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ÖZET
Bu çalışmada BIST imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge yatırımlarının finansal 

performanslarına etkisi panel veri analizi ile araştırılmıştır. 2007Q1-2015Q2 dönemine ait çeyreklik verilerin 
kullanıldığı araştırmada firma performansını temsilen iki model oluşturulmuştur. Modellerde hem aynı yıla ait 
etkiler hem de bir, iki ve üç yıl gecikmeli etkiler araştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre ilgili dönemde Ar-Ge 
yatırımlarının firma performansına etkisi bazı modellerde pozitif, bazı modellerde negatif olduğu belirlense de 
bütün sonuçlar anlamlı bulunmamıştır. Firmalara ait birim etkiler incelendiğinde bazı firmaların Ar-Ge 
yatırımlarından olumlu, bazı firmaların ise olumsuz etkilendiği saptanmıştır. Bu sonuçlardan firmaların bir 
kısmının Ar-Ge yatırımlarını verimli kullandığı, diğer bir kısmının ise verimsiz kullandığı sonucuna ulaşılmıştır.

RESEARCHING THE IMPACTS OF R&D INVESTMENTS INTO COMPANY 
PERFORMANCE WITH PANEL DATA ANALYSIS

ABSTRACT
In this study, the impacts of the companies which are in service of BIST manufacturing sector into the 

financial performance of the R&D investments were researched with panel data analysis. Two models were 
generated per procuration in the study in which quartered data of the 2007Q1-2015Q2 period were used. Both 
the same year’s impacts and one, two and three years’ impact lags were researched in these models. According 
to the analysis results, all of the results couldn’t be found meaningful although the impacts of the R&D 
investments into the company performance in the relevant periods were determined positive in some models 
while negative in others. When the individual effects of the companies were analysed, it was detected that some 
companies were effected positively while others negatively from R&D investments. Hence, it was concluded 
that some companies used R&D investments productively whereas some not.

1. GİRİŞ
Yeni ekonomi olarak bilinen günümüz ekonomisi, dinamik ve devamlı değişen bir yapıya 

sahiptir. Bu ekonominin temelinde bilgi bulunmaktadır. Bu alanda bilgi; zenginliğe, yüksek ücretli 
işlere, daha fazla ihracata ve daha yüksek yaşam standartlarına kavuşturmaktadır. Bilgi ekonomisi 
veya bilgi çağı olarak bilinen bu süreç teknolojik olarak devamlı değişmektedir (Rashkin, 2007, s. 1). 
Bilim, teknoloji ve yenilik; hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde ekonomik büyümeye 
katkıda bulunan anahtar faktör haline gelmiştir (OECD, 2005, s. 8). Bu yeni ekonominin parçası 
olabilen ülkeler karlılıklarını arttırabilmekte, uluslararası rekabet güçlerini koruyabilmektedirler 
(Rashkin, 2007, s. 1).

Rekabetin yoğun olduğu günümüz piyasalarında işletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri 
için yeniliklere açık olmaları, yeni ürün üretmeleri ve mevcut ürünlerini geliştirmeleri gerekmektedir. 
Bu yenilikler için yapılan harcamalar muhasebe kayıtlarında araştırma ve geliştirme giderleri olarak 
gösterilmektedir. Kısaca Ar-Ge giderleri olarak isimlendirilen bu harcamalar, işletmelerin pazardaki 
varlığını sürdürmeye ya da pazar payını arttırmaya sebep olan varlıklara dönüşmektedir. Dolayısıyla 
Ar-Ge giderlerine bir yatırım olarak da bakmak mümkündür. Bu yatırımlara gerekli önemi vermeyen 
işletmelerin, bilhassa rekabetin yoğun olduğu sektörlerde faaliyet gösterenlerin, gelecekte pazar 
paylarını kaybetmesi, karlılıklarının düşmesi gibi kötü senaryolarla karşılaşmaları mümkündür (Kiracı 
& Arsoy, 2014, s. 34).

Yeni ve nitelikli mal ve hizmetler ortaya çıkarmak, üretim sürecini iyileştirmek, uluslararası 
piyasalardaki müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermek, üretim kalitesini arttırırken maliyetleri 
minimize etmek ve değişen çevresel ihtiyaçları karşılamak için bilgi ve uzmanlık alanlarının sürekli 
iyileştirilmesi ve yenilenmesi gerekir. Uluslararası rekabetin arttığı bu zamanda günümüzün güçlü
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işletmeleri dahi ayakta kalabilmek için değişen müşteri ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun kalitede, 
teknolojide ve yenilikte üretim yapmak zorundadırlar. Bunun için ise işletmeler, sürekli bir biçimde 
Ar-Ge faaliyetlerine odaklanmaya ve bu çalışmalar için yaptıkları harcamaları arttırmaya ihtiyaç 
duymaktadırlar (Sarısoy, 2012, s. 99). Ayrıca Ar-Ge harcamalarını arttırmanın yanında etkin 
kullanabilmek için iyi yönetilmesi de bir zorunluluk oluşturmaktadır. Ar-Ge yönetimi ise yenilik 
yönetim görevi ile teknolojik yönetim görevinin bir kombinasyonudur (Akhilesh, 2014, s. 6).

2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE AR-GE YATIRIMLARI
Ar-Ge harcamaları ile teknolojik gelişme arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Bu sebeple 

işletmelerin, sektörlerin ve ülkelerin yenilik düzeyleri için Ar-Ge harcamaları önemli bir gösterge 
niteliğindedir (Sarısoy, 2012, s. 101). ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Asya tüm dünyadaki Ar-Ge 
harcamalarının yaklaşık% 92 yaparak Ar-Ge için en güçlü bölgeler olmaya devam etmektedirler 
(Battelle, 2011, s. 3). ABD uzun yıllardır bu alanda dünya liderliğini elde bulundurmasına rağmen 
(USA Office of Management and Budget, 2012, s. 52) (USA International Business Publications, 
2012, s. 143) Çin Ar-Ge yatırımlarında on yıldır sürdürdüğü çift haneli büyüme ile yakın gelecekte bu 
alanda dünya liderliğini ele geçirecek gibi görünmektedir (Battelle, 2012).

Ar-Ge yatırımları yeniliğin en popüler göstergesidir (Li & Zhang, 2015, s. 144). Dolayısıyla Ar- 
Ge yatırım miktarı bir ülkenin yenilik düzeyini gösterdiği gibi Ar-Ge faaliyetlerini de doğrudan 
gösterir. 2001-2013 yılları arasında yapılan yatırımlar, tüm dünyada toplu olarak ve coğrafi bölgelere 
göre dağılımı Grafik 1’de görülmektedir.
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Grafik 1: Dünyada ve Coğrafi Bölgelerde Gerçekleştirilen Ar-Ge Tutarı

Grafik 1’e göre dünya genelinde yapılan yatırımların ilgili dönem boyunca sürekli artış 
göstermiştir. 2001 yılında 850 Milyar Doların biraz üstünde olan yatırımlar 2013 yılına kadar devamlı 
artarak 1,5 Trilyon Dolar düzeylerine yükselmiştir. Afrika ve Okyanusya kıtalarındaki yatırımlar çok 
düşük olduğundan Dünya Ar-Ge yatırımlarının neredeyse tamamına yakını üç kıtada yapılmaktadır. 
Bu üç kıtadan Avrupa kıtasının yatırımları 2001 yılında 250 Milyar Dolar dolaylarında iken 2013 
yılında bu rakam 330 Milyar Doların biraz üzerine çıkmıştır. Amerika’da da buna paralel bir artış 
olmuş ve 350 Milyar Dolar dolaylarından 480 Milyar Doların üzerine yükselmiştir. Ancak ilgili 
dönemde asıl önemli sıçramayı Asya kıtası yapmıştır. Asya kıtasında Ar-Ge yatırımları 2001 yılında 
diğer iki kıtanın altında iken 2002 yılında Avrupa’yı ve 2008-2009 yıllarında ise Amerika’yı geçerek 
2013 yılında 620 Milyar Doların üzerine çıkmıştır.
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Grafik 2: Seçilmiş Ülkelerin Ar-Ge Yatırım Tutarları ve Oranları*

Grafik 2’de En fazla Ar-Ge yatırımı yapan ülkeler ve Türkiye’nin Ar-Ge yatırım tutarı ile Ar- 
Ge/GSYH oranı görünmektedir. Ar-Ge yatırım tutarında Dünyada lider konumunda olan ABD’nin Ar- 
Ge yatırımlarının sürekli bir artış halinde olduğu ve 2001 yılında 280 Milyar Dolar civarındaki 
yatırımlarını 2012 yılında 450 Milyar Dolar dolaylarına kadar çıkarttığı görünmektedir. Ar-Ge 
yatırımlarının GSYH’ye oranı da artmasına rağmen çok fazla değişmediği anlaşılmaktadır. Ar-Ge 
yatırım tutarı açısından en hızlı yükselişin Çin’de olduğu net bir şekilde göze çarpmaktadır. 2001 
yılında 40 Milyar Dolar dolaylarında olan yatırımlarını 2013’te 330 Milyar Dolar civarına çıkartmıştır. 
Eğer böyle devam ederse yakın gelecekte bu alanda dünya liderliğini ele geçirmesi sürpriz 
olmayacaktır. Çin’e ait Ar-Ge yoğunluğunun da ilgili dönemde en az iki katına çıktığı görünmekle 
birlikte Ar-Ge yoğunluğu en fazla artan ülke Güney Kore’dir. Ar-Ge yatırım tutarı da sürekli artış 
gösteren Güney Kore, %2’lerde olan Ar-Ge yoğunluğunu ilgili dönemde %4’lere çıkarmıştır. Japonya, 
Almanya ve Fransa’nın hem Ar-Ge tutarlarını hem de Ar-Ge yoğunluklarını sürekli arttırdıkları, buna 
karşılık Ingiltere ve Rusya’nın Ar-Ge tutarlarını artırmakla birlikte Ar-Ge yoğunluklarında dalgalanma 
yaşamaktadırlar. İtalya da hem Ar-Ge tutarını hem de Ar-Ge yoğunluğunu arttırmakla birlikte bu 
değişim düşük seviyelerde kalmıştır. Diğer ülkelere göre yatırımları düşük olduğu için Grafikte çok 
görünmemekle birlikte Türkiye’nin Ar-Ge tutarının yaklaşık dört katına ve Ar-Ge yoğunluğunun ise 
yaklaşık iki katına çıkardığı görülmektedir. Türkiye’de 2001-2014 döneminde gerçekleştirilen Ar-Ge 
yatırım tutarı ve yoğunluğu Grafik 3’te ayrıca görünmektedir.

ABD’nin 2013 yılına ait verileri olmadığı için 2012 yılına ait verileri kullanılmıştır.
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Grafik 3: Türkiye’nin Ar-Ge Yatırım Tutarı ve Yoğunluğu

Ülkemize ait Ar-Ge yatırım tutarı ve yoğunluğunun göründüğü Grafik 3’e göre Türkiye Ar-Ge 
yatırımlarını sürekli arttırmış ve geçen 13 sene zarfında 1 Milyon 292 Bin TL olan yatırımlarını 17,5 
Milyonun üstüne taşımıştır. Aynı dönemde Ar-Ge yoğunluğu bazı dalgalanmalar ile birlikte genel 
olarak yükseliş göstermiştir. Ar-Ge yoğunluğundaki azalışın daha çok kriz dönemlerinde meydana 
gelmesi ülkemizde kriz dönemlerinde Ar-Ge harcamalarında tasarrufa gidildiğini göstermektedir.

3. LİTERATÜR TARAMASI
Literatür kısmında önce yurtdışında yapılan çalışmalar ele alınacak daha sonra yurtiçinde 

yapılan çalışmalara değinilecektir. Yurtdışında ve yurtiçinde yapılan çalışmalar ele alınırken önce 
pozitif etki tespit edenlere daha sonra diğerlerine yer verilecektir.

Yurtdışında yapılan çalışmalardan pozitif etki tespit eden çalışmalar;

Morbey (1988) çalışmasında Ar-Ge yatırımlarının firma performansına etkisini ölçmek için 
1976-1985 dönemini ele almıştır. ABD’de faaliyet gösteren 800 firma verisi ile gerçekleştirilen 
çalışmada Ar-Ge ile sonraki yıllarda satışlar arasında güçlü ve pozitif bir ilişki bulmakla beraber Ar- 
Ge ile karlılık arasında zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Son olarak Ar-Ge yatırımlarının satışları 
etkilemesi için belli bir eşiği aşması gerektiğini ifade etmiştir.

Bae ve Kim (2003) üç ülkede faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge yatırımlarının firmanın piyasa 
değeri üzerine etkisini araştırmışlardır. ABD’den 803, Japonya’da 241 ve Almanya’dan 117 firmanın 
ele alındığı analizde dönem olarak 1996-1998 aralığı seçilmiştir. Sonuç olarak üç ülkede de Ar-Ge 
yatırımlarının firmanın piyasa değerine pozitif etki ettiğini tespit etmişlerdir.

Del Montea ve Papagni (2003) çalışmalarında Ar-Ge ile firma büyümesi arasındaki ilişkiyi 
araştırmışlardır. 1989-1997 döneminde İmalat sektöründe faaliyet gösteren 500 Italyan firmasına ait 
verilerle yapılan analizde Ar-Ge yatırımları ile firma büyümesi arasında pozitif ilişki tespit etmişlerdir.

150



-------- 20.-------
SK.\IPoZNSMU

19-22 Ekim 2016

Johansson ve Lööf çalışmalarında firmaların kullandığı Ar-Ge stratejisinin firma performansına 
etkisini ölçmeye çalışmışlardır. Firma performansı olarak verimlilik ve karlılığın kullanıldığı analizde 
2002-2004 döneminde İsveç imalat sektöründe faaliyet gösteren 1767 firmaya ait veri kullanılmıştır. 
Firmalar; hiç Ar-Ge yatırımı yapmayan (762 firma), ara sıra yapan (535 firma) ve devamlı yapan (470 
firma) şeklinde üç gruba ayrılmıştır. Sonuç olarak devamlı Ar-Ge yatırımı yapan firmaların ara sıra 
veya hiç yapmayanlardan, ara sıra yapanların da hiç yapmayanlardan daha iyi bir performans 
gösterdikleri sonucuna ulaşmışlardır.

Parcharidis ve Varsakelis (2007) yapmış oldukları bu çalışmada Ar-Ge yatırımlarının firma 
performansına etkisini araştırmışlardır. Dönem olarak 1995-2000 aralığının seçildiği çalışmada Atina 
Menkul Kıymetler Borsasına kayıtlı 36 adet firma verisi ile panel veri analizi uygulanmıştır. Sonuç 
olarak Ar-Ge yatırımlarının firma performansına aynı yıl negatif etki ettiği ancak 2 yıl sonra ise pozitif 
etki ettiği sonucuna ulaşmışlardır.

Tsai ve Wang (2008) çalışmalarında Tayvan Borsasında işlem gören 341 elektronik imalat 
firmasının 1998-2002 dönemine ait yıllık verileri üzerinden firma performansının Ar-Ge 
çalışmalarının ve dışarıdan teknoloji edinimlerinden etkilenip etkilenmediğini tetkik etmişlerdir. 
Sonuç olarak Ar-Ge çalışmalarının firma performansına pozitif etki ettiği sonucuna varmışlardır.

Tsang, Yip ve Toh (2008) Singapur faaliyet gösteren firmalar üzerinde gerçekleştirdikleri 
çalışmalarında Ar-Ge yatırımlarının yerli firmalar ile yabancı firmaların katma değerini nasıl 
etkilediğini araştırmışlardır. 508 işletmenin 1993 -  1999 dönemindeki yıllık veriler ile yapılan panel 
veri analizi neticesinde Ar-Ge yatırımlarının yabancı firmaların katma değerini yerli firmaların katma 
değerinden daha çok etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.

Ehie ve Olibe (2010) çalışmalarında Ar-Ge yatırımlarının firma değerine etkisini 
araştırmışlardır. 1990 -  2007 dönemine ait yıllık veriler ile yapılan analizde imalat ve hizmet 
sektöründe faaliyette bulunan 26.500 firmaya ait veri kullanılmıştır. Sonuç olarak hem hizmet 
sektöründe hem de imalat sektöründeki firmaların değerinin Ar -  Ge yatırımlarından pozitif 
etkilendiklerini tespit etmişlerdir.

Lin, Ge ve Goh (2011) çalışmalarında Ar-Ge yatırımlarının firma performansına ikinci 
dereceden etkisini ölçmeye çalışmışlardır. Bilişim teknolojisi sektöründe donanım, yazılım ve 
bilgisayar çipi alanında faaliyet gösteren 1923 firmaya ait yıllık verinin kullanıldığı analizde dönem 
olarak 1990-2009 aralığı seçilmiştir. Firma performansı olarak aktif karlılığının kullanıldığı ve uygun 
gecikme sayısının 2 yıl bulunduğu çalışmada sonuç olarak Ar-Ge yatırımlarının firma performansını 
pozitif etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca bilgisayar yazılımı alanında faaliyet gösteren firmaların 
performansının diğer iki alanda faaliyet gösteren firmaların performansından daha fazla Ar-Ge 
yatırımlarından etkilendiği sonucunu elde etmişlerdir.

Zhu ve Huang (2012) çalışmalarında yapılan Ar-Ge yatırımlarının bir yıl sonra firma 
performansına nasıl etki ettiğini ölçmeye çalışmışlardır. Firma performansı olarak Aktif Karlılığı ve 
Özsermaye Karlılığının kullanıldığı analizde Çin’de Bilişim Teknolojisi sektöründe faaliyet gösteren 
73 firmaya ait veriler ile 2007-2009 dönemi için yapılan analiz neticesinde Ar-Ge yatırımlarının firma 
performansını önemli oranda etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.

Ghaffar ve Khan (2014) çalışmalarında Ar-Ge yatırımlarının firma performansına etkisini 
ölçmüşlerdir. Firma performansı olarak aktif karlılığı, özsermaye karlılığı ve hisse başına kazanç 
değişkenlerinin kullanıldığı çalışmada Pakistan’da faaliyet gösteren 8 işletmenin 2007-2012 dönemine 
ait verileri üzerine SPSS programı korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Sonuç olarak Ar-Ge 
yatırımları ile işletme performansı arasında pozitif bir ilişki bulmuşlardır.

Yurtdışında yapılan diğer çalışmalar;

Czarnitzki ve Kraft (2006) çalışmalarında Ar-Ge yatırımlarının Batı Almanya ve Doğu 
Almanya’da imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların performansına etkisinin farklılık oluşturup 
oluşturmadığını araştırmışlardır. Firma performansı olarak Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi'nin 
(ZEW) firmalara verdiği kredi notu ile firmaların maruz kaldıkları mali sıkıntılar ele alınmıştır. 1994
2000 yılları arasındaki çift yıllara ait yıllık verilerin kullanıldığı analizde Batı Almanya’dan 3.167, 
Doğu Almanya’dan ise 1.158 firmaya ait veri üzerinde araştırma yapılmıştır. Sonuç olarak Ar-Ge
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yatırımlarmın Batı Almanya’daki firmaların kredi notunu pozitif, Doğu Almanya’daki fırmalarınkini 
ise negatif etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca Ar-Ge yatırımlarının Batı Almanya’daki 
firmaların aksine Doğu Almanya’daki firmalarda büyük mali sıkıntılara yol açtığını tespit etmişlerdir. 
Batı Almanya’nın Doğu Almanya’dan daha fazla gelişmiş olduğu göz önüne alındığında, Ar-Ge 
yatırımlarını gelişmiş yerlerde faaliyet gösteren firmaların diğer yerlerde faaliyet gösteren firmalardan 
daha etkili kullandığı sonucuna varabiliriz. Buda hiç kuşkusuz Ar-Ge yatırımlarının verimli 
kullanılmadığı zaman bir faydasının olmayacağını bilakis firmaya zarar vereceğini göstermektedir. 
Dolayısıyla Ar-Ge yatırımlarını arttırmanın yanı sıra verimliliği de arttırmamız gerektiğini 
göstermektedir.

Khayum, Cashel-Cordo ve Rhim yapmış oldukları çalışmada Ar-Ge yatırımlarının firma 
performansına etkisini ölçmüşlerdir. 1983-2002 dönemine ait 20 yıllık verinin kullanıldığı bu 
çalışmada 4 farklı sektörde faaliyet gösteren toplam 110 firmanın verileri ile analiz yapılmıştır. Firma 
performansı olarak net satışların kullanıldığı analizler neticesinde anlamlı bir sonuç elde 
edilememiştir.

Wang (2011) yapmış olduğu çalışmada Ar-Ge yatırımlarının firma performansına etkisini, bir 
etki varsa bunun doğrusal olup olmadığı ve optimum bir Ar-Ge seviyesinin var olup olmadığını 
ölçmüştür. Tayvan’da yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren 40 firmanın 2001-2008 dönemine ait 
verileri ile yapılan analiz neticesinde Ar-Ge ile firma performansı arasında doğrusal olmayan bir ilişki 
tespit edilmiştir. Ayrıca firma performansı olarak özsermaye karlılığının kullanıldığı analizde Ar- 
Ge’nin işletme performansına maksimum etki etmesi için optimum bir seviyenin bulunduğu ve etkili 
olmaya başladığı minimum bir seviyenin olduğu tespit edilmiştir.

Pantagakis, Terzakis ve Arvanitis (2012) çalışmalarında Ar-Ge harcamaları ile firma 
performansı (aktif karlılığı) ve firmanın piyasa değeri arasında bir ilişki bulunup bulunmadığını, bir 
ilişkinin bulunması durumunda ise bu ilişkinin doğrusal olup olmadığını araştırmışlardır. 17 Avrupa 
ülkesinde bilgisayar yazılımı ve donanımı sektöründe faaliyet gösteren 39 firmaya ait yıllık verilerle 
2006-2010 dönemi için panel veri analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda Ar-Ge harcamaları ile piyasa 
değeri arasında belli bir noktaya kadar pozitif, ondan sonra ise negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Ar-Ge 
ve firma performansı arasında ise aynı dönemde negatif bir ilişkinin varlığı ispat edilmiştir.

Xu ve Jin’in (2016) yapmış oldukları çalışmada Ar-Ge yatırımlarının firma performansına 
etkisi; aynı yıl, bir yıl gecikmeli ve kümülatif olmak üzere üç şekilde ölçülmüştür. 2011-2013 
döneminde Şangay ve Shenzhen borsalarında faaliyet gösteren 30 firmanın yıllık verileri ile yapılan 
analiz neticesinde: Ar-Ge yatırımlarının firma performansına aynı yıl için kayda değer bir etki 
etmediği tespit edilmiştir. Bir yıl beklemeli olarak yapılan analizde önemli oranda ve pozitif bir etki, 
kümülatif olarak yapılan analizde ise negatif bir etki ettiği sonucu elde edilmiştir.

Yurtiçinde yapılıp pozitif etki tespit eden çalışmalar;

Kotan (2011) yaptığı çalışmasında Ar-Ge yatırımlarının firma değerine, satışlarına ve karlılığına 
etkisini ölçmüştür. 1995-2009 dönemi için imalat sektöründe faaliyet gösterip İMKB’ye kayıtlı 40 
firman verileri ile yapılan analiz neticesinde Ar-Ge yatırımlarının firmaların hisse senedi değerini, 
satışlarını ve karlılığını pozitif etkilediği sonucuna ulaşmıştır.

Kocamış ve Güngör (2014) bu çalışmada Borsa İstanbul teknoloji sektöründe işlem gören ve 
teknoloji sektöründe faaliyet gösteren 16 firmanın 2009-2013 yılları arasındaki verileri ile yapılan 
analizde Ar-Ge giderlerinin faaliyet kâr/zararı, vergi öncesi kâr/zararı ve dönem net kâr/zararı 
üzerindeki etkisi istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak Ar-Ge giderleri ile şirketin faaliyet 
kârı, vergi öncesi kâr ve dönem net kârından oluşan kârlılık değerleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Ünal ve Seçilmiş (2014) çalışmalarında Ar-Ge harcamalarının firma satış hâsılatları üzerindeki 
ve dönem net karlarının Ar-Ge harcamaları üzerindeki etkinliğini analiz etmişlerdir. Bu amaçla 
Gaziantep’te Çeşitli sektörlerde faaliyette bulunan 29 firmaya ait 2005-2010 dönemine ait yıllık 
verileri analiz edilmiştir. Sonuç olarak, firmaların Ar-Ge harcamaları ile net satış hasılatları ve dönem 
net karları ile Ar-Ge harcamaları arasında pozitif ilişki bulunmuştur.
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Ayaydın ve Karaaslan’ın (2014) Ar-Ge yatırımlarınm firma performansına etkisini ölçmek için 
yapmış oldukları çalışmada 2008-2013 dönemi için Borsa İstanbul’a kayıtlı 145 imalat firmasına ait 
üçer aylık veriler üzerine panel veri analizi uygulamışlardır. Firma performans ölçütü olarak aktif 
karlılığının kullanıldığı analizde sonuç olarak firma performansının Ar-Ge yatırımlarından pozitif 
etkilendiğini tespit etmişlerdir.

Türkan’ın (2015) çalışmasında Ar-Ge yatırımlarının finansal performansa etkisi araştırılmış ve 
Borsa İstanbul’da yer alan Arçelik A.Ş.’nin 1994-2013 yılları arasındaki verileri üzerine çeşitli 
finansal ve ekonometrik analizler uygulanmıştır. Çalışmada yapılan yatırımlarla finansal tablo verileri 
arasındaki ilişkinin tespitinde korelasyon ve regresyon analizi, işletmenin yapmış olduğu 
yatırımlardaki değişimin ölçülmesinde trend analizi uygulanmış ve 2005 yılından itibaren aylık borsa 
değerleri karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler neticesinde işletmenin net çalışma sermayesinin, öz 
sermayesinin, satışlarının ve dönem net kârının Ar-Ge yatırımlarından pozitif anlamda etkilediği, trend 
analizi neticesinde yapılan yatırımlarla birlikte işletmenin tüm değişkenlerinin katlanarak arttığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Ar-Ge yatırımlarının, firmanın borsa değerinde de artışa neden olduğu 
görülmüştür.

Öztürk ve Zeren’in (2015) yapmış oldukları çalışmada Ar-Ge harcamalarının firma 
performansına etkisi ölçülmüştür. 2007-Q1 - 2014-Q3 dönem aralığının ele alındığı çalışmada 
Türkiye’de imalat sektöründe faaliyet gösteren 26 işletmenin üçer aylık verileri üzerinden yapılan 
analizde firma performansı olarak satışlardaki büyüme kullanılmıştır. Sonuç olarak Ar-Ge 
harcamalarının satışlardaki büyümeyi pozitif etkilediğini tespit etmişlerdir.

Yurtiçinde yapılan diğer çalışmalar;

Arslantürk (2010) çalışmasında, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) imalat 
Şirketlerinden 2004-2008 dönemi boyunca düzenli olarak her yıl Ar-Ge harcaması yapan 62 firmayı 
incelemiştir. Ar-Ge harcamalarının hisse senedi getirisini ve riski açıklama derecesinin tespiti için 
kurmuş olduğu iki çoklu regresyon modelinde bağımsız değişken olarak Ar-Ge harcamalarının yanı 
sıra firma büyüklüğü ve defter değeri / piyasa değeri oranını kullanmıştır. Sonuç olarak hisse senedi 
getirisi ve risk ile Ar-Ge harcamaları arasında bir ilişkinin olmadığını tespit etmiştir.

Özcan, Ağırman ve Yılmaz (2014) çalışmalarında, BIST’e kayıtlı teknoloji ve bilişim alanında 
faaliyet gören şirketlerin yaptıkları Ar-Ge harcamalarının hisse senedi fiyatlarına etkilerini 2000-2013 
dönemine ait üçer aylık veriler ile araştırmışlardır. 9 firma üzerine yapılan analiz sonuçlarına göre 
yapılan Ar-Ge harcamalarından hisse senedi getirilerine yönelik nedensellik bulunmazken elde edilen 
hisse senedi getirilerinden Ar-Ge harcamalarına yönelik nedenselliğin olduğunu belirlemişlerdir.

Kiracı ve Arsoy (2014) yapmış oldukları bu çalışmalarında Ar-Ge giderleri ile işletmenin 
karlılık performansı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Bu amaçla İMKB’de Metal Eşya ve Makine 
sektöründe hisse senetleri işlem gören 25 adet işletme üzerinde 2007-2011 dönemine ait veriler 
üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Çalışmada, işletmelerin Ar-Ge yatırımlarının önemini gösteren Ar- 
Ge yoğunluğu oranı ile faaliyet kar oranı, özsermaye karlılık oranı, aktif karlılığı, brüt kar oranı ve net 
kar oranı arasında korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan araştırmada, Ar-Ge yatırımları ile karlılık 
oranları arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Ancak Ar- Ge yoğunluğunun sadece faaliyet kar 
oranı ve özsermaye karlılık oranı ile arasında anlamlı ilişki bulunmuş, diğer değişkenlerle arasında 
anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.

Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında yapılan çalışmaların büyük çoğunda Ar-Ge yatırımlarının 
firma performansını olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Zaten beklenen sonuç da bu yöndedir. 
Çünkü kendini yenileyen yeni ürünler üreten bir firmanın bundan olumlu etkilenmemesi mümkün 
değildir. Sonuçların olumsuz çıkmasının iki nedeni olabilir. Birincisi çalışmaların Ar-Ge yatırımlarının 
firma performansına etkisini ölçerken aynı dönemi ele almalarından kaynaklanabilir. Böyle bir 
durumda Ar-Ge yatırımları henüz firma performansına yansımadığı için sonuçlar olumsuz çıkabilir. 
İkincisi ise Ar-Ge harcamalarının verimli kullanılmamasından kaynaklanabilir. Çünkü Ar-Ge 
harcamaları verimli kullanılmadığı zaman firma performansına olumlu bir katkı sağlamayacağı gibi 
ekstra bir gider kalemi olarak olumsuz bir etkiye neden olacaktır.
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4. v e r !  v e  y ö n t e m

Ekonometrik analizlerde üç çeşit veri kullanılmaktadır. Eğer gün, ay, yıl gibi zaman birimlerine 
göre serilerin aldığı değerlerin değişimi gösteriliyorsa bunlara zaman serisi, farklı birimlerin aynı 
zaman diliminde aldığı değerlerin gösterildiği serilere ise yatay kesit serisi denmektedir. Bazı 
durumlarda hem zamana hem de yatay kesite göre değişim gösteren veriler elde edilebilir. Bu verilere 
yani farklı birimlere ait değerlerin zaman içindeki değişiminin gösterildiği verilere karma veri 
denmektedir. Karma verilerde yatay kesit birimleri değişmiyorsa yani aynı yatay kesit birimlerine ait 
veriler zamana göre değişiyorsa bu tür karma verilere panel veri denmektedir (Güriş, Çağlayan, & 
Güriş, 2011, s. 6,7). Yani Panel verinin iki boyutu bulunmaktadır. Bunlardan birisi zaman boyutu ve 
diğeri yatay kesit boyutudur (Hsiao, 2003, s. 7). Son zamanlarda birçok çalışmada zaman ve kesit 
veriler bir araya getirilerek oluşturulan panel veriler kullanılmaktadır (Pazarlıoğlu & Gürler, 2007, s. 
37). Ayrıca panel verilere ulaşma imkânının artması da panel verilerinin araştırmalarda kullanılmasını 
arttırmaktadır (Paap, Wang, & Zhang, 2015, s. 2).

Panel veri analizinin genel çerçevesini meydana getiren klasik regresyon modeli (1) nolu eşitlik 
ile ifade edilmektedir (Ekinci, 2011).

Yit = “ + $% it + £it  (1)
Bu eşitlikte Yit bağımlı değişkeni, a sabit değişim katsayısını, & eğim katsayılarını, %it 

açıklayıcı değişkenler setini ve £it  hata terimleri vektörünü temsil etmektedir. i modelde bulunan kesit 
sayısını (i=1,... ,n) ve t her kesite ait zaman uzunluğunu (t=1,... ,T) göstermektedir.

Panel veri analizinde her bir yatay kesit birimi için aynı zaman periyodundaki bütün verilere 
ulaşılabiliyorsa buna dengeli panel denmektedir. Aynı zaman periyodunda bazı yatay kesit 
birimlerinin bazı verilerine ulaşılamıyorsa buna dengesiz panel adı verilmektedir (Wooldridge, 2003, 
s. 577).

Panel veri analizi yapılan tahminler yatay kesit ve zaman serisi analizlerine göre daha çok bilgi 
yansıttığı için bu yöntemin kullanımı gün geçtikçe daha fazla tercih edildiği görülmektedir (İnci, 2014, 
s. 189).

Panel veri denklemi genel olarak aşağıdaki (2) numaralı eşitlik ile ifade edilmektedir (Akıncı, 
Akıncı, & Yılmaz, Ekonomik Özgürlüklerin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri 
Analizi, 2014, s. 87).

Y it=$l  + $ 2%2it + $ 3%3it + £it (2)
(2) numaralı denkleme göre tüm bağımsız değişkenlerin, yatay kesit birimlerinin hepsi aynı 

derecede etkilenmektedir (Akıncı, Akıncı, & Yılmaz, 2013, s. 68).

(3) numaralı eşitlik yardımıyla ifade edilen sabit etkili model; başlangıç noktasının tüm yatay 
kesit birimleri için farklı sabit bir değer alacağını öngörmektedir (Akıncı, Aktürk, & Yılmaz, 2012, s. 
5,6).

Yit=$li + $ 2i%2it #  $ 3i%3it #  ( it  , $ l]  — P l i  (3)
Bu eşitlikteki hata terimleri ile açıklayıcı değişkenler arasında bir ilişki bulunması durumunda 

sabit etkiler modelinin kullanılması daha tutarlı sonuçlar verecektir. Çünkü böyle bir durumda bu 
modelin tahmincileri sapmasız olacaktır. Aynı şekilde kesit sayısının az olduğu ve zaman boyutunun 
fazla olduğu durumlarda da sabit etkiler modelinin kullanılması daha doğrudur (Erkal, Akıncı, & 
Yılmaz, 2015, s. 335).

Her bir yatay kesit biriminin kendine özgü özelliklerini dikkate almak için, her bir birim için 
sabit katsayıların farklı; fakat eğim katsayılarının aynı olduğu varsayılmalıdır.

Başlangıç noktasını rassal değişken olarak tanımlayan tesadüfi etkiler modeli göre başlangıç 
noktaları, $l sabit değeri ile sıfır ortalamalı . i rassal değişkeninin toplamından meydana gelmekte ve
(4) numaralı denklem yardımıyla ifade edilmektedir (Akıncı, Aktürk, & Yılmaz, s. 6).

Y it=$l i  + $ 2i%2it + $ 3i%3it + £it  , $ l]  - p l i  # . i (4)
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Rassal etkiler modelinde hata terimleri gibi yatay kesit birimlerindeki farklılıklarında rassal 
olduğu öne sürülmektedir. Bu modelde birimlerde meydana gelen değişiklikler veya hem birim hem 
de zamana göre ortaya çıkan değişiklikler, modele hata teriminin bileşeni olarak dahil edilmektedir.

Bu çalışmadaki veri setinin hazırlanmasında kullanılan finansal tablolar; 2007-2009 yılları arası 
Borsa İstanbul’dan, 2009-2015 yılları arası ise Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan alınmıştır. Firma 
değerleri ise Finnet2000 programından temin edilmiştir. Daha sonra bir araya getirilen finansal 
tablolarından gerekli oranlar hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değişkenler; bağımlı, bağımsız ve kontrol 
değişkenleri şeklinde üç gruptan oluşmaktadır. Bu değişkenleri belirlemek için ilgili literatür 
incelenmiş ve Ar-Ge yatırımlarının etkisini belirlemek için yapılan çalışmalardan bağımsız değişkene 
karar verilmiştir. Daha sonra firma performansını ele alan çalışmalardan firma performansını temsil 
edebilecek oranlar tespit edilerek bağımlı değişkenler belirlenmiş ve son olarak panel veri analizi 
kullanarak Ar-Ge yatırımlarının firma performansına etki düzeyini araştıran çalışmalardan uygun 
kontrol değişkenleri tespit edilmiştir.

Çalışmanın yapıldığı dönem itibariyle imalat sektöründe 192 firma faaliyet gösterdiği ve 
bunlardan sadece 52 tanesi ilgili dönem boyunca düzenli bir şekilde Ar-Ge yatırımı yaptığı 
belirlenmiştir. Dolayısıyla çalışmada bu 52 firmaya ait veriler kullanılmıştır.

Çalışmada kullanılacak değişkenlere karar vermek için derinlemesine bir literatür taraması 
yapılmıştır. Y apılan ulusal ve uluslararası literatür incelemesi neticesinde kullanılması uygun görülen 
değişkenler belirlenmiştir. Çalışmada kullanılacak değişkenler ve bu değişkenleri kullanan çalışmalar 
Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1: Değişkenler ve Değişkenlerin Kullanıldığı Çalışmalar

Değişkenler Değişkenleri Kullanan Çalışmalar
Ar-Ge / 
Satışlar

(Ehie & Olibe, 2010); (Lin, Ge & Goh 2011); (Zhu & Huang 2012); (Choi & Williams 
2013); (Garcia-Manjöna & Romero-Merino, 2012); (Choi & Williams, 2014); (Falk, 2012).

Satışların
Karlılığı

(Elsayed & Paton, 2005); (Tanrıöven & Aksoy, 2010); (Karamustafa, Varıcı & Er, 2009); 
(Varıcı & Er, 2013); (Anastasia & Tsaklanganos, 2012)

Aktiflerin
Karlılığı

(Lin, Ge & Goh, 2011); (Zhu & Huang, 2012); (Aygün, 2012); (Aksoy, 2013); (He, Lıu, 
Lu, & Cao, 2015) (Korkmaz & Karaca, 2013); (Şamiloğlu & Ünlü, 2010); (Şahin, 2011); 
(Choi & Williams, 2013); (Falope & Ajilore, 2009).

Satışların
Logaritması

(Coombs & Gılley, 2005); (Demirel & Mazzucato, 2012); (Rao, Yu, & Cao, 2013); (He, 
Lıu, Lu, & Cao, 2015); (Aytekin & İbiş, 2014); (Nord, 2011); (Lazaridis & Tryfonidis, 
2006).

Aktiflerin
Logaritması (He, Lıu, Lu, & Cao, 2015); (Zhu & Huang, 2012); (Şahin, 2011).

Borçlar / 
Aktifler

(Aytekin & İbiş, 2014); (He, Lıu, Lu, & Cao, 2015); (Zhu & Huang, 2012); (Karacaer & 
Aygün, 2009); (Şamiloğlu & Ünlü, 2010); (Aytekin & İbiş, 2014); (Rao, Yu, & Cao, 2013); 
(Giannetti & Ongena, 2009).

Bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenleri ile bunların kısaltma ve açıklamalarına Tablo 2’de 
yer verilmiştir. Değişkenlerden Aktiflerin ve Satışların Logaritması isminden de anlaşılacağı gibi 
logaritmik verilerdir. Diğer bütün değişkenler oran şeklindedir. Oranların hesaplanma şekli tablodaki 
değişkenlerin açıklaması kısmında izah edilmiştir.

Tablo 2: Değişkenler ile Değişkenlerin Kısaltma ve Açıklamaları

Değişkenin Adı Değişkenin
Kısaltması Değişkenin Açıklaması

Bağımsız Değişken
1 Ar-Ge/Satışlar AR_GE Ar-Ge yatırımları satış hasılatına bölünmüştür.

Bağımlı Değişkenler
1 Satışların Karlılığı SA_KA Net kar, satış hasılatına bölünmüştür.
2 Aktiflerin Karlılığı AK_KA Net kar, aktifler toplamına bölünmüştür.
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Kontrol Değişkenleri
1 Satışların Logaritması SA_LOG Satış hasılatının logaritması alınmıştır.
2 Aktiflerin Logaritması AK_LOG Toplam aktiflerin logaritması alınmıştır.
3 Borçl ar/Aktifler BOR_AK Toplam borçlar, toplam aktiflere bölünmüştür.

Analizlere başlarken öncelikle değişkenler hakkında tanımlayıcı istatistikler verilmiş ve daha 
sonra seriler arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Panel veri analizinde serilerin 
durağanlığını test etmeden önce birimler arasındaki yatay kesit bağımlılığının test edilmesi 
gerekmektedir. Serilerdeki birim kökü test etmek için; seriler yatay kesit bağımlılığı içermiyorsa 
birinci nesil birim kök testlerini kullanmak daha doğru iken, aksine seriler yatay kesit bağımlılığı 
içeriyorsa ikinci nesil birim kök testlerini kullanmak daha tutarlı ve etkin tahminler yapmaya olanak 
verir (Çınar, 2010, s. 594). Bu amaçla öncelikle değişkenlerde yatay kesit bağımlılığının varlığı CDLMı 
(Breusch-Pagan 1980), CDLM2 (Pesaran 2004), CDLM (Pesaran 2004) ve CDLM-Adj (Pesaran-Ullah- 
Yamagato 2008) testleri ile test edilmiş ve serilerde yatay kesit bağımlılığının varlığı tespit edilmiştir. 
Bu nedenle değişkenler ikinci nesil birim kök testlerinden olan CADF-CIPS ve PANIC (BOING) 
testleri sınanmış ve değişkenlerin seviye değerinde durağan oldukları saptanmıştır.

Serilerin durağanlığı tespit edildikten sonra modeller sırasıyla incelenmeye başlanmıştır. Seriler 
seviye değerlerinde durağan oldukları için modeller panel EKK (En Küçük Kareler Yöntemi) ile 
tahmin edilmiştir. Modelleri tahmin etmeden önce modelde sabit ve rassal etkilerin varlığının 
araştırılması gerekmektedir. Bu amaçla sabit etkileri sınamak için F testi, rassal etkileri sınamak için 
ise Honda LM testi kullanılmıştır. Modelde rassal ve sabit etkilere rastlanması durumunda; sabit etkili 
modelin mi yoksa rassal etkili modelin mi kullanılacağına karar vermek için Hausman testi 
yapılmıştır.

Modele karar verdikten sonra tahmin sonuçlarının güvenilir olabilmesi için modelde değişen 
varyans ve otokorelasyon bulunmaması gerekir. Bu amaçla değişen varyansın varlığı Greene (2012) 
LMh testi ile, otokorelasyonun varlığı ise Baltagi-Lee (1995) LMp ve Born-Breitung (2011) LMp* 
testleri ile sınanmıştır. Modelde değişen varyans veya hem değişen varyans hem de otokorelasyonun 
bulunması durumunda gerekli düzeltmeler yapılarak model tahmin edilmiştir. Ayrıca Ar-Ge 
yatırımlarının firma performansı üzerinde sonraki yıllarda bir etkisi olup olmadığını araştırmak için 
modelde Ar-Ge yatırımlarının aynı yıl etkilerini ölçtükten sonra bir, iki ve üç yıl gecikmeli değerleri 
kullanılmıştır.

Çalışmada kullanılacak modeller şu şekildedir:
Satışların Karlılığı için geliştirilen model:

SA_KA=/ #  $)A R _G E Ut #  $ 2SA_LOGUt #  $+BOR_AKUt #  eUt (1)

Aktiflerin Karlılığı için geliştirilen model:

AK_KA=/ + $ 1AR_GEiıt #  $*AK_LO Gi:t + $+BOR_AKi:t + £&,t (2)

Birinci modelde bağımsız değişken AR_GE (Ar-Ge yatırımları/Net Satışlar)’dir. Kontrol 
değişkenleri, SA_LOG (Satışların Logaritması) ve BOR_AK (Borçlar/Aktifler) şeklindedir. ikinci 
modelde bağımsız değişken aynı şekilde AR_GE (Ar-Ge yatırımları/Net Satışlar)’dir. Kontrol 
değişkenleri, AK_LOG (Aktiflerin Logaritması) ve BOR_AK (Borçlar/Aktifler) şeklindedir. Bağımlı 
değişken ise (1) ve (2) nolu modellerde sırasıyla SA_KA (Net Kar/Net Satışlar) ve AK_KA (Aktiflerin 
Karlılığı) değişkenlerinden oluşmaktadır. 5

5. ANALİZ VE BULGULAR
Tablo 3 incelendiğinde 52 firmanın Ar-Ge yatırımlarının satışlara oranının ortalaması 

%0,68’dir. Bu durum firmalarımızın Ar-Ge yatırımlarına çok az bütçe ayırdıklarını göstermektedir. 
Dünyada Ar-Ge yatırımları noktasında önde gelen ülkelerde bu oran çok daha yüksektir. Örneğin Ar- 
Ge’nin satışlara oranı 2013 yılında Intel’de %20,1, Microsoft’ta %13,1, Samsung’da %6,5 ve 
Volkswagen’de %6 şeklindedir (Hernandez, ve diğerleri, 2014, s. 36). Aktif karlılığı ve satışların
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karlılığı sırasıyla %1 ve % 2 olması şirketlerin sahip oldukları varlıkların yüksek olduğu anlamına 
gelmektedir. Yani firmaların sahip oldukları varlıklar yaptıkları satışların yaklaşık iki katı kadardır. 
Büyüme oranlarının pozitif olması ilgili dönemde firmaların genel olarak büyüdüğünü göstermektedir. 
İşletmelerin imalat sektöründe faaliyet gösterdikleri dikkate alındığında bu durum gayet normaldir. 
Borç / Aktifler oranı %56’dır. Bu oran firmaların öz kaynaktan daha çok borçla finanse edildiğini 
ifade etmektedir.

Tablo 3: İmalat Sektöründeki Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler

Değişkenler Ortalama Medyan Maksim. Minim. Standart
Sapma

Jarque-
Bera Olasalık Gözlem

Sayısı

AR_GE 0,0068 0,0038 0,2687 0,0000 0,0105 4214984 0,0000 1768

SA_KA 0,0255 0,0440 7,3938 -8,2924 0,3677 5061263 0,0000 1768

AK_KA 0,0132 0,0111 6,8987 -0,5744 0,1707 169000 0,0000 1768

SA_LOG 18,4839 18,1819 22,1000 14,040 1,5278 58,1087 0,0000 1768

AK_LOG 19,916 19,569 23,613 16,303 1,394 73,379 0,0000 1768

BOR_AK 0,5611 0,4613 10,8615 0,060 0,7402 573496 0,0000 1768

Oynaklık günlük kullanımda zaman içinde meydana gelen dalgalanmaları ifade ederken 
ekonomi literatüründe zaman serilerinin rassal dağılımında gözlenen değişimi yani standart sapmayı 
betimlemektedir (Elmas, Yabancı Portföy Yatırımlarının İMKB’ye Etkisi: İMKB’de Endeks Bazlı Bir 
Çalışma, 2011, s. 11). Tablo 3’te değişkenlere ait standart sapmalardan anlaşıldığı üzere oynaklığın en 
fazla Satışların Logaritmasında, en düşük oynaklığın ise Ar-Ge /Satışlar oranın da olduğu 
anlaşılmaktadır. Fakat genel olarak değişkenlerin yüksek bir varyans etrafında dalgalanmadıkları 
dikkat çekmektedir. Ayrıca normallik testi olan Jarque-Bera istatistiğine göre değişkenlerin tamamı 
normal dağılım göstermemektedirler.

İmalat sektörü için yapılacak analizlerde kullanılacak bütün değişkenlere ait korelasyon 
katsayıları Tablo 4’te sunulmuştur. İstatiksel olarak korelasyon katsayısı 1 ile -1 arasında bir değer 
alır. Değişkenler arasındaki korelasyon katsayısının işareti ilişkinin yönünü gösterirken mutlak değer 
olarak katsayının, bire yakın olması güçlü bir ilişki olduğunu, sıfıra yakın olması ise zayıf bir ilişki 
olduğunu ifade etmektedir (Şentürk & Aşan, 2007, s. 151).

Tablo 4: İmalat Sektöründeki Değişkenlerin Korelasyon Katsayıları

A R _ G E S A _K A A K _ K A A K _ L O G S A _ L O G B O R _ A K

A R _ G E 1

S A _K A -0 ,0 1 8 1

A K _ K A -0 ,0 0 6 0 ,637 1

A K _ L O G -0 ,0 0 6 0 ,055 0 ,005 1

S A _ L O G -0 ,035 0 ,084 0 ,022 0 ,987 1

B O R _ A K 0 ,116 -0 ,202 0 ,079 -0 ,015 -0 ,005 1

Tablo 4’e göre Ar-Ge yatırımları ile diğer bütün değişkenlerin arasında zayıf ilişki olduğu 
görünmektedir. Ayrıca Ar-Ge yatırımlarının Borçlar/Aktifler oranı dışında kalan diğer bütün 
değişkenler ile negatif yönlü bir ilişkiye sahip olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca Ar-Ge yatırımlarının 
diğer değişkenlerle ilişkisi incelendiğinde; en kuvvetli ilişkisinin Borçlar/Aktifler oranı (0,116) ile en 
zayıf ilişkisinin ise Aktif Karlılığı (-0,006) ve Aktiflerin Logaritması (-0,006) ile olduğu 
görünmektedir.
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Modellerde Bağımsız değişken olarak Ar-Ge yatırımları, kontrol değişkeni olarak da Aktiflerin 
Logaritması, Satışların Logaritması ve Borçlar/Aktifler oranı kullanılacağı için bunlar arsındaki 
korelasyon katsayısı önem arz etmektedir. Bu kontrol değişkenlerinden Aktiflerin Logaritması ile 
Satışların Logaritması arsında (0,987) oranında çok yüksek korelasyon olduğu görünmektedir. Bu 
zaten beklenen bir durumdur. Çünkü bu iki değişken birbirinin alternatifi olarak kullanılacaktır. Y ani 
bu iki kontrol değişkeni aynı anda modellerde kullanılmayacağı için bu bir sorun olmayacaktır. Bu iki 
değişken haricinde bağımsız ve kontrol değişkenleri arasında zayıf bir ilişki olduğu Tablo 4’ten 
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu değişkenlerin modelde çoklu doğrusal bağlantı hatasına sebep olması 
mümkün değildir.

Verilerin zaman serilerinden oluşması durumunda serilerin durağan olması gerekmektedir. 
Çünkü serilerin durağan olmaması sahte regresyon problemine sebep olmaktadır. Böyle bir durumda 
elde edilen tahmin sonuçları gerçek ilişkiyi göstermemektedir (Elmas & Temurlenk, 2009, s. 6,7). 
Fakat panel verileri kullanılırken birim kökün varlığı test edilecekse öncelikle yatay kesit 
bağımlılığının sınanması gerekmektedir. Eğer değişkenlerde yatay kesit bağımlılığı yoksa birinci nesil 
birim kök testleri kullanılabilir. Fakat yatay kesit bağımlılığının olması durumunda ikinci nesil birim 
kök testleri daha tutarlı, etkin ve güçlü sonuçlar verecektir (Çınar, 2010, s. 594). Bu sebeple serilerin 
durağanlığını test etmeden önce değişkenlerde yatay kesit bağımlılığı CDLM1 (Breusch-Pagan 1980), 
CDLM2 (Pesaran 2004), CDLM (Pesaran 2004) ve CDLM-Adj (Pesaran-Ullah-Yamagato 2008) testleri ile 
test edilmiş ve sonuçlar T ablo 5 ’te gösterilmiştir.

Tablo 5: İmalat Sektörü İçin Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları

D e ğ i ş k e n le r
CD LM1 C D LM2 c d l m C D l M-Adî

Sabitli
S ab itli ve 

T rend li
S ab itli

S ab itli ve 
T rend li

S ab itli
S ab itli ve 

T rend li
S ab itli

S ab itli ve 
T rend li

A R _ G E
5 4 0 1 ,6 4 a
(0 ,0 0 0 )

5 5 3 4 ,1 9 a
(0 ,0 0 0 )

7 9 ,1 4 a
(0 ,000)

8 1 ,7 1 a
(0 ,0 0 0 )

-3 ,2 3 a
(0 ,0 0 1 )

-3 ,1 7 a 
(0 ,0 0 1 )

5 1 ,9 1 a
(0 ,000)

1 9 ,28a
(0 ,0 0 0 )

S A _K A
2 5 7 9 ,1 3 a
(0 ,0 0 0 )

2 5 5 0 ,1 2 a
(0 ,0 0 0 )

2 4 ,3 3 a
(0 ,000)

2 3 ,7 7 a
(0 ,0 0 0 )

-2 ,0 0 a
(0 ,0 0 0 )

-1 ,9 4 b
(0 ,0 2 6 )

5 ,2 3 a
(0 ,000)

3 ,7 3 a
(0 ,0 0 0 )

A K _ K A
2 0 3 0 ,6 1 a
(0 ,0 0 0 )

2 0 6 2 ,0 3 a
(0 ,0 0 0 )

13 ,68a
(0 ,000)

14 ,29a
(0 ,0 0 0 )

-3 ,1 8 a
(0 ,0 0 1 )

-2 ,9 6 a
(0 ,0 0 2 )

8 ,1 6 a
(0 ,000)

6 ,3 3 a
(0 ,0 0 0 )

S A _ L O G
12 9 3 4 ,6 a
(0 ,0 0 0 )

13 4 2 1 ,2 a
(0 ,0 0 0 )

2 2 5 ,4 2 a
(0 ,000)

2 3 4 ,8 7 a
(0 ,0 0 0 )

-3 ,0 9 a
(0 ,0 0 1 )

-3 ,0 5 a
(0 ,0 0 1 )

1 28 ,72a
(0 ,000)

5 0 ,9 4 a
(0 ,0 0 0 )

A K _ L O G
13 0 0 0 ,7 a
(0 ,0 0 0 )

13 6 2 3 ,8 a
(0 ,0 0 0 )

2 2 6 ,7 0 a
(0 ,000)

2 3 8 ,8 0 a
(0 ,0 0 0 )

-3 ,3 8 a
(0 ,0 0 0 )

-3 ,3 9 a
(0 ,0 0 0 )

1 72 ,43a
(0 ,000)

9 4 ,7 4 a
(0 ,0 0 0 )

B O R _ A K
9 4 0 5 ,9 0 a
(0 ,0 0 0 )

9 7 0 3 ,5 1 a
(0 ,0 0 0 )

1 56 ,89a
(0 ,000)

1 62 ,67a
(0 ,0 0 0 )

-3 ,0 9 a
(0 ,0 0 1 )

-3 ,0 7 a
(0 ,0 0 1 )

1 20 ,74a
(0 ,000)

3 7 ,9 8 a
(0 ,0 0 0 )

Not-1: %1, %5 ve %10 önem düzeyleri sırasıyla a, b ve c ile ifade edilmiştir. 
Not-2: Optimal gecikme sayısı 1 olarak alınmıştır.

Yapılan testler sonucunda yatay kesit bağımlılığının olmadığını savunan H0 hipotezi; CDLM1, 
CDLM2 ve CDlm testlerine göre %1 önem seviyesinde reddedilmiştir. Yani bu testlere göre bütün 
değişkenlerde, birimler arasında yatay kesit bağımlılığı mevcuttur. CDLM-Adj testine göre ise 
Aktiflerdeki Büyüme Oranında %5 önem seviyesinde, diğer değişkenlerde %1 önem seviyesinde yatay 
kesit bağımlılığı vardır. Bu sebeple değişkenlerin durağanlığının, yatay kesit bağımlılığını dikkate alan 
ikinci nesil birim kök testleri ile test edilmesi daha doğru olacaktır.

Tablo 6: İmalat Sektörü İçin İkinci Nesil Birim Kök Testleri

Değişkenler
CADF-CIPS PANIC (BOING)

Sabitli Sabitli ve 
Trendli

Sabitli Sabitli ve Trendli
PCe Choi PCe MW PCe Choi PCe MW

AR_GE -4,370* -4,358* 20,403*
(0,0000)

398,259*
(0,0000)

20,135*
(0,0000)

394,397*
(0,0000)

SA_KA -5,754* -5,937* 19,168*
(0,0000)

380,454*
(0,0000)

19,448*
(0,0000)

384,487*
(0,0000)

AK_KA -5,714* -5,448* 19,549*
(0,0000)

385,944*
(0,0000)

19,212*
(0,0000)

381,091*
(0,0000)

SA_LOG -4,589* -4,619* 19,147*
(0,0000)

380,152*
(0,0000)

18,983*
(0,0000)

377,788*
(0,0000)

AK LOG -4,453* -4,611* 20,820* 404,279* 20,451* 398,959*
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(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

BOR_AK -5,301* -5,291* 18,577*
(0,0000)

371,924*
(0,0000)

17,656*
(0,0000)

358,644*
(0,0000)

CADF Kritik 
Değerleri 

(Pesaran, 2007)

%1: -2,23 
%5: -2,11 

%10: -2,03

%1: -2,73 
%5: -2,61 

%10: -2,54

Not: %1, %5 ve %10 önem seviyesinde serilerin durağanlığı 
sırası ile *, ** ve *** ile ifade edilmiştir, PANIC testinde 
maksimum ortak faktör sayısı 2 olarak alınmıştır,

Not: Optimal gecikme uzunluklarını belirlemek için Schwarz bilgi kriteri kullanılmış ve maksimum gecikme 
uzunluğu 4 olarak alınmıştır. CADF-CIPS istatistiği kritik değerleri için Pesaran (2007) makalesindeki Tablo 
II(b) ve Tablo II(c)’deki kritik değerlerden yararlanılmıştır. CADF-CIPS istatistiği, CADF istatistiklerinin 
ortalamasıdır.

İkinci nesil birim kök testlerinden CADF-CIPS ve PANIC (BOING) testleri kullanılarak 
değişkenlerin seviye değerleri için elde edilen sonuçlar Tablo 6’da görünmektedir. Yapılan CADF- 
CIPS ve PANIC (BOING) ikinci nesil birim kök testleri sonucunda %1 önem seviyesinde hiçbir 
değişkenin birim kök içermediği yani bütün serilerin düzey değerleri I(0) ile durağan oldukları tespit 
edilmiştir.

Sabit etkileri test etmek için kullanılan F testi ile rassal etkileri test etmek için kullanılan Honda 
LM testinin sonuçları Tablo 7’de görünmektedir.

Tablo 7: Model (1) İçin F ve LM Test Sonuçları

Testler istatistik Olasılık Sonuç

F Birim 3,7955* 0,0000 Birim Etkisi Var

F Zaman 3,0607* 0,0000 Zaman Etkisi Var

F Birim-Zaman 3,1916* 0,0000 Birim ve Zaman Etkisi Var

LMİBirim -0,7145 0,7625 Birim Etkisi Yok

LMZaman 4,1084* 0,0000 Zaman Etkisi Var

LM-Birim-Zaman 2,3998* 0,0082 Birim ve Zaman Etkisi Var
Not: %1, %5 ve %10 önem seviyelerindeki anlamlılık, sırası ile *, ** ve *** ile ifade edilmiştir.

Bu modelde %1 önem düzeyinde sabit birim ve zaman etkileri ile rassal zaman etkilerinin 
olduğu, rassal birim etkilerinin ise olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Rassal birim etkileri olmadığı 
zaman Hausman testi geçerli olmadığı için bu test yapılmayacak ve model çift yönlü sabit etkili 
regresyon modeli ile tahmin edilecektir.

Normal panel regresyon tahminleri, otokorelasyon ve değişen varyans probleminin olmadığı 
varsayımına dayanmaktadır. Fakat bu varsayımlardan sapmaların olup olmadığının test edilmesi 
gerekmektedir. (1) nolu modelde değişen varyansın olup olmadığı Greene (2012) LMh testi ile, 
otokorelasyonun varlığını ise Baltagi-Lee (1995) LMp ve Born-Breitung (2011) LMp* testleri ile 
araştırılmış ve sonuçlar Tablo 8’de verilmiştir. LMh testine göre birimlerin varyansının eşit olduğunu 
ileri süren H0 hipotezi reddedilmiş ve modelde değişen varyansın varlığı %1 önem seviyesinde kabul 
edilmiştir. Otokorelasyon için yapılan LMp ve LMp* testleri sonucunda Model (1)’de otokorelasyon 
olduğu % 1 önem seviyesinde belirlenmiştir.

Tablo 8: Model (1) İçin Değişen Varyans ve Otokorelasyon Test Sonuçları
Testler istatistik Olasılık
LMh 26202,97* 0,0000
LMp 13,4335* 0,0002
LMp* 24,2765* 0,0000

Not: %1, %5 ve %10 önem seviyelerindeki anlamlılık, sırası ile *, ** ve *** ile ifade edilmiştir.

Değişen varyans ve otokorelasyon varsayımlarından sapmalar hata terimlerine ait varyans- 
kovaryans matrisinin birim matris olma özelliğini kaybetmesine neden olmaktadır. Bu nedenle (1)
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nolu modelin değişen varyans ve otokorelasyon varlığı altında tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu 
çalışmada çift yönlü sabit etkili model White Period tahmincisi kullanılarak düzeltilmiş ve dirençli 
tahmincilerle model yeniden tahmin edilmiştir. Düzeltilmiş çift yönlü sabit model tahmin sonuçları ile 
bir, iki ve üç yıl gecikmeli değerler Tablo 9’da verilmiştir.

Düzeltilmiş çift yönlü sabit etkili model tahmin sonuçlarına göre Ar-Ge yatırımlarının satışların 
karlılığı üzerindeki etkisi %10 önem seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Ayrıca Ar-Ge yatırımlarındaki 
%1’lik bir artış satışların karlılığında %2,84’lük bir artışa neden olduğu tespit edilmiştir. R2’nin düşük 
olması modelin açıklama gücünün düşük olduğunu anlamına gelmektedir. Tahmin edilen 
parametrelerin toplu bir şekilde anlamlılığını test etmek için F testi değerine bakılır (Tarı, 2008, s. 
136). Modellerin F istatistiği, bütün modellerin %1 önem düzeyinde anlamlı olduğu göstermektedir.

Tablo 9: Model (1) İçin Sabit Etkili Regresyon Sonuçları
Değişkenler Katsayı Standart Hata t- istatistiği Olasılık

AR GE 2,8438*** 1,6230 1,7522 0,0799
SA LOG 0,4036*** 0,2113 1,9097 0,0563
BOR AK -0,0796* 0,0304 -2,6182 0,0089

C -7,2823*** 3,8617 -1,8857 0,0595
R2= 0,1790 F= 4,2102* F(Olasılık)= 0,0000

Bir Yıl Gecikmeli Sonu<;lar
AR GE(-4) -0,5377** 0,2494 -2,1557 0,0313

SA LOG 0,4420*** 0,2423 1,8237 0,0684
BOR AK -0,0650** 0,0273 -2,3768 0,0176

C -7,9836*** 4,4222 -1,8053 0,0712
R2= 0,1855 F= 4,0512* F(Olasılık)= 0,0000

iki Yıl Gecikmeli Sonuç:lar
AR GE(-8) 4,3581* 0,6396 6,8131 0,0000

SA LOG 0,5469*** 0,3151 1,7355 0,0829
BOR AK -0,0567** 0,0275 -2,0582 0,0398

C -9,9428*** 5,7608 -1,7259 0,0846
R2= 0,1901 F= 3,7817* F(Olasılık)= 0,0000

Üç Yıl Gecikmeli Sonuçlar
AR GE(-12) -0,9729 0,7314 -1,3301 0,1837

SA LOG 0,6525 0,4030 1,6188 0,1058
BOR AK -0,0511 0,0334 -1,5296 0,1264

C -11,872 7,3986 -1,6046 0,1089
R2= 0,1918 F= 3,3798* F(Olasılık)= 0,0000

Not: %1, %5 ve %10 önem seviyelerindeki anlamlılık, sırası ile *, ** ve *** ile ifade edilmiştir.

Yapılan Ar-Ge yatırımlarının bir yıl sonraki satışların karlılığına etkisi yüzde %5 önem 
düzeyinde anlamlı olduğu ve Ar-Ge yatırımlarındaki %1’lik bir artışın bir yıl sonraki satışların 
karlılığı üzerinde negatif yönde %0,53’lük bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ar-Ge 
yatırımlarındaki %1’lik bir artışın iki yıl sonraki satışların karlılığına ise %1 önem düzeyinde pozitif 
yönde %4,35’lik bir etkiye neden olduğu saptanmıştır. Son olarak yapılan üç yıl gecikmeli etki ise 
anlamlı bulunmamıştır. Ayrıca bütün modeller % 1 önem düzeyindeki anlamlılık düzeylerinde 
herhangi bir değişme olmamış ve R2’lerde de önemli bir farklılık meydana gelmemiştir.

52 firmaya ait veriler kullanılarak yapılan analizlerde elde edilen panel sonuçlarından ayrı 
olarak Ar-Ge yatırımlarının satışların karlılığına her bir firma için etkisine de bakmak gerekmektedir. 
Çünkü her firma Ar-Ge yatırımlarına aynı önemi ve aynı yatırımı yapmamaktadır.

İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve ilgili dönemde kesintisiz Ar-Ge yatırımı yapan 52 
firmadan 26’sının yaptığı Ar-Ge yatırımının satışların karlılığına olumlu, 26’sının ise olumsuz 
yansıdığı görünmektedir. Olumlu yansıyanlar arasında en çok etkinin (7,23) Kelebek mobilyada 
olduğu görünmektedir. Y alnız bu firma haricindeki diğer firmalar da etkinin çok düşük olduğu dikkate 
alındığında bu derece yüksek bir etki düşündürücüdür. Kelebek Mobilya’dan sonra en yüksek olumlu 
etkinin Kristal Kola’da (0,85) olduğu, en düşük olumlu etkinin ise Alarko Carrier’de (0,01) olduğu

160



-------- 20.-------
SK.\IPoZNSMU

19-22 Ekim 2016

Tablo 3.9’dan anlaşılmaktadır. Negatif yönlü en yüksek etkinin Ford Otosan’da (-1,33) ve en düşük 
etkinin ise Pınar Et ve Un’da (0,02) olduğu görünmektedir.

Tablo 10: Model (1) İçin Firmalara Ait Birim Etkiler
Sıra Firmalar Katsayı Sıra Firmalar Katsayı

1 Banvit -0,4903 27 Aslan Çimento 0,2921
2 Dardanel 0,5128 28 Bolu Çimento 0,3565
3 Kristal Kola 0,8538 29 Bursa Çimento -0,1207
4 Pınar Et ve Un -0,0278 30 Denizli Cam 0,7310
5 Tat Gıda -0,3015 31 Ege Seramik 0,1978
6 Tukaş 0,1253 32 Kütahya Porselen 0,2042

7 Ülker Bisküvi -0,6255 33 Nuh Çimento -0,2950

8 Akın Tekstil 0,2696 34 Trakya Cam -0,4599
9 Desa Deri 0,2690 35 Uşak Seramik 0,4668
10 Karsu Tekstil 0,3821 36 Çemtaş 0,2031
11 Kordsa Global -0,5891 37 Demisaş Döküm 0,3099
12 Yataş 0,2178 38 Ereğli Demir Çelik -1,2502
13 Yünsa 0,1404 39 Sarkuysan -0,7300
14 Kelebek Mobilya 7,2375 40 Alarko Carrier 0,0128
15 Alkim Kâğıt 0,4396 41 Anadolu Isuzu -0,1686
16 Bak ambalaj 0,3197 42 Arçelik -1,3120
17 Aksa -0,5505 43 Emek Elektrik 0,7795
18 Alkim Kimya 0,2794 44 Ford Otosan -1,3326

19 Aygaz -1,0733 45 İhlas Ev Aletleri 0,3981

20 Brisa -0,4873 46 Klimasan Klima 0,2509
21 Deva Holding -0,1372 47 Otokar -0,3292
22 Dyo Boya -0,1981 48 Tofaş Oto Fabrikası -1,1384
23 Marshall 0,0916 49 Prysmian Kablo -0,3031
24 Petkim -0,9460 50 Türk Traktör -0,5002
25 Soda Sanayii 0,4396 51 Vestel Beyaz Eşya -0,6740
26 Anadolu Cam -0,5232 52 Vestel -1,2164

Ar-Ge yatırımlarının satışların karlılığına etkisini ölçtükten sonra bu modelde aktiflerin 
karlılığına etkisi araştırılacaktır. Bunun için geliştirilen (2) nolu modelde bağımlı değişken olarak 
Aktiflerin Karlılığı, bağımsız değişken olarak Ar-Ge ve kontrol değişkeni olarak Aktiflerin 
Logaritması ile Borçlar/Aktifler oranı kullanılmıştır.

AK_KA=/& #  $)A R _G E Ut #  $ 2AK_LOGUt #  $+BOR_AKUt #  e Ut (2)

Modelin sabit etkili mi yoksa rassal etkilimi olduğuna karar vermek için F ve LM testleri 
yapılmış ve sonuçlar Tablo 11’de sunulmuştur.

Tablo 11. Model (2) İçin F ve LM Test Sonuçları
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Testler istatistik Olasılık Sonuç
F Birim 0,7570 0,8964 Birim Etkisi Yok
F Zam an 1,6857* 0,0089 Zaman Etkisi Var
F Birim -Zam an 0,8950 0,7394 Birim ve Zaman Etkisi Yok
LMBırim -3,8903 0,9999 Birim Etkisi Yok
LMZam an 0,3445 0,3652 Zaman Etkisi Yok
LM-Birim-Zaman -2,5072 0,9939 Birim ve Zaman Etkisi Yok

Not: %1, %5 ve %10 önem seviyelerindeki anlamlılık, sırası ile *, ** ve *** ile ifade edilmiştir.

Sabit ve rassal etkilerin test sonuçlarının göründüğü Tablo 11’den anlaşıldığı gibi bu modelde 
sadece sabit zaman etkisi %1 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Onun haricinde sabit birim 
etkileri ve rassal birim ve zaman etkileri anlamlı bulunmamıştır. Rassal etkiler anlamlı bulunmadığı 
için Hausman testi yapılmamıştır. Modelimiz tek yönlü (zaman etkisi) sabit etkili model olarak tahmin 
edilecektir.

Modelde değişen varyans ve otokorelasyon dikkate alınmadığı için bunların varlığının test 
edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla modelde değişen varyans ve otokorelasyon bulunup bulunmadığı 
test edilmiş ve sonuçlar Tablo 12’de gösterilmiştir.

Tablo 12. Model (2) İçin Değişen Varyans ve Otokorelasyon Test Sonuçları
Testler istatistik Olasılık
LMh 42583,44* 0,0000
LMp 18,1509* 0,0000
LMp* 30,5051* 0,0000

Not: %1, %5 ve %10 önem seviyelerindeki anlamlılık, sırası ile *, ** ve *** ile ifade edilmiştir.

LMh testine göre modelde %1 önem düzeyinde değişen varyansın bulunduğu, LMp ve LMp* 
testlerine göre ise %1 önem düzeyinde modelde otokorelasyonun mevcut olduğu tespit edilmiştir. 
Bunun için Model (2), değişen varyans ve otokorelasyon varlığı altında tahmin edilecektir. (2) nolu 
model için White Period dirençli tahmincisi yardımıyla değişen varyans ve otokorelasyonun varlığı 
altında model tahmin edilmiş ve sonuçlar Tablo 13’te sunulmuştur.

Tablo 13. Model (2) İçin Sabit Etkili Regresyon Sonuçları
Değişkenler Katsayı Standart Hata t- istatistiği Olasılık

AR_GE -0,2418 0,2518 -0,9604 0,3370
AK_LOG 0,0002 0,0005 0,5206 0,6027
BOR_AK 0,0175* 0,0040 4,3217 0,0000

C -0,0003 0,0083 -0,0457 0,9636
R2= 0,0272 F= 1,3476*** F(Olasılık)= 0,0823

Bir Yıl Gecikmeli Sonuçlar
AR_GE(-4) -0,8727* 0,2063 -4,2299 0,0000
AK_LOG 1,14E-05 0,0006 0,0185 0,9852
BOR_AK 0,0188* 0,0041 4,4968 0,0000

C 0,0075 0,0120 0,6279 0,5302
R2= 0,0293 F= 1,4444*** F(Olasılık)= 0,0521

iki Yıl Gecikmeli Sonuçlar
AR_GE(-8) 0,0614 0,1869 0,3286 0,7425
AK_LOG -4,56E-05 0,0006 -0,0669 0,9466
BOR_AK 0,0221* 0,0039 5,6637 0,0000

C 0,0027 0,0119 0,2276 0,8200
R2= 0,0270 F= 1,3124 F(Olasılık)= 0,1279
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Üç Yıl Gecikmeli Sonuçlar
AR_GE(-12) -0,7399* 0,1987 -3,7230 0,0002

AK_LOG -0,0001 0,0008 -0,1345 0,8930
BOR_AK 0,0281* 0,0051 5,4933 0,0000

C 0,0072 0,0167 0,4356 0,6632
R2= 0,0300 F= 1,4437*** F(Olasılık)= 0,0768

Not: %1, %5 ve %10 önem seviyelerindeki anlamlılık, sırası ile *, ** ve *** ile ifade edilmiştir.

Değişen varyans ve otokorelasyonun varlığı altında tahmin edilen tek yönlü sabit etkili model 
sonuçlarına göre Ar-Ge yatırımlarının aktiflerin karlılığına aynı yılda etkisi negatif işaretli olmakla 
birlikte anlamlı bulunmamıştır. Model bütün olarak %10 önem düzeyinde anlamlı bulunmakta ve R2 
modelin açıklayıcı gücünün düşük olduğunu göstermektedir. Bir yıl gecikmeli Ar-Ge yatırımlarının 
aktiflerin karlılığına %1 önem düzeyinde olumsuz yansıdığı ve Ar-Ge yatırımlarındaki %1’lik bir 
artışın aktiflerin karlılığında %0,87’lik bir azalışa neden olduğu tespit edilmiştir. R2 ve F 
istatistiklerinde önemli bir değişme olmamıştır. Ar-Ge yatırımlarının iki yıl gecikmeli etkisi anlamlı 
bulunmadığı gibi model de bir bütün olarak anlamlı bulunmamıştır. Ar-Ge yatırımlarının üç yıl 
gecikmeli aktif karlılığına etkisi % 1 önem düzeyinde anlamlı bulunmuş ve negatif bir etkiye sahip 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Ar-Ge yatırımlarındaki %1’lik bir artışın aktiflerin karlılığında 
%0,73’lük bir azalışa neden olduğu anlaşılmıştır. Modelin R2’sinde bir değişme olmamış ve model 
bütün olarak %10 önem düzeyinde anlamı bulunmuştur.

6. SONUÇ
Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile Ar-Ge yatırımları arasında genel olarak doğrusal bir ilişki 

olduğundan Ar-Ge yatırımları, devletlerin gelişmişlik düzeylerinin göstergesi olarak kabul 
edilmektedir. Dolayısıyla ülkeler, gelişmişlik seviyelerini yükseltmek ve uluslararası piyasalardaki 
rekabet güçlerini arttırmak için Ar-Ge faaliyetlerine her geçen gün daha fazla kaynak ayırmaktadırlar. 
Nasıl ki ülkeler rekabet güçlerini arttırmak için Ar-Ge çalışmalarına ihtiyaç duyuyorsa firmalarda 
uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerini arttırmak için Ar-Ge faaliyetlerine önem vermek 
zorundadırlar. Bunun farkında olan dünyanın önde gelen firmalarının Ar-Ge yatırım tutarları devasa 
boyutlara ulaştığı dikkat çekmektedir. Örneğin Volkswagen firması 2013 yılında yaptığı 11,7 miyar 
Euro Ar-Ge yatırım tutarı ile Türkiye’nin aynı yıl yapmış olduğu toplam Ar-Ge yatırımından daha 
fazla Ar-Ge’ye kaynak ayırmıştır.

Ar-Ge yatırımlarının firma performansına etkisini ölçmek için yurt içinde ve yurt dışında 
birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu Ar-Ge yatırımlarının firmanın 
performansını pozitif etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Bae ve Kim (2003), Montea ve Papagni (2003), 
Öztürk (2008), Ehie ve Olibe (2010), Kotan (2011), Demirel ve Mazzucato (2012), Garria-Manjon ve 
Romero-Merino (2012), Başgöze ve Sayın (2013) ve Gharbi, Sahut ve Teulon (2014) pozitif etki tespit 
eden çalışmalara örnek verilebilir. Zaten Ar-Ge yatırımlarının firma performansına etkisinin pozitif 
olması beklenir. Dünyada önde gelen ülkelerin ve firmaların yaptıkları devasa boyutlardaki Ar-Ge 
yatırımları ve bu yatırımları her geçen gün arttırmaya çalışmalarının nedeni Ar-Ge yatırımlarının bu 
pozitif etkisinden kaynaklanmaktadır. Fakat firmaların içinde faaliyet gösterdikleri ekonomilerin 
gelişmişlik düzeyi vb. nedenden dolayı bütün firmalar Ar-Ge yatırımlarını verimli 
kullanamamaktadırlar. Bu da bazı çalışmalarda Ar-Ge yatırımlarının firma performansına etkisi 
hakkında olumsuz sonuçlar alınmasına neden olmaktadır. Czarnitzki ve Kraft (2006), Arslantürk
(2010), Wang (2011), Pantagakis, Terzakis ve Arvanitis (2012) ve Kiracı ve Arsoy (2014) bu 
çalışmalara örnek olarak verilebilir.

Bu çalışmada BIST’e kayıtlı imalat firmalarına ait veriler kullanılarak panel veri analizi ile Ar- 
Ge yatırımlarının firma performansına etkisi araştırılmıştır. 2007Q1-2015Q2 döneminde İmalat 
Sektöründe sürekli Ar-Ge yatırımı yapmış 52 firma bulunmaktadır. Dolayısıyla bu firmalara ait 
verilerle analiz yapılmıştır. Yapılan panel regresyon sonuçlarına göre; Ar-Ge yatırımlarının satışların 
karlılığına aynı yıl ve iki yıl sonraki etkisi pozitif, bir yıl sonraki etkisi negatif olduğu, üç yıl sonraki
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etkisinin ise anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Aktiflerin karlılığına bir ve üç yıl sonraki etkisinin 
negatif olduğu, aynı yıl ve iki yıl sonraki etkisinin anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Görüldüğü gibi 
bazı modellerde negatif, bazı modellerde pozitif ve bazı modellerde ise anlamsız sonuçlar elde 
edilmiştir. Bununla birlikte bütün modeller bir arada düşünüldüğünde Ar-Ge yatırımlarının imalat 
sektöründeki etkisi genel olarak negatif olduğu görülmektedir. Her modelde firmalara ait birim etkiler 
incelenmiş ve bazı firmaların pozitif ve bazı firmaların negatif etkilendiği saptanmıştır. Bütün 
firmalarda her modelde aynı sonuç alınamadığı için sonuçlarda bir biriyle paralellik göstermemiştir.

Bu çalışmada kullanılan iki modele ait aynı yıl ve gecikmeli etkiler dikkate alınarak bir 
değerlendirme yapıldığında Ar-Ge yatırımlarının firma performansına olumlu bir etkisinden 
bahsetmek mümkün değildir. Çünkü bazen pozitif etkiler bulunsa da genel olarak ya negatif ya da 
anlamsız sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar literatürde negatif etki bulan Czarnitzki ve Kraft (2006), 
Jianhong, Wang (2011), Pantagakis, Terzakis ve Arvanitis (2012) ve Xu ve Jin’in (2016) çalışmaları 
ve anlamsız etki bulan Khayum, Cashel-Cordo ve Rhim, Arslantürk (2010) ve Kiracı ve Arsoy
(2014)’un çalışmalarına paralellik göstermektedir. Bunula birlikte kapsamlı literatür incelemesi 
sonucunda çalışmaların çok büyük bir kısmının Ar-Ge yatırımları ile firma performansı arasında 
pozitif anlamlı bir ilişki bulduğu görülmektedir. Uygulamada da Ar-Ge yatırımlarını arttıran ülkelerin 
zenginleştikleri, yine Ar-Ge yatırımlarını arttıran firmaların ise pazar paylarını ve karlılıklarını 
arttırdıkları dikkat çekmektedir. Bu sebeple ülkeler, çeşitli teşvik programları ile özel sektörü Ar-Ge 
yatırımlarına özendirmeye çalışmaktadır. Bu teşviklerin de etkisiyle kamunun yanı sıra özel sektörün 
yaptığı Ar-Ge yatırımları da çok hızlı bir artış göstermiştir. Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge yatırımlarının 
önemi bilindiği için yapılan yatırımlar etkin kullanılmaktadır. Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerde bazen teşviklerden yararlanmak bazen de Ar-Ge yatırımlarını lüzumsuz bir gider olarak 
görmekten dolayı Ar-Ge’yi verimli kullanmak için gereken dikkat ve özen gösterilmemektedir. 
Literatürde çalışmaların çoğunda Ar-Ge yatırımlarının firma performansını olumlu etkilediği yönünde 
sonuç bulunmasının bir nedeni, çalışmaların büyük bir kısmının gelişmiş ülkelerdeki firmalar için 
yapılmış olmasıdır.

Ar-Ge yatırımlarının Türkiye’deki firmalara pozitif etkisi olmamasının çeşitli nedenleri olabilir. 
Bunlardan birisi Ar-Ge yatırımlarının çoğu zaman faydasının hemen görülmemesi olarak 
gösterilebilir. Genelde Ar-Ge belirli bir zaman sonra, elde edilen teknoloji ve yenilik neticesinde firma 
performansını olumlu etkilemeye başlar. Teknoloji ve yenilik elde edilmedikçe Ar-Ge yatırımlarının 
pozitif etkisini görmek mümkün değildir. Türkiye’de firmaların Ar-Ge yatırımlarına bakıldığında 
birçok firmanın henüz düzenli bir Ar-Ge yatırımı yapmadığı, yapanlarında büyük bir çoğunluğunun 
son yıllarda başladığı veya arttırdığı görülmektedir. Dolayısıyla Ar-Ge yatırımlarından beklenen 
verimin firmaların büyük çoğunluğunda henüz ortaya çıkmadığından söz etmek mümkündür.

Ar-Ge yatırımlarının firma performansına olumsuz etkisinin diğer bir sebebi de yapılan 
yatırımların yeterli seviyelerde olmaması olabilir. Bu konu ile ilgili Morbey (1988) ve Wang (2011) 
yaptıkları çalışmalarında Ar-Ge yatırımlarının satışları etkilemesi için belirli bir eşiği geçmesi 
gerektiğini ifade etmektedirler. Türkiye’de yapılan yatırımlar satışlara oranlandığında ise, Ar-Ge 
yatırımlarının henüz çok düşük seviyelerde olduğu dikkat çekmektedir. Örneğin bu çalışmada 
incelenen İmalat sektörünün Ar-Ge/Satışlar oranı %0,68’dir. Alt sektörlerde ise; Metal Eşya, Makine 
ve Gereç Yapım Sektöründe %1,01, Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler Sektöründe %0,71, Taş 
ve Toprağa Dayalı Sektöründe %0,58 ve Gıda, İçki ve Tütün sektöründe %0,41 şeklindedir. Hâlbuki 
dünyanın önde gelen firmalarında bu oran %5-6 dolaylarında seyretmektedir. Avrupa Komisyonunun 
hazırlamış olduğu 2014 Dünya Ar-Ge raporuna göre bu oran; Samsung’da %6,4, Honda’da %5,4, 
Volkswagen’de %5,2, General Motor’da %4.6 ve Fort’ta%4,4 şeklindedir. Bilişim teknoloji üreten 
firmalarda bu oranın çok fazla yükseldiği görülmektedir. Yine aynı rapora göre Intel’de %20,1, 
Microsoft’ta %13,4 ve Google’da %13,3 gibi çok yüksek seviyelerdedir. Bu firmalar ile 
kıyaslandığında firmalarımızın yatırım oranının çok düşük seviyelerde olduğu net bir şekilde 
görülmektedir.

Ar-Ge yatırımlarının firma performansını pozitif etkileyememesini diğer bir nedeni belki de en 
önemlisi Ar-Ge yatırımlarının verimli kullanılmaması gösterilebilir. Çünkü Ar-Ge verimli kullanıldığı 
zaman performans arttıran bir yatırıma dönüşürken, verimli kullanılmadığı zaman performansı 
düşüren ekstra bir gider kalemi olmaktadır. Modellerden alınan firmalara ait birim etkiler de bunu
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ispat etmektedir. Çünkü çalışmada kullanılan firmalara ait birim etkiler incelendiğinde Türkiye’deki 
bütün firmalarda Ar-Ge yatırımlarının firma performansını negatif etkilemediği görülmektedir. 
Nitekim her sektörde negatif etkilenen firmalarla birlikte bütün modellerde pozitif etkilenen firmalar 
da tespit edilmiştir. Dolayısıyla Ar-Ge yatırımlarının firmanın finansal performansına etkisi; bu 
yatırımları verimli kullanan firmalarda pozitif olduğu, verimli kullanamayanlarda ise negatif olduğu 
anlaşılmaktadır.

Türkiye’de son dönemde teşviklerin de etkisiyle Ar-Ge yatırımlarında önemli bir yükseliş 
olduğu görülmektedir. Bu yükselişte en önemli pay ise özel sektöre aittir. Bu yükseliş trendinin 
yakalanması sevindirici olmakla birlikte bu yatırımların gerçek amacına ulaşabilmesi için verimli 
kullanılmak da önem arz etmektedir. Dolayısıyla şirketlere Ar-Ge yatırımlarını arttırma bilinci yanında 
etkin kullanma şuurunun da verilmesi gerekmektedir.
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