 yıldız 43 4,1860 ,10185

5 yıldız 127 4,2940 ,04980

Toplam 190 4,2456 ,04397
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Bu farklılığı ortaya koymak için tek yönlü 
ANOVA testinden yararlanılmıştır. Akbulut 
(2010: 122)’a göre üç ya da daha fazla dü-
zeye sahip bir bağımsız değişkenin, sürekli 
bir bağımlı değişkene etkisini ölçmek ama-
cıyla bağımsız gruplar için tek yönlü ANO-
VA yapılmalıdır. ANOVA testi, uygulamada 
ikiden fazla grubun karşılaştırılması gerektiği 
durumlarda uygulanan bir analiz tekniğidir. 
ANOVA testi karşılaştırma yapılan gruplar 
arasında herhangi bir farkın olup olmadığı-
nı göstermekle beraber, bu farklılığa sebep 
olan grubun hangi grup ya da gruplardan et-
kilendiği konusunda bir bilgi vermemektedir 
(Altunışık ve diğ., 2007: 182-183). Otellerin 
yıldız ve oda sayıları ile ilgili olarak yapılan 
ANOVA analizinin sonuçları Tablo 4 ve 5’de 
verilmektedir.

ANOVA’da F değerinin karşısında yer alan 
Sig. (anlamlılık) değerinin .05 ve altında ol-
ması, anlamlı bir sonuç çıkmasını yani karşı-
laştırdığımız gruplardan en az birinin diğer-
lerinden farklı olduğunu göstermektedir (Ak-
bulut; 2010: 120). Tablo 10 ve 11’de anlam-
lılık (p) değerlerinin .05’in altında olmaması, 
otellerde oda sayılarına ve yıldız sayılarına 
göre lojistik kaynakların önemli bir farklılık 
göstermediğini ifade etmektedir. 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Lojistik faaliyetler, işletmenin mal ya da hiz-
met üretimi ve sunumu için gerekli olan mal-
zeme akışını sağlamakta ve küçük veya bü-
yük olması ya da mal veya hizmet üretmesi 
fark etmeksizin her işletmede yerine getiril-
mektedir. Mal veya hizmet üretiminin sorun-
suz bir şekilde yapılabilmesi için lojistik fa-

aliyetlerin herhangi bir kesintiye uğramadan 
yerine getirilmesi şarttır. Lojistik faaliyetler-
de kullanılan lojistik kaynaklara sahip olmak, 
lojistik faaliyetlerin problemsiz bir şekilde ve 
zamanında yerine getirilmesi için önemlidir.

Lojistik faaliyetler, hem mal hem de hizmet 
üretimi yapılan otel işletmelerinde de yerine 
getirilmektedir. Diğer işletmelerde olduğu 
gibi otel işletmelerinde de lojistik faaliyetler, 
bir rekabet aracı olarak değerlendirilmelidir. 
Mal ve hizmet üretimi, otel işletmelerinde di-
ğer işletmelere göre bazı farklılıklar göster-
mektedir. Üretilen mal ve hizmetlerin daya-
nıksız olması, üretimin günün farklı zaman-
larına yayılması, üretim ve satışın eş zamanlı 
yapılması, üretimin hizmet ağırlıklı olması 
bu farklılıklardan bir kaçıdır. Üretimdeki bu 
farklılıklar otel işletmeleri için lojistik faali-
yetleri daha da önemli bir hale getirmektedir. 

Lojistik faaliyetlerin yerine getirilmesinde 
kullanılan lojistik kaynaklara sahip olmak 
üretilen mal ve hizmetin tam ve zamanında 
müşteriye sunulması için önemlidir. Bu çalış-
manın çıkış noktasını; otel işletmelerinin oda 
ve/veya yıldız sayısının işletmelerin sahip ol-
maları gereken lojistik kaynaklar üzerinde bir 
farklılık yaratıp yaratmayacağını araştırmak 
oluşturmaktadır. 

Araştırma sonuçları zincir otel işletmelerinin 
çalışma kapsamında belirlenen lojistik faali-
yetler için öngörülen lojistik kaynaklara ge-
nellikle sahip olduklarını göstermektedir.

Araştırma sonucunda otellerin yıldız ve oda 
sayılarının lojistik kaynaklara sahip olunması 
konusunda herhangi bir farklılık yaratmadığı 
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tespit edilmiştir. Yıldız sayısı arttıkça ya da 
azaldıkça lojistik kaynaklara olan ihtiyaçta 
herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Aynı 
şekilde, oda sayısının 10 ya da 100 olması 
fark etmeksizin lojistik faaliyetler gerçek-
leştirilmek zorunda olduğu için yine bu sayı 
ihtiyaç duyulan lojistik kaynakları etkileme-
mektedir. 

İleride yapılacak araştırmalarda otellerin açık 
oldukları dönem ve/veya otelin doluluk ora-
nının lojistik kaynaklarda bir farklılık yaratıp 
yaratmayacağı araştırılabilir. 
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SPOR YÖNETİCİLERİNİN BAZI FAKTÖRLER AÇISINDAN LİDERLİK 
DURUMLARININ ÖLÇÜLMESİ

MEASUREMENT OF SPORTS EXECUTIVE LEADERSHIP POSITION IN 
TERMS OF SOME FACTORS

Lale ORTA1, Murat YALÇIN BEŞİKTAŞ2

1-2Okan University, School of Applied Sciences, Department of Sport Management

Özet: Bu çalışmanın temel amacı; spor merkezlerinde 
görev yapan spor yöneticilerinin ne tür liderlik özellikleri 
gösterdiklerini belirlemek ve belirlenen bu liderlik özel-
liklerinin çalışanlara ve sektöre olan faydalarını analiz 
etmektir. Bu çalışmada spor merkezi yöneticilerinin çok 
faktörlü liderlik düzeylerinin belirlenmesine yönelik ölçüm 
yapılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ilindeki üye sayısı 
1000 kişinin üstünde olan spor merkezleri oluşturmuştur. 
Araştırmanın örneklemi ise tesadüfi olmayan kasıtlı örnek-
lem yöntemi ile seçilmiş 60 üst ve orta düzey yöneticiden 
oluşmaktadır. Bu yöneticilerin % 63’ü erkeklerden, % 37’si 
ise kadınlardan oluşmaktadır. Yöneticilerin liderlik tiplerini 
ölçmek için “Çok Faktörlü Liderlik Anketi” kullanılmıştır. 
Bass tarafından geliştirilen bu anketin Cronbach Alfa değeri 
.879’dur. Çalışmada kullanılan MLQ ölçeği dönüşümsel 
liderlik açısından kişilerin hareket tarzını yedi faktöre 
ayırmıştır. Liderlik tarzlarının değişmesi kurumların spor 
endüstrisi içerisindeki rekabet ortamıyla da ilgilidir. Değişen 
piyasa şartları yöneticilerin liderlik tarzlarını etkilemektedir. 
Özellikle kar amacı güden kurumlar, rekabetçi piyasalarda 
sürekli var olabilmek için rakiplerinin hareketlerini takip 
etmek zorundadırlar. Bu durum yöneticilerin hareket tarzını 
doğrudan etkilemektedir. Bu sebepten değişken piyasa şart-
ları içerisinde liderlik tarzları o anki piyasa şartları, karlılık 
oranı, müşteri memnuniyeti, uzun ve kısa vadeli hedefler 
gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Bu değişim 
çoğu zaman kurumun devamlılığını sağlamak, yöneticinin de 
bulunduğu konumda kalmasını devam ettirmek için gerekli 
olmaktadır. Sonuç olarak özellikle rekabetçi piyasalarda 
stratejik yönetim ilkesini benimseyen yöneticiler farklı 
liderlik türleri sergilemek zorunda kalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Spor Yöneticisi, Liderlik

Abstract: The main objective of this study is to determine 
what kinds of leadership characteristics are exhibited by the 
sports managers serving in sports centers; and to analyze the 
benefits of such leadership characteristics for the employees 
and the sector. In this study, some measurements intended 
for the determination of multifactorial leadership levels of 
the sports center managers were made. The universe of the 
research consisted of the sports centers in Istanbul, which 
have a total membership of more than 1000 people. And 
the research sample consisted of 60 top and middle level 
managers selected by non-random intentional sampling 
method. 63% and 37% of those managers consisted of 
men and women, respectively.  “Multifactorial Leader-
ship Questionnaire” was used to measure the leadership 
types of the managers. The Cronbach’s Alpha value of that 
questionnaire developed by Bass was 879. MLQ scale used 
in the study divided the behaviors of the people into seven 
factors, in terms of transformational leadership. The change 
in the leadership styles is also related to the competition 
environment in the sports industry. The changing market 
conditions affect leadership styles of managers. Especially 
profit-oriented organizations have to keep track of the 
movements of their competitors, in order to be able to keep 
surviving in competitive markets. This situation directly 
affects behaviors of managers. For this reason, leadership 
styles in the changing market conditions show alteration 
depending on some factors such as the current market 
conditions, profitability ratio, customer satisfaction, long 
and short term goals. Such an alteration is mostly required 
for ensuring the permanence of the organization, and for 
enabling the manager to keep its position. As a result, man-
agers who adopt the principle of strategic management in 
particularly competitive markets, have to exhibit different 
types of leaderships.

Key Words: Sports Manager, Leadership 
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INTRODUCTION 

Leadership is the process of influencing and 
guiding the activities of people, with intent 
to accomplish organizational, social or in-
dividual objectives in certain circumstances 
(Akgemci, 2008; Cohen, 2010). Leadership 
process makes it necessary to put the group’s 
lives in order, and to increase the group’s cur-
rent power by means of the lives. Scientific 
studies have proven that a goal-oriented le-
ader with a determined vision and mission 
has a great influence on the group. In this 
context, leadership characteristics of sports 
facility managers, as one of the most impor-
tant cornerstones of the sports industry, gains 
importance in creation and improvement of a 
team spirit, expansion the organization’s mar-
ket share, creation of a sense of belonging in 
the employees, motivation of the employees, 
and improvement of concentration and goal-
setting skills (Adair, 2013; Andersen, 2000).  
Managers, who encourage employees in a 
certain situation and at a certain time to enab-
le them to accomplish their objectives, lend 
assistance for enabling them to accomplish 
common objectives, convey and apply their 
experiences, and establish proper commu-
nications with employees by means of their 
leadership attributes, have a great positive 
influence on the performances of employe-
es (Atkinson, et. al. 2010; Cüceloğlu, 2000; 
Kerr, 2002). Such a performance is one of the 
important factors for the determination of the 
organization’s position in the sports sector. 

      Leadership can be defined as the pro-
cess, in which an individual influences and 
guides the activities of others, with intent to 
accomplish individual or group’s objectives 
(Dubrin and Dalglish, 2003). Leadership is 
a process pertaining to what a leader does. 
And leader is an individual, who leads others 
to a behavior, in line with certain objectives. 
Leadership is on the basis of influencing ot-
hers of (Eren, 2010). Leader is an individual, 
who puts forth as an adoptable objective the 
common thoughts and desires felt by group 
members but which have yet to be revealed; 
and who activates the potential powers of the 
group members. The first base material of le-
adership is vision guidance (Güney, 2011). A 
leader must well know what he wants to do, 
both individually and professionally. He must 
plan where and why he wants to go. Vision 
has an important feature of guiding the per-
son. The second base material of leadership 
is ambition. Leader is an individual who likes 
what he does, and adheres to it. A leader who 
can instill his ambition to others becomes a 
source of inspiration for people. And the third 
base material of leadership is integrity. Integ-
rity contains in itself some concepts such as 
self-knowledge, sincerity and maturity (Sa-
buncuoğlu and Tüz, 2008).

The factors that put forth a manager’s act of 
exhibiting a positive leadership can be listed 
as follows:

1- To integrate the organization’s objectives 
with individual objectives, 
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2- To provide a positive communication en-
vironment with superiors, subordinates as 
well as individuals at the same level,

3- To improve the organization’s efficiency,

4- To successfully represent the organization,

5- To appreciate the achievements of emplo-
yees and lower-level managers with objec-
tive measures,

6- To use his authority in a well-balanced 
manner.

7- To ensure the coordination and collabora-
tion between him and subordinates.

When we look at leadership theories from a 
sociological perspective, it can bee seen that 
the use of power on subordinates is used as 
a criterion. The concept of a leader attaching 
importance to the work or his followers is 
based on the fact that the subject attached 
importance by the leader is a guidance area 
for his followers. This situation also reflects 
the mechanical understanding put forth by 
the motivational approaches. Strengthening 
affects ensures the continuity of the behavi-
or (Aslan, 2013, Cooper and Sawaf, 1997; 
Tabak et. al., 2012). No matter how, a leader 
has a function of using his power. Within the 
scope of the Mechanical World View, such a 
power is different from the power used by the 
manager within the organizational structure, 
because of the way its usage. In a sense, a ma-
nager pushes employees by using the power 
as a forcing factor. From the perspective of 
organization structure, the top manager needs 
to take others to a certain point, by compul-

sion. But in leadership, identifying what is 
right instead of directly using power on emp-
loyees gains importance. A leader identifies 
what is right, and goes towards the right with 
his followers behind him. Leader finds power 
in this way (Celep, 2014). In consequence of 
the fact that today’s sports sector become an 
industry, managers in the sector are also re-
quired to have leadership attributes, concer-
ning the enhancement of work productivity, 
and the creation of benefits. Particularly as a 
result of the increase in the number of private 
sports centers in line with the requirements, 
an increase was observed in the departmental 
development in such sports centers. Accor-
dingly, the number of managers has increa-
sed, as well. In this context, sports center ma-
nagers are also required to exhibit leadership 
attributes, in order to increase the business 
profitability, and not to remain stranger to the 
developing technological and scientific struc-
ture in the sports sector, in today’s competiti-
ve environment.

Different types of leaderships are described 
under different topic titles. When the newly 
introduced theories and leadership styles abo-
ut the leadership phenomenon are analyzed in 
today’s world, there are basically four diffe-
rent leadership styles.

1- Charismatic Leadership: When looked 
from organizational perspective, the phe-
nomenon of charisma can be defined as a 
leader’s possession of the ability to gain 
the trusts, appreciations, and admirations 
of people with whom he communicates—
people in its group, in particular—as well 
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as having an influential power on them. 
Charisma appeals to the feelings of the pe-
ople around the leader.

2- Coach-Style Leadership: It is the profile 
of a leader, who listens to the group mem-
bers, values their ideas and expectations, 
and shows them targets but allows them to 
make their own decisions on determining 
the way of reaching the target. As diffe-
rent from traditional leaders, a leader who 
takes on the task of coaching would estab-
lish a two-way functioning communicati-
on process based on mutual understanding 
with the group members, which constitutes 
trust. He would help them to know them-
selves both emotionally, intellectually.

3- Transactional leadership: It is the style 
of leadership, in which relations betwe-
en group members and a leader is basi-
cally based on the work. This type of le-
aders have a behavior style emphasizing 
that group members are to be rewarded if 
they meet the working standards, work in 
a task-oriented manner in order to reach 
the target, and successfully carry out their 
tasks in the job environment; and that ot-
herwise they will be punished.

4- Transformational Leadership: This lea-
dership style comes out as an exchanger, 
innovative, and people-oriented style. 
Transformational leaders are trustworthy 
and well-respected people, who estab-
lish constant communication with group 
members, by creating and sharing visions. 
Transformational leaders influence group 
members in the following three aspects; 

A) A leader enables group members to re-
alize the importance of the works they per-
form as well as the performance they show 
when they do their jobs, in terms of the 
success of the organization. B) A leader 
first analyzes the potentials of group mem-
bers, and accordingly, enables the mem-
bers to be aware of what they need for the 
enhancement of their performances, per-
sonal developments and successes. C) A 
leader guides and motivates group mem-
bers to enable them to gain a perspective 
in line with the organization’s objectives, 
besides their own objectives. Also in this 
study, in what dimension sports center ma-
nagers show leadership characteristics in 
terms of transformational leadership was 
investigated (Aslan, 2009; Aslan, 2013). 

OBJECTIVE, SCOPE AND METHOD 

The identification of the multifactorial le-
adership levels of sports managers serving 
sports centers, and the analysis of the bene-
fits of the identified leadership characteris-
tics for employees and the sector constitute 
the main objective of this study. In this study, 
the leadership characteristics of 60 high and 
medium level managers serving in the sports 
centers in Istanbul, which have a total mem-
bership of more than 1000 people, were mea-
sured in terms of transformational leadership. 
63% and 37% of the respondents were men 
and women, respectively. All the participants 
were university graduates aged between 25 
and 40. The respondents were selected by 
non-random intentional sampling method. 
“Multifactorial Leadership Questionnaire” 
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was used to measure the leadership styles 
of the managers. With the questionnaire, the 
respondents were asked questions identifying 
the leadership factors. 

There were 21 phrases in the questionnaire, 
and the individuals were asked various qu-
estions about leadership behaviors. In the 
questionnaire, a 5-point Likert-type measu-
rement tool was used, as a tool enunciative 
of frequency. In that scale, the grading ranges 
were determined as 0 = “Definitely No”, 1 = 
“From Time to Time”, 2 = “Sometimes”, 3 = 
“Quite Often”, 4 = “Very Often”. For examp-
le, there was the phrase “I allow people to 
know what I do and think”. Non-parametric 
and parametric statistical tests were applied 
to the collected data.  The Cronbach’s Alpha 
value of the questionnaire developed by Bass 
was determined to be 879. 

MLQ scale used in the study divided the be-
haviors of the people into seven factors, in 
terms of transformational leadership. These 
factors are the followings:

Factor 1.  Idealized Influence indicates 
whether you hold subordinates’ trust, mainta-
in their faith and respect, show dedication to 
them, appeal to their hopes and dreams, and 
act as their role model.

Factor 2. Inspirational motivation me-
asures the degree to which you provide a 
vision, use appropriate symbols and images 
to help others focus on their work, and try to 
make others feel their work is significant.

Factor 3. Intellectual stimulation shows 
the degree to which you encourage others to 

be creative in looking at old problems in new 
ways, create an environment that is tolerant 
of seemingly extreme positions, and nurture 
people to question their own values and beli-
efs and those of the organization.

Factor 4. Individualized consideration 
indicates the degree to which you show in-
terest in others’ well being, assign projects 
individually, and pay attention to those who 
seem less involved in the group.

Factor 5. Contingent reward shows the 
degree to which you tell others what to do in 
order to be rewarded, emphasize what you 
expect from them, and recognize their ac-
complishments.

Factor 6. Management by exception 
assesses whether you tell others the job re-
quirements, are content with standard perfor-
mance, and are a believer in “if it ain’t broke, 
don’t fix it.”

Factor 7. Laissez faire measures whet-
her you require little of others, are content 
to let things ride, and let others do their own 
thing.

FINDINGS

Analysis of the Data :

Within the scope of the analysis, descriptive 
statistics, reliability analysis, Pearson Cor-
relation, Regression analysis were utilized. 
PASW 18.0 software package was used in the 
analysis of the data obtained from the ques-
tionnaire. The significance level of 0.05 was 
considered in the relations and differences 
between the variables.
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APPLICATION AND ANALYSES:

Reliability analysis:

Table 1: Scale Reliability Analysis 

Cronbach’s Alpha Item Number

,879 7

Since Alpha = 0,879 in consequence of the 
reliability analysis, we can say that seven fac-
tors had a very high level of reliability.

ANALYSES:

FACTOR ANALYSIS:

The General factors results are as follows:

In the questionnaire study applied to 60 ma-
nagers, it was ascertained that there were nu-
merically minor differences between the lea-
dership styles of the managers. In the result 
of the research, the scores of the managers, 
who showed characteristics according to the 
factors of the questionnaire, appeared as fol-
lows.

Table 2: Factor Analysis of Multifactor Leadership Questionnaire Results

FACTOR NO Total Point

FACTOR 1 - Charisma 497 point

FACTOR 2 - suggestive Leadership 515 Point

FACTOR 3 - Promoting Mental 538 Point

FACTOR 4 - Individual Level of Interest 524 Point

FACTOR 5 - conditional Rewarding 537 Point

FACTOR 6 - Management by Exception 522 Point

FACTOR 7 - Free spacer Leadership 513 Point

Among the total scores obtained from the 3 
relevant questions constituting each factor, 
the ones in the ranges of ‘9-12’, ‘5-8’,  and 

‘0-4’ were evaluated to be “High”, “Middle”, 
and “Low”, respectively.
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Table 3: Scores on the Basis of Multifactor Leadership Questionnaire Factor  
Analysis Results

FACTOR NO 9-12 point=High 5-8 Point=Middle 0-4 Point Low

FACTOR 1 - Charisma 31 people 27 people 2 people

FACTOR 2 - suggestive Leadership 36 people 23 people 1 person

FACTOR 3 - Promoting Mental 40 people 19 people 1 person

FACTOR 4 - Individual Level of 
Interest 34 people 25 people 1 person

FACTOR 5 - conditional Rewarding 40 people 18 people 2 person

FACTOR 6 - Management by 
Exception 38 people 21 people 2 people

FACTOR 7 - Free spacer Leadership 36 people 21 people 3 people

Table 4: Scores on The Basis of Multifactor Leadership Questionnaire Factor Analysis 
Results in %

FACTORS NO 9-12 point=High 5-8 Point=Middle 0-4 Point Low

FACTOR 1 - Charisma 52% 45% 3%

FACTOR 2 - suggestive Leadership 60% 38% 2%

FACTOR 3 - Promoting Mental 67% 31% 2%

FACTOR 4 - Individual Level of Interest 57% 41% 2%

FACTOR 5 - conditional Rewarding 67% 30% 3%

FACTOR 6 - Management by Exception 62% 35% 3%

FACTOR 7 - Free spacer Leadership 60% 35% 5%
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FACTORS OF MULTI-FACTOR LEADERSHIP:

Table 5: Factor 1 For The Frequency And Percentage Analysis

(Charisma Effect - Ideal)

(Charisma Effect – Ideal )

Table 6: Factor 2 For The Frequency And Percentage Analysis

(Tekla’s Inspirational Leadership)

Table 7: Factor 3 for the frequency and percentage analysis

(Promoting Mental)
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Table 8: Factor 4 For The Frequency And Percentage Analysis

(Interest In Individual Level)

Table 9: Factor 5 For The Frequency And Percentage Analysis

(Rewarding Conditional)

Table 10: Factor 6 For The Frequency And Percentage Analysis

Management By Exception
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Table 11: Factor 7 For The Frequency And Percentage Analysis

Free Spacer Leadership

LEADERSHIP MULTIFACTOR CORRELATION ANALYSIS:

Table 12: Correlation Analysis of Multifactor Leadership

Pearson 
Correlation

Charisma 
Effect - 
Ideal

Suggestive 
Leadership

Promoting 
Mental

Interest In 
Individual 

Level

Rewarding 
Conditional

Management 
By Exception

Free Spacer 
Leadership

Charisma 
Effect – Ideal

1 ,230 ,241 -,024 ,034 -,046 -,148

Suggestive 
Leadership

230 1 ,202 ,190 ,048 ,140 ,040

Promoting 
Mental

,241 ,202 1 ,117 -,101 ,070 -,136

Interest In 
Individual 

Level

-,024 ,190 ,117 1 -,089 ,278 ,070

Rewarding 
Conditional

,034 ,048 -,101 -,089 1 ,043 -,047

Management 
By Exception

-,046 ,140 ,070 ,278 ,043 1 ,133

Free Spacer 
Leadership

-,0148 ,040 -,136 ,070 -,047 ,133 1

When the factors of multifactorial leadership 

were reviewed, the ones with higher correla-

tions were marked with yellow color. These 

are;

- Inspirational leadership and intellectual 

stimulation, for charisma - idealized influ-

ence.

- Charisma-idealized influence, intellectual 
stimulation, individualized consideration, 
and management by exceptions, for inspi-
rational leadership.

- Charisma-idealized influence, inspiratio-
nal leadership, individualized considerati-
on, contingent reward, and emancipatory 
leadership, for intellectual stimulation.
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- Inspirational leadership, intellectual sti-
mulation, and management by exceptions, 
for individualized consideration.

- Intellectual stimulation for contingent re-
ward.

- Inspirational leadership, individualized 
consideration, and emancipatory leaders-
hip, for management by exceptions.

- Charisma-idealized influence, intellectual 
stimulation, contingent reward, and mana-
gement by exceptions, for emancipatory 
leadership.

REGRESSION ANALYSIS OF MULTI-
FACTOR LEADERSHIP:

H0: Charisma - Idealized Influence factor is 
not associated with other factors.

According to the regression result, on charis-
ma-idealized influence factor;

- Inspirational leadership has a positive ef-
fect of 0.444 units.

- Intellectual stimulation has a positive ef-
fect of 0.493 units.

Table 13: Factors For The First Regression Analysis

a. Dependent Variable: Ideally Charisma Effect

b. Linear Regression Through The Origin 

H0: Inspirational leadership factor is not 
associated with other factors

According to the regression result, on inspira-
tional leadership factor;

- Charisma - idealized influence has a posi-
tive effect of 0.306 units.

- Intellectual stimulation has a positive ef-
fect of 0.248 units.

- Individualized consideration has a positi-
ve effect of 0.265 units.

- Management by exceptions has a positive 
effect of 0.182 units.
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Table 14: Factor 2 for the regression analysis 

a. Dependent Variable: Suggestive Lea-
dership

b. Linear Regression Through The Origin 

H0: Intellectual stimulation factor is not as-
sociated with other factors

According to the regression result, on Intel-
lectual stimulation factor;

- Charisma - idealized influence has a posi-
tive effect of 0.345 units.

- Inspirational leadership has a positive ef-
fect of 0.250 units.

- Individualized consideration has a positi-
ve effect of 0.275 units.

- Contingent reward has a positive effect of 
0.096 units.

- Emancipatory leadership has a positive ef-
fect of 0.066 units.

Table 15: Factor 3 For The Regression Analysis

a. Dependent Variable: Promoting mental

b. Linear Regression Through The Origin 

H0: Individualized consideration factor is 
not associated with other factors

According to the regression result, on indivi-
dualized consideration factor;
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- Inspirational leadership has a positive ef-
fect of 0.311 units.

- Intellectual stimulation has a positive ef-
fect of 0.282 units.

- Management by exceptions has a positive 
effect of 0.384 units.

Table 16: Factor 4 For The Regression Analysis

a. Dependent Variable: Interest In Indivi-
dual Level

b. Linear Regression Through The Origin 

H0: Contingent reward factor is not associ-
ated with other factors

According to the regression result, on contin-
gent reward factor;

- Intellectual stimulation has a positive ef-
fect of 0.954 units.

Table 17: Factor 5 For The Regression Analysis

a. Dependent Variable: Rewarding Con-
ditional

b. Linear Regression Through The Origin 

H0: Management by exceptions factor is not 
associated with other factors

According to the regression result, on mana-
gement by exceptions factor;

- Inspirational leadership has a positive ef-
fect of 0.278 units.

- Individualized consideration has a positi-
ve effect of 0.453 units.

- Emancipatory leadership has a positive ef-
fect of 0.267 units.
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Table 18: Factor 6 For The Regression Analysis

a. Dependent Variable: Management By 
Exception

b. Linear Regression Through The Origin 

H0: Emancipatory leadership factor is not 
associated with other factors

According to the regression result, on eman-
cipatory leadership factor;

- Charisma - idealized influence has a posi-
tive effect of 0.105 units.

- Intellectual stimulation has a positive ef-
fect of 0.192 units.

- Contingent reward has a positive effect of 
0.274 units.

- Management by exceptions has a positive 
effect of 0.396 units.

Table 19: Factor 7 For The Regression Analysis 

a. Dependent Variable: Free Spacer Lea-
dership

b. Linear Regression Through The Origin 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

In this study, the types of the leadership cha-
racteristics that sports center managers ex-
hibit within the scope of transformational 
leadership were determined, and the positive 
effects of those characteristics on employees 
and the sector were tried to be introduced. 
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When we look at the total scores given to 
the factors, they seem to be highly close to 
each other. This shows the fact that high and 
middle level sports center managers change 
their leadership styles according to the cur-
rent situation. In addition, there are interrela-
ted factors between multifactorial leadership 
attributes of the managers, according to data 
obtained from the study. Accordingly;

- Intellectual stimulation factor has the gre-
atest effect on charisma-idealized impact 
factor.

- Charisma-idealized impact factor has the 
greatest effect on inspirational leadership 
factor. 

- Charisma-idealized impact factor has the 
greatest effect on intellectual stimulation 
factor.

- Management by exceptions factor has the 
greatest effect on individualized conside-
ration factor.

- Intellectual stimulation has the greatest ef-
fect on contingent reward factor.

- Individualized consideration factor has the 
greatest effect on management by excepti-
ons factor.

- Management by exceptions factor has the 
greatest effect on emancipatory leadership 
factor.

The change in the leadership styles is also 
related to the competition environment in 
the sports industry. The changing market 
conditions affect leadership styles of mana-

gers. Especially profit-oriented organizations 
have to keep track of the movements of their 
competitors, in order to be able to keep sur-
viving in competitive markets. This situation 
directly affects behaviors of managers. For 
this reason, leadership styles in the changing 
market conditions show alteration depending 
on some factors such as the current market 
conditions, profitability ratio, customer sa-
tisfaction, long and short term goals. Such 
an alteration is mostly required for ensuring 
the permanence of the organization, and for 
enabling the manager to keep its position. As 
a result, managers who adopt the principle of 
strategic management in particularly compe-
titive markets, have to exhibit different types 
of leaderships.
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